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Α. ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Φίλες και φίλοι, 

Mε ιδιαίτερη χαρά προλογίζω και φέτος την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών για το 2017. 
Μια χρονιά που ουσιαστικά ολοκληρώνει τον πενταετή κύκλο της πρώτης διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη, κατά την  οποία μέσα από συλλογική προσπάθεια πετύχαμε την επαναφορά της 
κυπριακής οικονομίας στη σταθερότητα και την ανάπτυξη.  

Πριν από πέντε χρόνια είχαμε βρεθεί στο χαμηλότερο σημείο. Το 2012, η οικονομία ήταν ήδη σε μια 
βαθιά ύφεση που ξεπερνούσε το 3%, ενώ μεταξύ του 2009 και του 2014 χάθηκε σχεδόν το 11% του 
ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος και η ανεργία το α’ τρίμηνο του 2013, είχε φτάσει στο 15.8%. Η 
άσχημη κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο λόγω και της 
κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος. Μια κατάρρευση που οφειλόταν εν πολλοίς στον αλόγιστο 
υπερδανεισμό. Εξίσου αλόγιστα είχαν διογκωθεί και οι δημόσιες δαπάνες δημιουργώντας μια 
εφήμερη επίπλαστη ευημερία.  

Από το 2013, ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια για να ορθοποδήσουμε την κυπριακή οικονομία, 
ακολουθώντας με συνέπεια ένα πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και μια στρατηγική εξόδου 
από την κρίση, η οποία επιτεύχθηκε πολύ πιο γρήγορα και από την πλέον αισιόδοξη προσδοκία. 

Σήμερα, έχουμε μια οικονομία που διανύει την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης που έφτασε στο 
3.9% του ΑΕΠ για το 2017. Η ανεργία παραμένει μεν ψηλή, αλλά με συνεχή πτωτική τάση (11.3% για 
το 2017). Από το 2014, το κράτος σύμφωνα και με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε 
λειτουργεί με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, μετά από αποφάσεις για τη δραστική μείωση των 
δημοσίων δαπανών και θεσμοθέτησης ορθολογικών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση των 
δημοσίων οικονομικών. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται δημοσιονομικό 
πλεόνασμα που συμβάλλει και στην αισθητή μείωση του δημοσίου χρέους καθιστώντας το βιώσιμο 
και περιορίζοντάς το πλέον κάτω από το όριο του 100%. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλέον 
επιστρέψει δυναμικά στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές με διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους 
Οίκους Αξιολόγησης. 

Αυτή η μεταστροφή του οικονομικού γίγνεσθαι επιτεύχθηκε αποφεύγοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις 
στα κοινωνικά στρώματα και στις επιχειρήσεις. Τουναντίον προωθήθηκαν μέτρα πολιτικής για μείωση 
ή κατάργηση φορολογιών.  

Θεσμοθετήσαμε, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις,  προετοιμάσαμε το 
νομοθετικό πλαίσιο για τη μεταποίηση της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας σε προϊόντα/υπηρεσίες, 
ενώ προσελκύσαμε επενδύσεις σε νέες ερευνητικές υποδομές (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής κλπ). Με αυτό τον τρόπο διασυνδέεται η έρευνα και καινοτομία με την 
αγορά, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες συνεχίστηκαν και στη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης, 
εκσυγχρονίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το νομοθετικό πλαίσιο για τη 
δυνατότητα κινητικότητας υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη βέλτιστη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, τη μόνιμη παγοποίηση των προσλήψεων, με αυστηρή διαδικασία 
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εξαιρέσεων, ενώ παράλληλα, ετοιμάζεται Ταμείο Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους στη δημόσια 
υπηρεσία.  

Σε αναμονή ψήφισης από  τη Βουλή των Αντιπροσώπων βρίσκεται αριθμός σημαντικών νομοσχεδίων 
όπως για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων, για τον εκσυγχρονισμό της ΑΤΗΚ, για τον τρόπο 
λειτουργίας των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και για το πλαίσιο λειτουργίας του Κρατικού Λαχείου.  

Άλλες συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την ενοποίηση των φορολογικών τμημάτων, την 
εναρμόνιση του φορολογικού κανονιστικού πλαισίου με την υιοθέτηση προτύπων διαφάνειας 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ, καθώς και με την επέκταση του 
δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. 

Επιπρόσθετα, έχουμε οικοδομήσει ένα πιο στερεό τραπεζικό σύστημα μέσα από τη βελτίωση της 
εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών και της κεφαλαιαγοράς, την προσέλκυση ξένων επενδυτών 
και τις αποφασιστικές παρεμβάσεις στη λειτουργία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, 
ολοκληρώνοντας την ενοποίησή τους ως μια ενιαία οντότητα εντός του 2017.  

Ως συνέπεια, ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη των καταθετών και οι δανειολήπτες επωφελούνται πλέον 
από ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Επίσης συνεχίστηκε με επιτυχία η χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τονίζω όμως ότι κατάλοιπα προβλήματα του παρελθόντος δεν έχουν 
πλήρως αντιμετωπιστεί, όπως το υψηλό ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.  

Στο σημείο αυτό δεν μπορεί να μη γίνει ιδιαίτερη μνεία στην επιτυχημένη διοργάνωση της 26ης 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την 
Ανάπτυξη και του Επιχειρηματικού Φόρουμ, τον Μάιο του 2017, με συμμετοχή πέραν των 2.000 
συμμετεχόντων από περισσότερες από 65 χώρες, καθώς και της Συνέλευσης της Τράπεζας 
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Ιούνιο του 2017.  Γεγονός με πολιτική και οικονομική 
σημασία υπήρξε και η ένταξη της Κύπρου ως πλήρες μέλος στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και 
Επενδύσεων. 

Φίλες και φίλοι, 

Τα τελευταία πέντε χρόνια μέσα από τη σύνεση, τη σκληρή δουλειά και τις θυσίες που κατέβαλαν από 
κοινού οι οικονομικοί συντελεστές στο σύνολό τους, έχουμε πλέον εξασφαλίσει την απαραίτητη 
οικονομική σταθερότητα και την αναπτυξιακή δυναμική, η οποία ανοίγει αισιόδοξους ορίζοντες για τη 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των συμπολιτών μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στο 
προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών του οποίου ο ρόλος υπήρξε καθοριστικός.  

Το μέλλον της κυπριακής οικονομίας είναι σήμερα πιο αισιόδοξο. Ωστόσο οφείλουμε να σεβαστούμε 
τους κόπους των τελευταίων ετών και να ακολουθήσουμε, με την ίδια προσήλωση, σταθερά βήματα 
προόδου με στόχο τη βιώσιμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε όλοι πλέον 
συνειδητοποιήσει την ανάγκη να αφήσουμε οριστικά πίσω μας τις καταστροφικές πρακτικές του 
παρελθόντος και να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στις αλλαγές που ο τόπος μας έχει ανάγκη.  

 

 Χάρης Γεωργιάδης 
Υπουργός Οικονομικών  
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Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Διαχείρισης των Δημοσίων Οικονομικών, το Υπουργείο 
Οικονομικών έχει καταρτίσει Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο συνοδεύει τον Προϋπολογισμό στη νέα του 
μορφή, στη βάση δραστηριοτήτων. Συνεπώς, η Ετήσια Έκθεση συμβαδίζει και αντανακλά το 
περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με 
τον Προϋπολογισμό. 

Η Ετήσια Έκθεση έχει προσαρμόσει τη μορφή και το περιεχόμενο της για να προσφέρει έναν 
απολογισμό των ενεργειών του Υπουργείου ως προς την επίτευξη των Στρατηγικών Επιδιώξεών του, 
όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό του Σχέδιο1 και παρατίθενται πιο κάτω:     

 

1η Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης. 

2η Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. 

3η Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου. 

4η Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.  

5η Αποδοτικός δημόσιος τομέας.  

6η Ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
κράτους. 

7η Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών στηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

  

                                                                 

1
 Το Στρατηγικό Σχέδιο για το 2018-2020 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών 

http://mof.gov.cy  

http://mof.gov.cy/
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Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2017 ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 1: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»  

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το 2017 επιταχύνθηκε και ανήλθε στο 3,9% για ολόκληρο το 
έτος.    

 

Υπ. Οικονομικών: Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) κατά την περίοδο 2005-17   

 

Από πλευράς ζήτησης, αύξηση σε πραγματικούς όρους παρουσίασαν η κατανάλωση, οι επενδύσεις 
πάγιου κεφαλαίου όπως και οι καθαρές εξαγωγές.  

Από τομεακής πλευράς, η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τομείς 
ξενοδοχεία και εστιατόρια, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, κατασκευές και μεταποίηση. Αρνητικό 
ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για τον τομέα του τουρισμού, ο οποίος μετά την αύξηση 19,8% 
το 2016, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ, παρουσιάζει αύξηση 14,7% για την περίοδο Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου 2017. Οι χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση το 2017 ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ρωσία, η 
Γερμανία, η Ελλάδα και το Ισραήλ.  
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Η ανεργία το 2017, μειώθηκε στο 11,3% του εργατικού δυναμικού, έναντι ποσοστού ανεργίας 12,9% 
το 2016, παρουσιάζοντας σημαντική πτωτική τάση. Σημειώνεται ότι η ανεργία και γενικότερα η αγορά 
εργασίας, κατά κανόνα, παρουσιάζει χρονική υστέρηση έναντι των μεταβολών του ΑΕΠ. 

  

 

Υπ. Οικονομικών: Ανεργία (ΕΕΔ%) κατά την περίοδο 2005-2017  

 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, σημείωσε θετική 
μεταβολή της τάξης του 0,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η θετική πορεία του 
πληθωρισμού από τον Ιανουάριο 2017, οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στη 
μέση τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Μπρεντ και τις συνακόλουθες αυξήσεις στις τιμές των 
εγχώριων ενεργειακών προϊόντων όπως καυσίμων και ηλεκτρισμού.  

 

Πίνακας 1: Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες 

 2015 2016 2017εκτ. 

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) 2,0 3,0 3,9 

Ποσοστό Ανεργίας (ΕΕΔ) (%) 14,9 12,9 11,3 

ΔΤΚ (%) -2,1 -1,4 0,5 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»  

Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Πρωταρχικός στόχος της οικονομικής πολιτικής παραμένει η διατήρηση της μακροοικονομικής 
σταθερότητας, διασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Η πορεία των δημόσιων οικονομικών κατά τα τελευταία πέντε έτη, σε συνάρτηση με τη διατήρηση 
μιας συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής που αποσκοπεί στην επίτευξη ικανοποιητικού ύψους 
πρωτογενών πλεονασμάτων, διασφαλίζουν τη διατήρηση της πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους 
μεσοπρόθεσμα, με ικανοποιητικό ρυθμό.   

Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης είναι βασισμένη στα πλαίσια των 
δημοσιονομικών κανόνων που ενσωματώνονται στο Νόμο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου, καθορίζοντας ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό διαρθρωτικό 
δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, σε μεσοπρόθεσμη βάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά το 2017, το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο ήταν θετικό της τάξης του 1% του ΑΕΠ. 

Κατά το 2017, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ήταν πλεονασματικό της τάξης των 
€360,7 εκ. (1,9% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €82,4 εκ. (0,5% του ΑΕΠ) τον προηγούμενο 
χρόνο, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα €840,6 εκ. (4,5% του ΑΕΠ), σε σύγκριση με €547,3 
εκ. (3% του ΑΕΠ) τον προηγούμενο χρόνο. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα εδράζονται στη συνετή 
δημοσιονομική πολιτική που είχε υιοθετηθεί και αντικατοπτρίζεται στο Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο το οποίο ενσωματώνει δεσμευτικές ανώτατες οροφές δαπανών.  

 

 

Υπουργείο Οικονομικών: Δημόσιο Χρέος, Πρωτογενές και Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ως % του ΑΕΠ), 2007-2017  
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Τα πιο πάνω θετικά αποτελέσματα, παρέχουν τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση για την υιοθέτηση, υπό 
τις περιστάσεις, ουδέτερης δημοσιονομικής στάσης, επιτρέποντας έτσι την ελεύθερη λειτουργία των 
αυτόματων σταθεροποιητών που θα λειτουργήσουν αντικυκλικά, δίδοντας περαιτέρω ώθηση στην 
ανάκαμψη της οικονομίας. 

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2017 – ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   

Κατά το 2017, τα δημόσια έσοδα έφτασαν στα €7.618,3 εκ. σε σύγκριση με €7.028,4 εκ. το 2016 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,4%.  

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές κατά το 2017 έφτασαν τα 
€3.032,2 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 11% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο 
(€2.732,8 εκ.), κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (+15,9%), τα 
οποία ανήλθαν στα €1.848,9 εκ. το 2017 σε σύγκριση με €1.595,7 εκ. το 2016, αντικατοπτρίζοντας τη 
διόγκωση της ιδιωτικής κατανάλωσης εν μέρη λόγω της αξιοσημείωτης επίδοσης του τουριστικού 
τομέα. Οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή ανήλθαν στα €457,4 εκ. 
σε σύγκριση με €396,2 εκ. κατά το 2016 σημειώνοντας αύξηση 4,9%, παρά την ήπια χειμερινή 
περίοδο, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Oι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στα καπνικά σημείωσαν αύξηση 1%, φτάνοντας τα €185,2 εκ., σε σχέση με €183,3 εκ. το 
2016. 

Οι εισπράξεις από τους φόρους στο εισόδημα και περιουσία ανήλθαν στα €1.836,5 εκ. 
παρουσιάζοντας θετική μεταβολή της τάξης του 4,3% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (€1.755,2 
εκ. το 2016). Οι εισπράξεις από τον εταιρικό φόρο ανήλθαν στα €744,9 εκ. σε σχέση με €679,9 εκ. τον 
προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10%, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της 
οικονομικής δραστηριότητας στους πλείστους τομείς της οικονομίας. 

Μείωση σημειώθηκε στα έσοδα από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα της τάξης του 4,4%, με τα 
έσοδα να περιορίζονται από €306,9 εκ. το 2016 σε €293,5 εκ. το 2017. Κύριος λόγος αυτής της 
μείωσης ήταν οι εισφορές από τόκους, οι οποίες περιορίστηκαν το 2017 στα €123,8 εκ. σε σύγκριση 
με €139,5 εκ. το 2016, λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης των καταθετικών επιτοκίων.  

Αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από το φόρο στα εισοδήματα των υπαλλήλων της τάξης του 10%, 
με τις εισπράξεις να ανέρχονται στα €396,7 εκ. το 2017 σε σχέση με €360,6 εκ. το 2016, ως 
αποτέλεσμα της αύξησης της απασχόλησης και των απολαβών. Η βελτίωση στην αγορά εργασίας 
συνείσφερε επίσης και στην αύξηση των εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες 
ανήλθαν στα €1.707,2 εκ. κατά το 2017 σε σχέση με €1.544,7 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10,5%.  

Οι εισπράξεις από εισόδημα περιουσίας παρουσίασαν μείωση της τάξης του 24%, φτάνοντας τα 
€145,6 εκ. το 2017 σε σχέση με €191,7 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στο μειωμένο μέρισμα που διατέθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά €33,4 εκ. και τη μη 
καταβολή μερίσματος από την ΑΗΚ. 
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Παράλληλα, το σκέλος των δαπανών κατά το 2017 στο σύνολο του παρουσίασε αύξηση σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο, της τάξης του 4,5%. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες το 2017 έφτασαν τα €7.257,6 
εκ. σε σύγκριση με €6.946 εκ. το 2016.   

Οι δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο παρουσίασαν αύξηση κατά το 2017 της τάξης του 4% και 
ανήλθαν στα €2.346,2 εκ. σε σχέση με €2.256 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Κύριος λόγος της αύξησης 
αυτής είναι η πρόσληψη οπλιτών βραχείας υπηρεσίας περί το τέλος του 2016. Η ενδιάμεση 
κατανάλωση ανήλθε στα €712,7 εκ. σε σύγκριση με €646 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 10,3%. Η αύξηση αυτή, αποδίδεται στην αύξηση των δαπανών 
για κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των διεθνών τιμών 
πετρελαίου κατά το 2017, καθώς και λόγω αυξημένων δαπανών για την αγορά αφαλατωμένου νερού 
για σκοπούς ύδρευσης, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ανομβρίας.  

Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν στα €2.618,3 εκ. κατά το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
2,1% σε σχέση με €2.563,9 εκ κατά το 2016, κυρίως λόγω αύξησης πληρωμών για συντάξεις γήρατος, 
οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 4,2%. Η πιο πάνω αύξηση αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση 
στις πληρωμές για ανεργιακό επίδομα οι οποίες περιορίστηκαν σημαντικά στα €79,9 εκ. το 2017, 
σημειώνοντας μείωση της τάξης του 6,3% σε σχέση με €85,2 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, ενώ 
παράλληλα το πληρωτέο ποσό για πλεονασμούς προσωπικού κατά το 2017 ανήλθε στα €28 εκ., 
σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 46,1% σε σχέση με το 2016. Οι εξελίξεις αυτές 
θεωρούνται θετικές, εφόσον καταδεικνύουν άμεσα τις τάσεις βελτίωσης στην αγορά εργασίας.  

Αύξηση σημειώθηκε στις δαπάνες για τόκους της τάξης του 3,3% οι οποίες ανήλθαν στα €479,9 εκ. το 
2017 σε σχέση με €464,4 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Τέλος, οι δαπάνες πάγιου κεφαλαίου κατά το 
2017 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 12,9% λόγω αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών για την 
άμυνα και ασφάλεια.  

Το δημόσιο χρέος παρουσίασε σημαντική μείωση κατά το τέλος του 2017 και περιορίστηκε στα €18,7 
δις σε σύγκριση με €19,4 δις τέλος του 2016. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος κατά το τέλος 
του 2017 κατήλθε στο 98,4% από 107,1% τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας μείωση 8,7 
ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ. 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  

 
Τμήμα Φορολογίας 

Τα συνολικά έσοδα του Τμήματος για το έτος 2017 ανήλθαν στα €3,86 δις σημειώνοντας αύξηση ίση 
με €263εκ (7,3%) σε σχέση με το 2016, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των εσόδων που σημειώθηκε 
το 2016 σε σχέση με το 2015.  

Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά πηγή προέλευσης παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
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Τμήμα Φορολογίας: Εισπράξεις κατά πηγή προέλευσης 2017 - 2016  

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα έσοδα από ΦΠΑ (€154,7 εκ) 
και από Φόρο Εισοδήματος (€97,9εκ) σε σχέση με το 2016. Παράλληλα, η μεγαλύτερη απώλεια στα 
συνολικά έσοδα του έτους σε απόλυτους αριθμούς, προέρχεται από το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της κατάργησης του συγκεκριμένου φόρου για το 2017 και ανήλθε στα 
€40,9εκ. 

 
Τμήμα Φορολογίας: Επιστροφές ΦΠΑ 2017 - 2016  

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει την αύξηση στο ποσό των επιστροφών  ΦΠΑ κατά €66,7εκ (35%) για 
το έτος 2017 σε σχέση με το έτος 2016.  

Σημειώνεται ότι, για εναρμονιστικούς σκοπούς το ποσό των επιστροφών ΦΠΑ δεν βρίσκεται πλέον 
στα έξοδα του Προϋπολογισμού 2018 του κράτους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρακτικοί 
περιορισμοί που να εμποδίζουν την έγκαιρη επιστροφή ΦΠΑ στα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα.  

Καθυστερημένοι οφειλόμενοι φόροι Τμήματος Φορολογίας 

Το Τμήμα Φορολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην είσπραξη των καθυστερημένων οφειλομένων 
φόρων, γι’ αυτό συστάθηκε εξειδικευμένη Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Είσπραξης Οφειλών η 
οποία έχει άμεση συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος αναλαμβάνοντας την 
αξιολόγηση μεγάλου μέρους του χρέους και τρόπους αντιμετώπισης του σε παγκύπρια βάση. 

2017 2016 2015

€  €  € 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.366.045.172 1.268.112.196 97.932.976 7,7% 1.205.249.363 62.862.833 5,2%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.532.866.609 1.378.180.689 154.685.920 11,2% 1.293.478.518 84.702.171 6,5%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Τελωνεία) 453.417.993 398.788.026 54.629.968 13,7% 394.552.704 4.235.321 1,1%

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 16.542.931 57.436.582 -40.893.651 -71,2% 103.702.132 -46.265.550 -44,6%

ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 111.304.196 67.887.308 43.416.888 64,0% 44.900.296 22.987.013 51,2%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΜΥΝΑΣ 277.847.338 292.514.935 -14.667.598 -5,0% 329.095.522 -36.580.587 -11,1%

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 36.475.358 32.440.676 4.034.683 12,4% 28.235.089 4.205.587 14,9%

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.335.615 742.512 1.593.103 214,6% 1.991.475 -1.248.963 -62,7%

EKTAKTH ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΑΥΤΟΕΡΓ/ΑΠΟΚΟΠΗ 60.096.894 97.863.399 -37.766.505 -38,6% 97.074.926 788.473 0,8%

ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΦ 3.856.932.107 3.593.966.323 262.965.784 7,3% 3.498.280.025 95.686.298 2,7%

Μεταβολή    

%

2016/2015Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2017 σε σχέση με το 2016

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
Αύξηση / 

(Μείωση)

Μεταβολή    

%

Αύξηση / 

(Μείωση)

2017 2016
Αύξηση / 

Μείωση

Μεταβολή    

%

Επιστροφές ΦΠΑ € 259.727.942 € 192.996.644 € 66.731.298 34,6%
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Το Τμήμα Φορολογίας κατά το 2017, συνέχιζε να εφαρμόζει ποινικές και αστικές διώξεις, τοποθέτηση 
εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική εντολή (Memo), writ και κατάσχεση 
τραπεζικών λογαριασμών (garnishing of bank accounts). Σημειώνεται επίσης, ότι το 2017 συνεχίστηκε 
η αξιολόγηση υποθέσεων αναδιαρθρώσεων δανείων στις οποίες εμπλέκεται η μεταβίβαση ακινήτων 
που έχουν τοποθετημένο εμπράγματο βάρος για φορολογικές οφειλές. Με τα εν λόγω κριτήρια, είναι 
εφικτή η αποπληρωμή των οφειλών που συνδέονται με το ακίνητο και μέρος άλλων οφειλών προς το 
Τμήμα, πράγμα που επιφέρει μαζικά έσοδα λόγω συνολικής διευθέτησης οφειλών σε ένα γενικότερο 
πλάνο διακανονισμού.  

Το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων κατά το Δεκέμβριο 
2017 ήταν €1.008,6εκ συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο 
ποσό των €905,6εκ που σημειώθηκε κατά το Δεκέμβριο  2016. Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν 
κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το Δεκέμβριο 2017 ήταν €442,4εκ σε σχέση με τα €493εκ. Το καθαρό 
εισπράξιμο ποσό οφειλόμενων φόρων πριν την εφαρμογή του μέτρου κατάσχεσης τραπεζικών 
λογαριασμών, κατά το Δεκέμβριο 2017 ήταν €566,1εκ σε σχέση με τα €422,5εκ που ήταν το 2016, κάτι 
που αποδεικνύει ότι το χρέος είναι πιο πρόσφατο και ίσως ευκολότερο να εισπραχθεί. Το καθαρό 
αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα είσπραξης κατά την 31/12/2017 ανήλθε στα €565,2εκ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα αναφερόμενα ποσά περιλαμβάνονται και τα ποσά που έχουν 
διακανονιστεί με τη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, τα οποία όμως 
εμφανίζονται ως «μη διακανονισμένα» εάν ακόμα εκκρεμούν να πληρωθούν δόσεις. 

 
Τμήμα Τελωνείων 

Κατά το 2017, τα συνολικά έσοδα του Τμήματος Τελωνείων ανήλθαν στα €1.142,6 εκ., 
παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 7,2% (€76,3 εκ.) σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα 
του 2016 που ήταν €1.066,3 εκ. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνεται ποσό ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί 
κατά την είσοδο/εισαγωγή εμπορευμάτων ύψους €458,2 εκ. 

Οι εισπράξεις από εισαγωγικούς δασμούς Φόρους Κατανάλωσης και Άλλα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 
€22 εκ. (3,3%) φτάνοντας έτσι στα €684,4 εκ. σε σύγκριση με €662,4 εκ. που ήταν το 2016. 
Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από εισαγωγικούς δασμούς κατά το 2017 ανήλθαν στα €27,3 εκ. σε 
σύγκριση με €26,5 εκ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,0% και οι συνολικές εισπράξεις 
από φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά €20,5 εκ. (3,2%) σε σχέση με τις εισπράξεις του 
προηγούμενου χρόνου, φτάνοντας στα €652,1 εκ.  

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα του Τμήματος Τελωνείων: 

Εισπράξεις Τμήματος Τελωνείων για το έτος 2017 σε σχέση με το 2016 

                       Έτος 
Έμμεσοι Φόροι 

2017 
 (€ εκ.) 

2016 
 (€ εκ.) 

2017/2016 

Αύξηση/Μείωση 
(€ εκ.) 

Μεταβολή (%) 

Εισαγωγικοί Δασμοί 27,3 26,5 +0.8 +3,0 

Φόροι Κατανάλωσης 652,1 631,6 +20,5 +3,2 

Άλλα Έσοδα 5,0 4,3 +0,7 15,9 

ΣΥΝΟΛΟ 684,4 662,4 +22,0 +3,3 

ΦΠΑ Εισαγωγής/Εισόδου* 458,2  403,9 +54,3 +13,4 

ΣΥΝΟΛΟ 1142,6 1066,3 +76,3 +7,2 

*  το ΦΠΑ εισαγωγής/εισόδου περιλαμβάνεται στα συνολικά έσοδα του Τμήματος Φορολογίας. 
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Τμήμα Τελωνείων: Έσοδα 2017-2016 
 

Το Τμήμα Τελωνείων αναπτύσσει και εφαρμόζει καθημερινά αποτελεσματικούς ελεγκτικούς 
μηχανισμούς, ηλεκτρονικά συστήματα, τελωνειακές διαδικασίες και αξιοποιεί και αναπτύσσει 
εξειδικευμένες δεξιότητες έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση των εσόδων της Δημοκρατίας, την 
έγκαιρη είσπραξη εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ και τη διευκόλυνση του 
νόμιμου εμπορίου.  

Συνεπώς, στα πλαίσια αυτά, κατά το 2017, το Τμήμα Τελωνείων προέβηκε σε έλεγχο εμπορευμάτων 
που αφορούσε 10.665 διασαφήσεις (ποσοστό 8.30%), σε σύνολο 128.500 διασαφήσεων 
εισαγωγής/εξαγωγής/διαμετακόμισης. Οι διασαφήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνεισφέροντας 
στην απλοποίηση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών και στη διευκόλυνση του 
επιχειρηματικού κόσμου.  

ΙV. ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2017, μέσω της διαδικασίας κατάρτισης του 
Προϋπολογισμού, έχουν υιοθετηθεί οι ακόλουθες πολιτικές: 

 (α) Απασχόληση στο δημόσιο τομέα 

Στο πλαίσιο διατήρησης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, το 2017 συνεχίστηκε η 
υιοθέτηση μέτρων για συγκράτηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα μέσω:  
- της συνέχισης της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού (υπαλληλικές 

θέσεις) στη Γενική Κυβέρνηση και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,  
- της συνέχισης της απαγόρευσης της πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για 

ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία και της μη αντικατάστασης  υπαλλήλων που αποχωρούν από την 
υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, με νέες προσλήψεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, υπό 
ορισμένες εξαιρέσεις, 

- της συνέχισης της παγοποίησης στις προσλήψεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, υπό 
ορισμένες εξαιρέσεις, 

- της συνέχισης της μη δημιουργίας πρόσθετων μόνιμων θέσεων και της μη αναβάθμισης 
μισθοδοτικών κλιμάκων σε προσωπική βάση, τόσο για τις υπαλληλικές θέσεις όσο και τις θέσεις 
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού στη Γενική Κυβέρνηση και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
με ελάχιστες εξαιρέσεις,  

- της συνέχισης της κινητικότητας εντός και μεταξύ των Υπουργείων αλλά και στον ευρύτερο 
Δημόσιο Τομέα,  

- της διατήρησης σε γενικές γραμμές, των ρυθμίσεων που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων, 
αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων. 

Στο πλαίσιο των ειδικών εξαιρέσεων στον Προϋπολογισμό 2017, δημιουργήθηκαν συνολικά 483 νέες 
μόνιμες (υπαλληλικές) θέσεις και καταργήθηκαν 79 κενές θέσεις (9 κενές μόνιμες (υπαλληλικές) 
θέσεις και 70 κενές θέσεις Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού) στον δημόσιο τομέα. 
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(β) Απολαβές στο δημόσιο τομέα 

Το 2017 συνεχίστηκε η εφαρμογή μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια για 
συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, τόσο στην κρατική υπηρεσία όσο και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνέχιση της κλιμακωτής μείωσης των απολαβών των αξιωματούχων 
και των εργοδοτουμένων, καθώς και των συντάξεων των συνταξιούχων, η συγκράτηση των 
επιδομάτων και των αποζημιώσεων των αξιωματούχων και των εργοδοτουμένων (μόνιμων, έκτακτων 
και ωρομισθίων), η μείωση της μισθοδοσίας των νεοεισερχομένων υπαλλήλων κτλ.  

Το 2017 δεν παραχωρήθηκαν γενικές αυξήσεις ή άλλες μισθολογικές αυξήσεις. Δεδομένης ωστόσο 
της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που είχαν τεθεί κατά τα προηγούμενα έτη, κατέστη 
δυνατή η παραχώρηση των ετήσιων μισθοδοτικών προσαυξήσεων στους εργοδοτούμενους του 
δημόσιου τομέα, καθώς και η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς που αποκόπτετο από τους μισθούς 
και τις συντάξεις κατά τα προηγούμενα έτη. Κατέστη επίσης δυνατή η από 01.03.2017 μερική 
χαλάρωση των μέτρων που εφαρμόζονταν σε σχέση με τη μείωση της αποζημίωσης που 
καταβάλλεται για υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση με το σύστημα βάρδιας, διατηρώντας 
ωστόσο τις αποζημιώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ίσχυαν το 2012. Σημειώνεται επίσης, 
ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, η οποία είχε 
ανασταλεί από το 2012, το οποίο προνοεί παραχώρηση της ΑΤΑ στις περιπτώσεις αύξησης του 
σχετικού Δείκτη, αποφεύγοντας τη μείωση της ΑΤΑ όταν ο Δείκτης είναι αρνητικός. Συνεπώς από την 
1η Ιανουαρίου 2018 θα παραχωρηθεί ΑΤΑ. 

Με τις Συμφωνίες Πλαίσιο που σύναψε το 2017 η Κυβέρνηση με την ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ και ΠΕΟ 
διασφαλίστηκε μέχρι και το 2018, η εισαγωγή μηχανισμού ώστε η ποσοστιαία αύξηση του κρατικού 
μισθολογίου (απολαβές και συντάξεις) λόγω διαφοροποίησης στα επίπεδα απασχόλησης, 
παραχώρησης προσαυξήσεων, γενικών ή τιμαριθμικών αυξήσεων, να μην υπερβαίνει την ποσοστιαία 
αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. 

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2017 επιτεύχθηκε Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ του Υπουργού 

Οικονομικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΣΕΚ και ΠΕΟ), η οποία προβλέπει την εισαγωγή 

μηχανισμού για τον έλεγχο του κρατικού μισθολογίου κατά τα έτη 2017 και 2018 στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, με τη συμμετοχή των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μέσω του 

μηχανισμού, η συνολική ποσοστιαία αύξηση στο κρατικό μισθολόγιο του έτους αναφοράς σε σχέση 

με το αμέσως προηγούμενο έτος, δεν θα ξεπερνά το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ των 

αντίστοιχων ετών. Βάσει του μηχανισμού, αιτήματα για παραχώρηση αυξήσεων θα συζητούνται στο 

πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου και εφόσον το ποσοστό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ 

υπερκαλύπτει τις αυξήσεις που προκύπτουν από μεταβολές στην απασχόληση, στις συντάξεις, την 

παραχώρηση τιμαριθμικής αύξησης και προσαυξήσεων. Αντίστοιχη συμφωνία πλαίσιο 

συνομοληγήθηκε με την ΠΑΣΥΔΥ τον Φεβρουάριο του 2017. 

 

Περαιτέρω, τον Οκτώβριο του 2017, ο Υπουργός Οικονομικών και οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ 

συνυπέγραψαν συμπληρωματική συμφωνία βάση της οποίας συμφωνήθηκε η συνέχιση του μεταξύ 

τους διαλόγου που θα ολοκληρωθεί στα τέλη του Μάη του 2018, με αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

τον καθορισμό του ποσοστού παραχώρησης γενικών αυξήσεων ή/και μείωσης της αποκοπής μισθών 

που θα αποδοθούν εντός του 2018. Η κατάληξη θα αποκλείει το ελάχιστο όριο 0% και θα βρίσκεται 

κάτω από το ανώτατο διαπιστωμένο όριο του 2% για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων ή και 
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μείωση της αποκοπής μισθών. Βάσει της συμφωνίας, η οποία είναι συμπληρωματική προς τη 

Συμφωνία Πλαίσιο που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον περασμένο Ιανουάριο, οι αποκοπές θα 

καταργηθούν σταδιακά με σκοπό την αποκατάσταση των μισθών. 

(γ) Δημόσιες δαπάνες 

Ο καθορισμός ανώτατων δεσμευτικών οροφών δαπανών ανά υπουργείο/υπηρεσία αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και αντικατοπτρίζονται στο Στρατηγικό 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο εγκρίνεται ετησίως από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
συνδέει τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική με τη διαδικασία κατάρτισης του 
Προϋπολογισμού. Το ύψος των δημοσίων δαπανών του 2017 καθορίστηκε στη βάση συντηρητικών 
μακροοικονομικών προβλέψεων, ενσωματώνοντας παράλληλα περιθώρια ασφαλείας για την 
αντιμετώπιση απρόσμενων παραγόντων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των δημοσιονομικών 
στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.   
 
(δ) Φορολογικές δαπάνες 

Με βάση το άρθρο 14(2) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα 
δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών, απορρέει η υποχρέωση όπως τα κράτη μέλη δημοσιεύουν 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των φορολογικών δαπανών στα έσοδα. Για 
σκοπούς συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το υπό αναφορά άρθρο, έχει  συμπεριληφθεί 
σχετική πρόνοια στον περί Προϋπολογισμού του 2018 Νόμο (Νόμος Αρ 50 (II)/2017), με βάση την 
οποία υπάρχει η υποχρέωση για παρουσίαση του οικονομικού αντικτύπου των φορολογικών 
δαπανών και η οποία θα πρέπει να συνοδεύει τα έγγραφα του εκάστοτε Προϋπολογισμού της 
Δημοκρατίας. Η νέα διάταξη προνοεί την καταγραφή των φορολογικών δαπανών με ισχύ από την 
1/1/2014. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, σε πρώτο στάδιο δημοσιεύονται οι κατηγορίες των 
φορολογικών δαπανών για τις οποίες οι αρμόδιες Αρχές του κράτους διαθέτουν τα μέσα να 
επιμετρήσουν και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο στα δημόσια έσοδα.  
 
Συνολικά οι φορολογικές δαπάνες με έτος βάσης το 2011, υπολογίζονται στα €172,7 εκ., εκ των 
οποίων €141 εκ. αφορούν το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και €26 εκ. τον εταιρικό φόρο.  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 3: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

Το έτος 2017 επισφράγισε την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησης για 
σταδιακή επιστροφή στις διεθνείς αγορές. Η επιτυχής πρόσβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 
διεθνείς αγορές συνεχίστηκε το έτος 2017 με την έκδοση ενός Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου 
Ομολόγου. Η συγκεκριμένη έκδοση τιμολογήθηκε με τη χαμηλότερη απόδοση και το χαμηλότερο 
ονομαστικό επιτόκιο που επιτεύχθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για έκδοση ευρωομολόγων 
οποιασδήποτε διάρκειας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη ουσιαστική μεταβολή των στόχων της διαχείρισης του δημόσιου χρέους, 
κρίθηκε περί το τέλος του Οκτωβρίου 2017, για σκοπούς συνέχισης της προόδου που επιτεύχθηκε 
όπως, η Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) 2016-2020 παραμείνει ως 
έχει. Οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη ΜΣΔΔΧ 2016-2020 είναι η: 

 εξομάλυνση του χρονοδιαγράμματος λήξης του εμπορεύσιμου χρέους, 

 μείωση του κινδύνου μέσω της αύξησης των ρευστών διαθεσίμων και της διαχείρισης του 
συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου, 

 ανάπτυξη της αγοράς κυβερνητικών τίτλων, και 

 η ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  

Το πιο κάτω Διάγραμμα απεικονίζει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010-
2017. 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών και ΓΔΔΧ 

Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 

Η κύρια χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το έτος 2017 προήλθε από την έκδοση 
Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομόλογου στις διεθνείς αγορές. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2017, η 
Δημοκρατία εξέδωσε ένα 7 ετές ευρωομόλογο (EMTN) με κοινοπρακτική έκδοση ονομαστικού ύψους 
€850 εκ., ονομαστικό επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,80%. Η έκδοση αυτή, που ήταν η δεύτερη έκδοση 
της Δημοκρατίας μετά την επιτυχημένη έξοδο από το οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής, σημείωσε 
πολύ μεγάλη επιτυχία τόσο σε όρους ζήτησης όσο και σε όρους κόστους. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε 
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ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνής επενδυτικής κοινότητας για τη συνέχιση της οικονομικής 
ανάκαμψης της Δημοκρατίας και των θετικών προοπτικών της. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την 
έκδοση αυτή χρησιμοποιήθηκαν: 

I. για επαναγορά ευρωομολόγων λήξης 2019 και 2020 ώστε να επιτευχθεί η εξομάλυνση του 
χρονοδιαγράμματος λήξης του χρέους, και 

II. για πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου που διατηρεί η Δημοκρατία με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο.    

Επίσης, η Δημοκρατία προχώρησε και σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δανείου που διατηρεί με 
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ονομαστικό ποσό επαναγοράς 
ευρωομολόγων και αποπληρωμών κατά το 2017 ανήλθε σε €1.432 εκ. 

Η έκδοση εξαετών ομολόγων ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες των φυσικών προσώπων 
συνεχίστηκε και το έτος 2017. Τα ομόλογα αυτά εκδίδονται σε μηνιαία βάση και προσφέρουν τη 
δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής με προειδοποίηση 30 ημερών και κλιμακωτού επιτοκίου, 
αναλόγως του χρόνου που ο επενδυτής θα το έχει στην κατοχή του. Το συνολικό ποσό της έκδοσης 
των ομολόγων αυτών κατά το έτος 2017 ανήλθε σε €76 εκ. σε σύγκριση με €283 εκ. το έτος 2016 ενώ 
το εκκρεμές χρέος των εν λόγω ομολόγων  στο τέλος του 2017 ανήλθε σε €612 εκ.. 

Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 

Η έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων μέσω δημοπρασιών συνεχίστηκε και 
κατά το 2017. Η συσσωρευμένη αξία των εκδοθέντων Γραμματίων κατά το 2017 ανήλθε σε €1.200 εκ. 
σε σύγκριση με €1.300 εκ. το προηγούμενο έτος. Επομένως, η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω 
Γραμματίων Δημοσίου κατά το 2017 παρουσίασε μείωση κατά €100 εκ.. Η μέση σταθμική απόδοση 
των Γραμματίων Δημοσίου το έτος 2017 κατέγραψε σημαντική μείωση φθάνοντας στο -0.05% σε 
σύγκριση με 0.59% το έτος 2016. Ο μέσος σταθμικός δείκτης κάλυψης των δημοπρασιών ακολούθησε 
ανοδική πορεία κατά το έτος 2017 φθάνοντας στο 2,46 σε σύγκριση με 1,98 που ήταν το έτος 2016.  

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 2017 περιλαμβανομένων των αναγκών που προέκυψαν για 
επαναγορές ευρωομολόγων στις διεθνείς αγορές και πρόωρων αποπληρωμών δανείων της 
Δημοκρατίας καλύφθηκαν από την έκδοση του ευρωομολόγου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίζεται ο ετήσιος δανεισμός της Δημοκρατίας ανά χρηματοδοτικό 
εργαλείο το 2017.  

Πηγή Χρηματοδότησης σε εκ. ευρώ Ποσοστό (%) 

Γραμμάτια Δημοσίου* 300 18 

Εγχώρια Ομόλογα 302 18 

Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα 76 5 

Ομόλογα εξωτερικού 850 52 

Δάνεια από ΕΤΕπ-ΤΑΣΕ 121 7 

Σύνολο 1.649 100 
*= Αφορά το εκκρεμές ποσό χρέους σε κυλιόμενη τριμηνιαία βάση κατά τη διάρκεια του. Η καθαρή χρηματοδότηση όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω παρουσίασε μείωση κατά €100 εκ. 
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών/ΓΔΔΧ  
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 4: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»   

Η διαμόρφωση και η υλοποίηση της πολιτικής αναφορικά με τα θέματα της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας αποτελεί, κατά κύριο λόγο, αρμοδιότητα των εποπτικών αρχών, δηλαδή της Κεντρικής 
Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι βασικοί άξονες είναι οι ακόλουθοι:  
(i) ανάπτυξη μεθοδολογίας και δεικτών που να βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό των προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και οι υπόλοιποι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί.· Ήδη η 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σχετική έκθεση σε ετήσια βάση,  

(ii) ενδυνάμωση της εποπτείας που πραγματοποιείται μέσω της ενίσχυσης του τμήματος εποπτείας 
της Κεντρικής Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών καθώς επίσης, 

(iii) εκσυγχρονισμός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών, σε στενή συνεργασία με τις 
εποπτικές αρχές, τροποποιεί τη νομοθεσία σχετικά με τον τραπεζικό τομέα, την αγορά κεφαλαίων και 
τον ασφαλιστικό τομέα, με στόχο την εναρμόνιση με το Κοινοτικό κεκτημένο, τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.  

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα το 2017 συνέχισαν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για τις 
εξελίξεις της ευρύτερης οικονομίας, με σημαντικότερο γεγονός τη σταδιακή αύξηση του ρυθμού 
ανάπτυξης σε επίπεδα προ της κρίσης. Η πρόσβαση της Κύπρου στις αγορές για χρηματοδότηση έχει 
βελτιωθεί, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην επιτυχή έκδοση τίτλων του δημοσίου στις διεθνείς 
αγορές. Γενικά, η οικονομική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων ανακάμπτει σταδιακά, με τη 
ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος να έχει βελτιωθεί. Έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό η 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα το οποίο στηρίζεται σε στερεές βάσεις σε ότι 
αφορά κεφαλαιοποίηση, ρευστότητα και επικερδότητα.  

Μεταξύ άλλων θετικών εξελίξεων, σημειώνεται επίσης η αναβάθμιση των μεγαλύτερων εγχώριων 
τραπεζικών ιδρυμάτων από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Ο νέος δανεισμός προς τις εγχώριες 
επιχειρήσεις παρουσιάζει αυξητική τάση, όμως παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ενώ 
συνεχίστηκε, αποκλιμακωμένη, η πτωτική τάση του συνολικού δανεισμού στα πλαίσια των 
προσπαθειών των τραπεζών για περαιτέρω απομόχλευση και διόρθωση των ισολογισμών τους. 
Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν προβεί σε εντατικοποίηση των αναδιαρθρώσεων. Παράλληλα, κατά το 
2017, δρομολογήθηκε εκστρατεία διαφώτισης για την κατάσταση και τις προοπτικές του τραπεζικού 
τομέα. 

Η κυριότερη πρόκληση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο εγχώριος χρηματοοικονομικός τομέας 
είναι η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ανέρχονται στο 43,2% περίπου του 
συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η αξιοποίηση των θεσμοθετημένων πλαισίων, όπως του 
αναθεωρημένου πλαισίου αφερεγγυότητας, του αναθεωρημένου και εκσυγχρονισμένου νομοθετικού 
πλαισίου για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, της εξώδικης επίλυσης διαφορών 
χρηματοοικονομικής φύσης, των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης και της 
πώλησης δανείων σε τρίτους, καθώς και η απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών για βιώσιμες 
αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, αναμένεται να υποβοηθήσει τη σταδιακή 
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άμβλυνση του προβλήματος. Ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά με την καθοδική 
πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να πηγάζει από αυξημένες αποπληρωμές, 
αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνουν με επιτυχία την περίοδο παρακολούθησης και επανεντάσσονται 
στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, διαγραφές καθώς και διακανονισμούς χρεών 
μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία ή μετοχές.  

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της 
με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καταβάλλει προσπάθεια 
για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. 

Επιπλέον, έχει προωθηθεί και θεσμοθετηθεί το πλαίσιο που ρυθμίζει τις συμβάσεις πίστωσης σε 
καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν 
ακίνητα που προορίζονται για κύρια κατοικία. Ο εν λόγω νόμος, που είναι εναρμονιστικός, προσδίδει 
υψηλού επιπέδου προστασία στους καταναλωτές που αποκτούν κατοικία και επιβάλλει υποχρεώσεις 
επιμέλειας στις τράπεζες, με εξουσίες αδειοδότησης και εποπτείας για πιστωτικά και μη πιστωτικά 
ιδρύματα στις αρμόδιες αρχές.  

Πρόσθετα έχει ψηφιστεί ο περί Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών 
και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος, οποίος είναι επίσης εναρμονιστικός και 
στοχεύει στη χρηματοοικονομική ένταξη των καταναλωτών που δεν χρησιμοποιούν τραπεζικές 
υπηρεσίες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν και να λειτουργούν στη βάση 
πληροφόρησης και διαφάνειας, καθώς και να έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κόστους βασικές 
τραπεζικές εργασίες. 

Πέραν των πιο πάνω, έχει ετοιμαστεί και κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων εναρμονιστικό 
νομοσχέδιο που ρυθμίζει το πλαίσιο των υπηρεσιών πληρωμών που παρέχονται στη Δημοκρατία και 
τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος προέλευσης. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της πολιτικής δέσμευσης της Κυβέρνησης για άμβλυνση της επίπτωσης στις 
καταθέσεις των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων που είχαν απομειωθεί για την κεφαλαιοποίηση των 
δύο συστημικών τραπεζών με ίδια μέσα, το Υπουργικό Συμβούλιο2, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
οικονομικές δυνατότητες του κράτους, ενέκρινε σχετικό σχέδιο με σκοπό την καταβολή πρόσθετης 
αναπλήρωσης στα επηρεαζόμενα μέλη των εν λόγω Ταμείων. 

ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ  

Εντός του 2017, στο πλαίσιο των προσπαθειών για συνεχή βελτίωση του νομικού και κανονιστικού 
πλαισίου για τον κλάδο των επενδυτικών ταμείων, ολοκληρώθηκε η ετοιμασία του νομοσχεδίου για 

                                                                 

2
 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.83.013 και ημερ. 19 Ιουλίου 2017 όπου εγκρίθηκε το Σχέδιο Αυξημένης 

Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων οι 
καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί. 
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τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και συνεχίστηκαν οι εργασίες σε σειρά νομοσχεδίων, 
τα οποία στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό  και αναβάθμιση του πλαισίου σε σχέση με τα συλλογικά 
επενδυτικά ταμεία και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς κέντρου, στον κλάδο των 
επενδυτικών ταμείων και της διαχείρισής τους. 

ΙΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Το 2016 εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος. Αυτός ο νόμος ενισχύει τη διαφάνεια ως προς την 
οικονομική ευρωστία των ασφαλιστικών εταιρειών και αυξάνει τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση 
τους οι εποπτικές αρχές για τον έλεγχο (ποιοτικό και ποσοτικό) των ασφαλιστικών εταιρειών, με 
στόχο την αποτελεσματική προστασία των ασφαλισμένων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του 
τομέα. 

Με βάση την έκθεση για την ενοποίηση και ενίσχυση της εποπτείας των ταμείων επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών και ασφαλιστικών εταιρειών με τη συνεισφορά και του ευρωπαϊκού 
επόπτη για τις ασφάλειες και τις επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές (EIOPA), λήφθηκε σχετική 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την ενοποίηση και εκσυγχρονισμό της εποπτείας των δύο 
κλάδων. Ως εκ τούτου, τροχοδρομήθηκε η ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας των ασφαλιστικών 
εταιρειών και ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών με τη δημιουργία νέας 
ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, έτσι ώστε να διασφαλίζονται όσο το δυνατό καλύτερα τα δικαιώματα 
και συνταξιοδοτικά ωφελήματα των πολιτών, καθώς και η ευρωστία των συνταξιοδοτικών ταμείων 
και ασφαλιστικών  εταιρειών.  

ΙV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

Αναμφισβήτητα, το γεγονός ορόσημο για το 2017 ήταν η πετυχημένη διεξαγωγή της Ετήσιας 
Συνέλευσης των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EΤΑΑ) και 
του Επιχειρηματικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 9 - 11 Μαΐου 2017 στην Κύπρο, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών, αφού για πρώτη φορά στα χρονικά η Κύπρος φιλοξένησε ετήσια 
συνέλευση διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τέτοιας εμβέλειας. Επρόκειτο για ένα παγκόσμιο 
γεγονός το οποίο προσέλκυσε περίπου 2.000 συμμετέχοντες από όλη την υφήλιο (επίσημες 
αντιπροσωπείες από 65 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής Υπουργών, Διοικητών 
Κεντρικών Τραπεζών και άλλων ανώτερων αξιωματούχων και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του 
επιχειρηματικού κόσμου και του διεθνούς Τύπου), προβάλλοντας την Κύπρο ως εξέχων διεθνές 
επιχειρηματικό και τουριστικό κέντρο.  

Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνέλευσης, η Κύπρος και η ΕΤΑΑ υπέγραψαν Συμφωνία ύψους €2,2 εκ., για 
την επέκταση του συμβουλευτικού ρόλου της ΕΤΑΑ ως προς την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των αναπτυξιακών τους 
δυνατοτήτων. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τις ΜΜΕ στην Κύπρο να έχουν πρόσβαση σε 
επιχειρηματικές συμβουλές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την τόνωση της 
ανάπτυξής τους. Η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και η προώθηση του εμπορίου, θα 
αποτελέσει το επίκεντρο του προγράμματος, το οποίο εισάγει καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η 
καθοδήγηση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση. 
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Πρόσθετα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 16 Ιουνίου 2017, η Συνέλευση της Τράπεζας 
Αναπτύξεως του Συμβούλιου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) με την ευκαιρία της κοινής Συνάντησης της 
Διοικούσας Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω Συνάντησης, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η τελετή υπογραφής 
αποδέσμευσης της 1ης δόσης δανείου ύψους €16 εκ., μεταξύ της ΤΑΣΕ και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για τη χρηματοδότηση του έργου που αφορά τη Β’ Φάση της Πανεπιστημιούπολης. 
 
Σε ότι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κατά τη διάρκεια του 
2017, στο πλαίσιο του Σχεδίου Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων ύψους €750 εκ. προς την 
ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς τις κυπριακές τράπεζες, για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο, η ΕΤΕπ σύναψε 
δανειακές συμβάσεις ύψους €135 εκ., συνολικά, με την Τράπεζα Κύπρου, €50 εκ. με την Ελληνική 
Τράπεζα και €40 εκ. με την Eurobank. 
 
Η Μελέτη Αξιολόγησης της υλοποίησης του πιο πάνω Σχεδίου, η οποία εκπονήθηκε από το Υπουργείο 
Οικονομικών από κοινού με την ΕΤΕπ, κατέδειξε το θετικό αντίκτυπο του Σχεδίου στη βιωσιμότητα 
των ΜΜΕ, τη σημαντική συμβολή του στη μείωση των επιτοκίων και στην αύξηση της απασχόλησης. 
Ως επακόλουθο, το Υπουργικό Συμβούλιο3 αποφάσισε την αύξηση των προνοιών του Σχεδίου από 
€750 εκ. σε €1 δισ. και στη συνέχεια η ΕΤΕπ σύναψε νέα δανειακή σύμβαση ύψους €25 εκ. με τη 
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. 
 
Άξια αναφοράς είναι η Συμφωνία Δανείου ύψους €26 εκ. μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας για χρηματοδότηση της επέκτασης του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
(ΙΝΓΚ). Το έργο αφορά την ανέγερση και λειτουργία κτηρίου, για να φιλοξενήσει έργα ΄Ερευνας και 
Ανάπτυξης, με κύριο στόχο την εφαρμοσμένη ιατρική και βιοϊατρική έρευνα, με επίκεντρο τον 
ασθενή. Επίσης, υπογράφηκε Συμφωνία Δανείου ύψους €82 εκ. μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και της ΕΤΕπ, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση του έργου της Β’ Φάσης 
της Πανεπιστημιούπολης, για την επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων που θα 
εκτελεστούν την περίοδο 2016-2023, έργο από το οποίο αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη. 
 
Σημαντικό γεγονός με μεγάλη πολιτική και οικονομική σημασία, καθώς ενισχύονται οι δεσμοί της με 
τις οικονομίες της Ασίας, αποτελεί επίσης η ένταξη της Κύπρου τον Μάιο του 2017 με το καθεστώς 
του Περιφερειακού Μέλους στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων (ΑIIB). Η συμμετοχή 
μας στην ΑIIB διευρύνει ακριβώς το πεδίο της οικονομικής διπλωματίας αλλά και τις προοπτικές 
πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια για χρηματοδότηση προγραμμάτων.   
 

                                                                 

3
 Κατά τη συνεδρία του ημερ. 29/11/2017 
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Εικόνες από την πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κούριο στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 26
ης

 

Ετήσιας Συνέλευσης των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στις 10 Μαΐου 

2017. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 5: «ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ»  

Ι. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Μεταρρύθμιση της Διαχείρισης Δημόσιων Οικονομικών (Public Financial Management - PFM) 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τη Διαχείριση των Δημοσίων Οικονομικών εντός του 2017 
συνεχίστηκε η προώθηση μιας σειράς σημαντικών ενεργειών από το Υπουργείο Οικονομικών που 
αφορούν τη δημόσια διοίκηση σε οριζόντιο επίπεδο. Η όλη μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην προαγωγή 
της ευελιξίας και υπευθυνότητας στη διαχείριση των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και κεφάλαιο), 
καθώς και της λογοδοσίας και της διαφάνειας σχετικά με όλες τις πτυχές των δημόσιων οικονομικών.  

Μέσα από την εν λόγω μεταρρύθμιση οι δαπάνες του κράτους πλαισιώνονται από συγκεκριμένο 
Στρατηγικό Σχέδιο και οι διαθέσιμοι πόροι μετουσιώνονται σε δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, 
τα οποία πλέον μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά 
τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες απόδοσης. Εντός του 2017, τα Υπουργεία καθόρισαν 
τους κύριους Δείκτες Απόδοσης με σχετικές τιμές βάσης, οι οποίοι εντάχθηκαν στο Στρατηγικό τους 
Σχέδιο για το 2018-2020, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η μέτρηση των αποτελεσμάτων και κατ’ 
ακολουθία η αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων.  

Οργάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας, έχουν εκπονηθεί από το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) μελέτες γραφείου για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Για την αναδιοργάνωση του Γενικού Λογιστηρίου. 

 Για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Άμυνας. 

 Για τη δημιουργία Ειδικού Διοικητικού Δικαστηρίου και Εμπορικού Δικαστηρίου στη Δικαστική 
Υπηρεσία. 

 Για την αναδιοργάνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο δημιουργίας νέων επαγγελματικών 
δομών θέσεων έναντι της κατάργησης των υφιστάμενων επιστημονικών δομών θέσεων. 

ΙΙ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πολιτών 

Με στόχο α) τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές με 
τη δημόσια διοίκηση, β) τη βελτίωση της ποιότητας των  προσφερόμενων προς αυτούς  υπηρεσιών 
και  γ) την αντιμετώπιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής ανταπόκρισης των Δημόσιων 
Υπηρεσιών στις τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών, το ΤΔΔΠ προώθησε τις απαιτούμενες ενέργειες  
για  τη  δημιουργία ενιαίου Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για όλη τη δημόσια υπηρεσία, στη βάση 
σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 2017 προκηρύχθηκε Διαγωνισμός για την 
παροχή υπηρεσιών ΚΤΕ από Ανάδοχο, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν και ο διαγωνισμός αναμένεται να κατακυρωθεί εντός του 2018.  
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Το ΚΤΕ, θα αποτελεί το κεντρικό σημείο επικοινωνίας του πολίτη με τις κρατικές υπηρεσίες και θα 
παρέχει πρωτογενή πληροφόρηση (γενική πληροφόρηση και εξασφάλιση εντύπων), καθώς και 
δευτερογενή πληροφόρηση (ενημέρωση για την πρόοδο αιτημάτων σε σχέση με συγκεκριμένες 
υπηρεσίες του δημοσίου). Το ΚΤΕ θα κάνει χρήση του πληροφοριακού συστήματος της Κεντρικής 
Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας –«ΑΡΙΑΔΝΗ», όπου θα καταχωρείται όλη η πληροφόρηση που θα 
διατίθεται προς εξυπηρέτηση του κοινού από το ΚΤΕ. Παράλληλα, θα είναι δυνατή η άντληση της 
σχετικής πληροφόρησης από το κοινό μέσω διαδικτύου. 

Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να έχει έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες που ισχύουν 
για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αφορούν όλη τη δημόσια υπηρεσία. Ταυτόχρονα, ο 
πολίτης θα διευκολυνθεί στις συναλλαγές με το δημόσιο, με όσο το δυνατό λιγότερες μετακινήσεις με 
τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Ωστόσο, ακόμη και οι πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία δεν αποκλείονται, αφού 
τους δίνεται η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν μέσω τηλεφώνου. Το ολοκληρωμένο ΚΤΕ θα αποτελεί 
κέντρο επικοινωνίας και όχι μόνο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα δέχεται αιτήματα από πολλαπλά 
κανάλια επικοινωνίας (τηλέφωνο, SMS, e-mail). 

Επέκταση/αναβάθμιση της Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) 

Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους 
πολίτες, το ΤΔΔΠ προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη και την επέκταση του θεσμού των ΚΕΠ. Εντός του 
2017 το πρόγραμμα ανάπτυξης περιλάμβανε τα ακόλουθα: 

(i) Έναρξη έργων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών, για τη σύσταση τριών νέων ΚΕΠ, με τη μετατροπή μέρους των επαρχιακών γραφείων 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) Λευκωσίας και Λεμεσού σε ΚΕΠ και τη σύσταση ΚΕΠ στο 
Κολόσσι, στη βάση σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα εν λόγω έργα 
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018.  Περαιτέρω, τροχοδρομήθηκαν ενέργειες για τη 
σύσταση ενός ακόμη ΚΕΠ στη Λάρνακα, στο υφιστάμενο υποστατικό του επαρχιακού γραφείου 
ΤΟΜ.   

(ii) Διατήρηση της εφαρμογής πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του 
προτύπου ISO 9001 το οποίο διασφαλίζει την ομοιομορφία σε ότι αφορά: (α) στις διαδικασίες 
παροχής υπηρεσιών ώστε οι πολίτες να τυγχάνουν της ίδιας εξυπηρέτησης οποιουδήποτε ΚΕΠ 
επισκεφθούν και (β) στις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας σε όλα τα ΚΕΠ. 

(iii) Πραγματοποίηση έρευνας ικανοποίησης πολιτών, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, στο 
πλαίσιο της οποίας το 92.4% των πολιτών δήλωσε πολύ ικανοποιημένο ή ικανοποιημένο συνολικά 
από τα ΚΕΠ. Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας του 2014, παρουσιάζεται αύξηση κατά 
12 ποσοστιαίες μονάδες.  

(iv) Προσθήκη νέας υπηρεσίας στα ΚΕΠ, που αφορά στην πιστοποίηση με «Apostille» των εγγράφων 
που εκδίδονται από αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για αποστολή τους στο εξωτερικό. 

(v) Προκήρυξη διαγωνισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, για την 
εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 
Σειράς Προτεραιότητας και Εξυπηρέτησης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα 
Κέντρα Πολιτών (ΚΕΠΟ). Σκοπός του Συστήματος είναι η βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης 
του πολίτη και η αναβάθμιση της διοίκησης και εσωτερικής λειτουργίας όλων των ΚΕΠ και ΚΕΠΟ.  

Σήμερα τα ΚΕΠ παρέχουν πάνω από 90 υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων και Τμημάτων και συνολικά 
τα 8 ΚΕΠ (Λευκωσίας 1, Λευκωσίας 2, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, Πόλης Χρυσοχούς 
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και Πελενδρίου) που λειτουργούσαν το 2017, προσέφεραν 1.013.204 υπηρεσίες, ενώ εξυπηρέτησαν 
τηλεφωνικώς 299.145 πολίτες. Το ποσοστό των υπηρεσιών, ανά Υπουργείο/ Τμήμα/ Υπηρεσία που 
προσφέρθηκε από όλα τα ΚΕΠ κατά το 2017, παρουσιάζεται στο πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα. 

 

ΤΔΔΠ: Ποσοστό (%) υπηρεσιών που προσφέρθηκε από όλα τα ΚΕΠ ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία κατά το 2017 

Προστασία του πολίτη μέσα από την καταστολή του λαθρεμπορίου και πρόληψη της απάτης   

Το Τμήμα Τελωνείων έχοντας ως στόχο την πρόληψη και καταστολή του λαθρεμπορίου, της απάτης 
και της προστασίας της κοινωνίας, έχει καθορίσει στοχευμένους ελέγχους επιβατών και 
εμπορευμάτων στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας και παράλληλα έχει προχωρήσει 
στην ενδυνάμωση των ελέγχων διακίνησης προσώπων και αγαθών από και προς τις περιοχές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού της έλεγχου. 

Στο πλαίσιο αυτό, το 2017, το Τμήμα Τελωνείων προέβηκε, μεταξύ άλλων, στις πιο κάτω ενέργειες: 

 Χειρίστηκε συνολικά 1.560 υποθέσεις που αφορούσαν τη διάπραξη διαφόρων αδικημάτων και 20 
υποθέσεις αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων που αφορούσαν ποσά άνω των €10.000. 

 Πραγματοποίησε 230 λογιστικούς και άλλους εκ των υστέρων ελέγχους σε υποστατικά 
εισαγωγέων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, που παρουσίαζαν αυξημένη επικινδυνότητα 
για αναληθείς δηλώσεις. Εκδόθηκαν συνολικά 453 έγκυρες «εκ των υστέρων βεβαιώσεις 
τελωνειακής οφειλής» για την είσπραξη €13,05 εκ. δασμοφορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων.  Σημειώνεται ωστόσο ότι, στις πιο πάνω βεβαιώσεις περιλαμβάνονται και 15 εκ 
των υστέρων βεβαιώσεις, για συνολικό ποσό   €10 εκ. περίπου,    που εκδόθηκαν σε εταιρείες 
τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη. 
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 Χειρίστηκε συνολικά 11 υποθέσεις ναρκωτικών, αναβολικών και άλλων σκευασμάτων που 
σχετίζονται με αυτά, με ισάριθμες κατασχέσεις παράνομων ουσιών. 

 Προέβηκε σε κατάσχεση 1.198.101 τεμαχίων τσιγάρων, 7.373 τεμαχίων πούρων και 889 κιλών 
καπνού (περιλαμβ. καπνού για ναργιλέ), είτε λόγω παράνομης εισόδου/εισαγωγής στην Κυπριακή 
Δημοκρατία είτε κατά τους ελέγχους που διενεργούνται στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης λόγω 
παράνομης διακίνησης από τα κατεχόμενα. 

 Προέβηκε σε κατασχέσεις 153.026 τεμαχίων εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τη διενέργεια ελέγχων είτε στο στάδιο της εισαγωγής, εξαγωγής, 
επανεξαγωγής, διαμετακόμισης, εναπόθεσής τους σε ελεύθερη ζώνη ή αποθήκη, είτε στην 
κυπριακή αγορά είτε στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης λόγω παράνομης διακίνησης από τα 
κατεχόμενα. 

 Χορήγησε συνολικά 2.816 άδειες χρήσης ειδικών τελωνειακών καθεστώτων (προσωρινής 
εισαγωγής, αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, 
τελειοποίησης προς επανεισαγωγή,  ειδικού προορισμού) με σκοπό την αναστολή ή τη μειωμένη 
καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στα πλαίσια της διευκόλυνσης, της προώθησης των 
νόμιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας αυτών. 
Επίσης ενέκρινε 162 αιτήσεις για τη χορήγηση απαλλαγών από την καταβολή φόρων 
κατανάλωσης στα πλαίσια διευκόλυνσης της ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης πολιτών 
στη Δημοκρατία.  

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Προώθηση εισαγωγής Μηχανογραφημένου Συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης – 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Στο πλαίσιο του έργου «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γερμανικό 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών προς την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ινστιτούτου 
Partneshaften Deutschland (PD), για την ετοιμασία των προδιαγραφών για την εξασφάλιση ενός 
Μηχανογραφημένου συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (ERP System – HRM Module)», 
προωθήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις σε σχέση με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: 
(α) Ολοκληρώθηκε η συμβολή στα έγγραφα διαγωνισμού που αφορά στη λειτουργική περιοχή 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (φάκελος υπαλλήλου, οργανωτικές δομές του δημόσιου τομέα, 
σύστημα καταγραφής χρόνου και διαχείρισης αδειών, διαδικασίες που αφορούν στη μισθοδοτική 
τοποθέτηση υπαλλήλων και βασικές περιγραφές όλων των υπόλοιπων λειτουργικοτήτων που 
απαιτούνται για τη λειτουργική περιοχή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού). 
(β) Ολοκληρώθηκε η επισκόπηση και υποβολή σχολίων αναφορικά με τις λειτουργικές προδιαγραφές, 
καθώς και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις (non functional requirements) που ετοιμάστηκαν από τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες που συμμετέχουν στο έργο. 
(γ) Έγινε επισκόπηση και υποβολή σχολίων αναφορικά με τα Έγγραφα Διαγωνισμού της 2ης φάσης 
που δόθηκαν στους επιτυχόντες οικονομικούς φορείς οι οποίοι επιλέγηκαν στο πλαίσιο της 1ης 
φάσης του διαγωνισμού (prequalification phase).  
(δ) Ετοιμάστηκαν, σε συνεργασία με τους Συμβούλους του Ινστιτούτου PD, αναλυτικές προδιαγραφές 
για τις λειτουργίες/διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού που αφορούν στην κάθε κατηγορία 
απασχολούμενου προσωπικού, οι οποίες θα δοθούν για υποβοήθηση του επιτυχόντα οικονομικού 
φορέα κατά την υλοποίηση του έργου. 
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(ε) Η αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων και η ανάθεση του έργου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του 2018 με προοπτική υλοποίησης του έργου μέχρι το 2022.  
 

Προώθηση περαιτέρω χρήσης των Δεδομένων του Δημόσιου Τομέα 

Στο πλαίσιο της προώθησης των Ανοικτών Δεδομένων στον Δημόσιο Τομέα υπογράφηκε Μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την αναβάθμιση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών 
Δεδομένων (www.data.gov.cy) και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις διάφορες Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες για τη διάθεση των δεδομένων τους μέσω της Πύλης.   

Η υλοποίηση των όσων διαλαμβάνονται στο Μνημόνιο ξεκίνησε το 4ο τρίμηνο του 2017, ενώ η  
πρώτη φάση, που αφορά στην αναβάθμιση της Πύλης, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2018. Η αναβάθμιση της Πύλης αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους 
χρήστες της, με κυριότερα αυτά της βελτιωμένης δυνατότητας πλοήγησης και αναζήτησης, της 
δυνατότητας οπτικοποίησης των δεδομένων στο περιβάλλον της Πύλης και της διάθεσης των 
πλείστων συνόλων δεδομένων μέσω εύχρηστων διεπαφών χρήστη (APIs). Περαιτέρω με την 
αναβάθμιση της Πύλης θα καταστεί δυνατή η ένταξη σε αυτή των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
των κρατικών οργανισμών, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω αύξηση του αριθμού των συνόλων 
δεδομένων που διατίθενται μέσω αυτής. 

 

Υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα  και εναρμόνιση με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των 
δημόσιων συμβάσεων. 

Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνοντας το συντονιστικό ρόλο σε συνεργασία με φορείς του 
ιδιωτικού τομέα συμμετείχε από κατά την περίοδο 30/10/2015 μέχρι 3/12/2017 σε σχετικό 
συγχρηματοδοτούμενο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής4 με σκοπό την προώθηση της ταχύτερης 
υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μέσα από την υλοποίηση 
του έργου αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις και να δημιουργηθεί το 
κατάλληλο διοικητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 
τιμολογίων μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και της Κυβέρνησης (B2G), με την προοπτική για επέκταση 
του για συναλλαγές του ιδιωτικού τομέα (B2B). ‘Ένας από τους στόχους του έργου αποτελεί και η 
ομαλή ένταξη και εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/55/ΕΕ για 
την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. Το έργο έχει 
ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική αξιολόγηση του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

                                                                 

4
 «Call for proposals concerning projects of common interest under the Connecting Europe Facility in the field of Trans-

European Telecommunication Networks». 

http://www.data.gov.cy/
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η  ηλεκτρονική τιμολόγηση  στην απλούστερη μορφή της είναι η αφαίρεση 
του χαρτιού από τη διαδικασία τιμολόγησης. Το τιμολόγιο είναι ζωτικής σημασίας έγγραφο στη 
διαδικασία αγοράς-πληρωμής, όπου μεγάλες εταιρείες και κυβερνητικές υπηρεσίες αγοράζουν αγαθά 
και υπηρεσίες. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, μεταδοθεί και 
παραληφθεί σε μια δομημένη ηλεκτρονική μορφή που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική 
επεξεργασία του. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι: 

(α) Μείωση λαθών στην καταχώρηση 
(β) Πιο γρήγορος κύκλος πληρωμής 
(γ) Διαφάνεια στη διαδικασία πληρωμών  
(δ) Καλύτερη διαχείριση ρευστότητας 
(ε) Καλύτερη σχέση πελάτη – προμηθευτή 
(στ) Καλύτερη διαχείριση λογιστικού προγράμματος  
(ζ) Εργαλείο αντιμετώπισης της φοροαποφυγής/φοροδιαφυγής 

 

Προώθηση πλαισίου για τη μετατροπή επιστημονικής τεχνογνωσίας και επινοήσεων σε 

εμπορεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με τη συμμετοχή των δημόσιων πανεπιστημίων 

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την αύξηση της απασχόλησης, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους, με τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και την ενίσχυση του δυνητικού 

ρυθμού ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας και τα δημόσια πανεπιστήμια, 

προώθησε τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των δημόσιων τριτοβάθμιων ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων. Στόχος η περαιτέρω ενίσχυση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών και  τη  

διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας των δημόσιων τριτοβάθμιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με 

την αγορά μέσω της εμπορευσιμότητας των επινοήσεων που δημιουργούνται σε αυτά. Το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής 

των Αντιπροσώπων. 

 

Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας και της 
εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής 

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του έτους 2017 προχώρησε στην ολοκλήρωση, 
μεταξύ άλλων, των πιο κάτω Έργων Πληροφορικής/ η-Διακυβέρνησης: 

  Επέκταση της Αριάδνης με βάση το Σχέδιο Δράσης 2016 – 
2017 το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο η-
Διακυβέρνησης. Μέσα στο 2017 ολοκληρώθηκαν τα πιο 
κάτω: 
- e-Account: Κάθε φορολογούμενος έχει πρόσβαση στα 

φορολογικά του στοιχεία (υποβολή δηλώσεων, 
φορολογίες που έγιναν, πληρωμές που έγιναν, 
οφειλόμενοι φόροι, ενστάσεις κτλ). 

- Ψηφιοποίηση των Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 

 

|29 

 

Τουρισμού (Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα) 
- Μητρώο Αγροτών 
- Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών  

Επίσης, στα πλαίσια της παροχής η-υπηρεσιών στο κοινό με τη χρήση ενός "κλειδιού εισόδου" 
παρέχονται μέσω της Αριάδνης η-υπηρεσίες του αρχείου πληθυσμού, όπως  αλλαγή διεύθυνσης 
επικοινωνίας, επανέκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως ή εκλογικού βιβλιαρίου λόγω απώλειας, 
καθώς και η-υπηρεσίες του κτηματολογίου όπως αίτηση οριοθέτησης ακίνητης ιδιοκτησίας, αίτηση 
ένστασης γενικής εκτίμησης ακινήτου και πλοήγηση σε χάρτες. 

  Προώθηση της επέκτασης του Διαδικτυακού Χώρου «η-
Συνεργασία» για εξυπηρέτηση και άλλων Τμημάτων/ Υπηρεσιών 
όπως τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τη Στατιστική 
Υπηρεσία και το Τμήμα Τελωνείων.  

Από τον Ιούνιο του 2017, η η-Συνεργασία υποστηρίζει επίσης και 
την ηλεκτρονική διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Κεντρικής 
Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) και την αυτόματη διαχείριση όλων των  εγγράφων που 
απαιτούνται κατά τη διάρκεια των συνεδριών της. Με την αυτοματοποίηση των συνεδριών 
αναβαθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της ΚΕΑΑ και προκύπτουν πλεονεκτήματα όπως αμεσότερη, 
ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στα  απαραίτητα έγγραφα αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας 
και κόστους. 

  Άρχισε η αξιολόγηση της προσφοράς για το έργο της η-Δικαιοσύνης. Το σύστημα θα παρέχει 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τα Δικαστήρια και το κοινό. Θα έχει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης 
με την Νομική Υπηρεσία, την Αστυνομία ή/και άλλους Κυβερνητικούς Οργανισμούς αλλά και τον 
ιδιωτικό τομέα (δικηγορικά γραφεία, δικηγορικούς συλλόγους, κτλ), για παροχή η-υπηρεσιών 
όπως καταχώρηση υποθέσεων, παρακολούθηση προόδου υποθέσεων, κατάθεση εγγράφων, 
ταχεία ενημέρωση για τις υποθέσεις και λήψη των αναγκαίων μέτρων εκτέλεσης. Η αξιολόγηση της 
προσφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στον Μάιο του 2018. 

  Το 2017, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού, άρχισε η 1η  Φάση επέκτασης του ηλεκτρονικού 
Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, e-OASIS, στη Δημόσια 

Υπηρεσία (με βάση την υφιστάμενη υποδομή), η οποία αφορά περίπου 1170 νέους χρήστες. 
Παράλληλα, έγινε αναβάθμιση του αυτόνομου Συστήματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ 
μεταφέρθηκε στον κεντρικό εξοπλισμό, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών, το 
Σύστημα του Υπουργείου Εξωτερικών και ξεκίνησαν οι εργασίες για λειτουργία του Συστήματος 
στις Πρεσβείες και σύνδεσής τους με τη Διοίκηση του εν λόγω Υπουργείου. 

  Ολοκληρώθηκε η η-υπηρεσία ΟΙΚΑΔΕ, μέσω της οποίας οι Κύπριοι πολίτες που προτίθενται να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό είτε για ψυχαγωγία είτε για άλλο λόγο (σπουδές, ιατρικούς λόγους, κτλ) 
μπορούν να καταγράφουν τα στοιχεία τους για σκοπούς διαχείρισης των πολιτών σε περιπτώσεις 
έκτακτης κρίσης. Πέραν από την εγγραφή, η υπηρεσία αυτή παρέχει τους πολίτες σημαντικές 
ταξιδιωτικές πληροφορίες και οδηγίες. 

  Τέθηκε σε εφαρμογή η η-υπηρεσία Drones που επιτρέπει στους κατόχους, ιδιοκτήτες ή χρήστες μη 
επανδρωμένων αεροσκαφών να εγγράφουν μέσω διαδικτύου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη 
τους ούτως ώστε να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας η οποία αποσκοπεί 
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στη διασφάλιση των πτήσεων εντός του Κυπριακού Εναέριου Χώρου. 

  Έγινε επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) μέσω της οποίας ενοποιούνται, 
συνδέονται, συγκεντρώνονται και αναλύονται, πληροφορίες από διάφορους Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς. Με αξιοποίηση των πληροφοριών αυτών, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να βελτιωθούν η απόδοση και η ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταλήγοντας σε υψηλότερη κυβερνητική 
αποδοτικότητα, οικονομική ευμάρεια και καλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη.  

Εντός του 2017 έχουν προωθηθεί εργασίες για σύνδεση επιπλέον συστημάτων για τροφοδοσία της 
ΚΑΠ όπως το σύστημα της Φοιτητικής Χορηγίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του 
Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας και του Γραφείου 
Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, ενώ παράλληλα έγιναν εργασίες για διασύνδεση των 
αντίστοιχων Τμημάτων/ Υπηρεσιών ως νέοι χρήστες της ΚΑΠ. 

  Αναθεωρήθηκε το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας ούτως ώστε να είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας που υιοθετήθηκε τον Μάρτιο 
του 2017. 

  Μέσα στο 2017 το τηλεφωνικό κέντρο Help Desκ, που παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες της 
Δημόσιας Υπηρεσίας τόσο σε θέματα εξοπλισμού (υπολογιστές, δικτυακός εξοπλισμός, 
τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, κλπ), όσο και σε θέματα λογισμικού, έχει δεχθεί περίπου 17.440 
κλήσεις/ περιστατικά εκ των οποίων ποσοστό: 

 80% αντιμετωπίστηκε από τους χειριστές (πρωτοβάθμια 
υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή τηλεφωνικώς),  

 4% από την κεντρική ομάδα και ομάδα υποστήριξης επαρχιών 
(επί τόπου πρωτοβάθμια υποστήριξη), ενώ  

 16% των περιστατικών επιλύθηκαν από τους υπεύθυνους 
λειτουργούς που χειρίζονται πληροφοριακά συστήματα και λογισμικές 
εφαρμογές.  

Η επίλυση περιστατικών μέσω του HelpDesk μείωσε την ανάγκη για επί 
τόπου επίσκεψη από Λειτουργούς του ΤΥΠ, εξοικονομώντας έτσι χρόνο 
και κόστος για τη Δημόσια Υπηρεσία. 

 

 

Έγκαιρη και έγκυρη δημοσίευση των κυβερνητικών εγγράφων 

Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο συνέχισε την ετοιμασία, εκτύπωση και ταχεία διάθεση της Επίσημης 
Εφημερίδας. Η Επίσημη Εφημερίδα διατίθεται προς το κοινό με δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο5, 
γεγονός που παρέχει στον κάθε πολίτη τη δυνατότητα να ενημερώνεται άμεσα για το περιεχόμενό 
της, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη νομοθεσία, τις δημόσιες προσφορές και τις κενές θέσεις στη 
δημόσια υπηρεσία. 

                                                                 

5
 www.mof.gov.cy/gpo 

http://www.mof.gov.cy/gpo
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Το Κυβερνητικό Τυπογραφείο αναλαμβάνει την εκτύπωση όλων των εντύπων που χρησιμοποιεί η 
Δημόσια Υπηρεσία, η Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία, καθώς και μέρος των διδακτικών βιβλίων του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επίσης, προνοεί για την προμήθεια, μέσω Συμφωνίας – 
Πλαίσιο, της δημόσιας υπηρεσίας με φωτοτυπικό χάρτη και γραφική ύλη, μέρος των οποίων είναι 
οικολογικά προϊόντα γεγονός που το καθιστά πρωτοπόρο σε αυτό τον τομέα αποτελώντας υπόδειγμα 
για τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα.  

Το 2017 προχώρησε σε αποστολή ερωτηματολογίων προς τα Τμήματα, για αξιολόγηση της ποιότητας 
και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους, ώστε στα πλαίσια του στρατηγικού προγραμματισμού να γίνει 
η ανάλογη βελτίωση, ενώ ολοκλήρωσε την πολιτική του για ανακύκλωση όλων των υλικών που 
απομένουν από την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή το χαρτί, τις εκτυπωτικές πλάκες, τα χημικά 
απόβλητα και τα υπόλοιπα συσκευασίας. 

 

Απρόσκοπτη και συντονισμένη έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση 

Η Στατιστική Υπηρεσία συνέχισε με την παραγωγή στατιστικού έργου, δηλαδή με τη διενέργεια 
δειγματοληπτικών ερευνών και άλλων εργασιών σε οικονοµικά, δηµογραφικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά θέµατα, που στοχεύουν τόσο στην υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου στη 
διαμόρφωση πολιτικής, όσο και στη στατιστική πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσµου, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού γενικότερα.  

Παράλληλα, προώθησε ενέργειες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για 
παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και 
έγκαιρο τρόπο. Συγκεκριμένα, προωθήθηκαν δράσεις που στοχεύουν στη μείωση της επιβάρυνσης 
των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά ταυτόχρονα και του κόστους παραγωγής των στοιχείων, 
κυρίως μέσω της ευρύτερης αξιοποίησης των διοικητικών πηγών πληροφόρησης στην παραγωγή 
στατιστικών και της εισαγωγής εναλλακτικών/νέων τρόπων συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών 
δεδομένων. Επιπρόσθετα, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών παραγωγής 
στατιστικών στη Στατιστική Υπηρεσία με απώτερο σκοπό την πιο αποτελεσματική παραγωγή των 
στατιστικών δεδομένων και μεταδεδομένων. Στα πλαίσια της ενδυνάμωσης του θεσμικού πλαισίου 
για την παραγωγή επίσημων στατιστικών προχώρησε η διαδικασία για αναθεώρηση του περί 
Στατιστικής Νόμου αρ. 15(Ι) του 2000,με την ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου το οποίο τυγχάνει 
νομοτεχνικού ελέγχου, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Κανονισμό. 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Στατιστικής στις 20 Οκτωβρίου 2017, η 
Στατιστική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου προκήρυξαν τον πρώτο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής στην Κύπρο, που θα διεξαχθεί 
κατά το 2018.   
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 6:  «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»  

Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

Ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας και των 
υπαλλήλων των οργανισμών δημοσίου δικαίου, στο πλαίσιο της μείωσης των απασχολούμενων στη 
δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ψηφίστηκε ο Νόμος με τίτλο «Ο περί 
Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 
2017» (Ν.47(Ι)/2017), με τον οποίο ρυθμίζεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων τόσο μεταξύ της 
δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου όσο και μεταξύ των ίδιων των 
οργανισμών δημοσίου δικαίου, για σκοπούς κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών ή/και για εκτέλεση 
ειδικών καθηκόντων.  

 

Εκσυγχρονισμός πολιτικής για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές και εκπαιδευτικής 
άδειας στους δημοσίους υπαλλήλους 

To Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στα πλαίσια αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού της 
πολιτικής για παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές, καθώς και εκπαιδευτικής άδειας στους 
δημοσίους υπαλλήλους, προώθησε τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
Κανονισμών και των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά 
Ωφελήματα) Κανονισμών.  

Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
(Τροποποιητικών) Κανονισμών, ενέκρινε στη συνεδρία του ημερ. 08.11.2017 τις νέες Διατάξεις για 
παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές στους δημοσίους υπαλλήλους με γνώμονα η πολιτική 
παραχώρησης τέτοιας άδειας να καταστεί πιο ευέλικτη και η διαδικασία πιο αποκεντρωμένη και 
απλή. Σχετική είναι και η εγκύκλιος του ΤΔΔΠ με αρ. 1550 και ημερ. 20/11/2017.  

 

Τροποποίηση της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων για παραχώρηση άδειας μερικής ιδιωτικής 
απασχόλησης στους δημοσίους υπαλλήλους 

Για σκοπούς απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας εξέτασης αιτήσεων δημοσίων υπαλλήλων 
για μερική ιδιωτική απασχόληση, προωθήθηκε τροποποίηση του άρθρου 65 του περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμου με την οποία – 

- μεταφέρθηκε η αποφασιστική αρμοδιότητα εξέτασης αιτήσεων δημοσίων υπαλλήλων για μερική 
ιδιωτική απασχόληση από τον Υπουργό Οικονομικών στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και  

- προστέθηκε διάταξη που προβλέπει ότι η εξέταση και χορήγηση τέτοιας άδειας γίνεται σύμφωνα 
με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.  
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- Ο σχετικός Τροποποιητικός Νόμος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 
20.10.2017 (Ν. 148(Ι)/2017), ενώ οι υπό αναφορά όροι και προϋποθέσεις εγκρίθηκαν από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 22.11.2017. 
 

Σχέδιο Παροχής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους νεοεισερχόμενους μόνιμους υπαλλήλους 
και τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα 

Στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών παροχών περιλαμβάνεται, μεταξύ 
άλλων, και η εισαγωγή Σχεδίου Παροχής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων για τους νεοεισερχόμενους 
μόνιμους υπαλλήλους και τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της λειτουργίας Ταμείου Προνοίας. Για σκοπούς μελέτης των 
σχετικών παραμέτρων που αφορούν στη δημιουργία του Ταμείου Προνοίας καθώς και για την 
εναρμόνιση του με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, έχουν αξιοποιηθεί υπηρεσίες από 
εξειδικευμένο ιδιωτικό αναλογιστικό οίκο. Στο παρόν στάδιο εκκρεμεί η ολοκλήρωση του θεσμικού 
πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία του εν λόγω Ταμείου, καθώς και η οριστικοποίηση των 
παραμέτρων που θα διέπουν τη λειτουργία του, στο πλαίσιο και σχετικών διαβουλεύσεων με τους 
Κοινωνικούς Εταίρους. 
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Ενίσχυση της Διοικητικής Ικανότητας των κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών  και ανάπτυξη των 
διευθυντικών στελεχών 

Για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των τμημάτων/υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και 
για την ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
δραστηριοποιείται σε 4 τομείς: 

(α) Αξιοποιεί το αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης της μάθησης σε συνάρτηση με τον στρατηγικό 
προγραμματισμό του κάθε Υπουργείου. Μέσα από το Αποκεντρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της 
Μάθησης, πραγματοποιήθηκε η Διαμόρφωση και η Υλοποίηση των Ετήσιων Μαθησιακών Πλάνων τα 
οποία αποτύπωσαν τον προγραμματισμό των μαθησιακών παρεμβάσεων που ήταν απαραίτητες για 
την υλοποίηση του Στρατηγικού Προγραμματισμού κάθε δημόσιου οργανισμού.   

(β) Παρέχει μαθησιακή και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση διοικητικών αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Τόσο για τις οριζόντιες μεταρρυθμίσεις που εκτείνονται σε 
μεγάλο εύρος της Δημόσιας Υπηρεσίας, όσο και για τις κάθετες μεταρρυθμίσεις που επικεντρώνονται 
σε συγκεκριμένα Υπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες είναι απαραίτητη η παροχή ολοκληρωμένης 
Μαθησιακής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, έτσι ώστε τα εμπλεκόμενα στελέχη να διευκολυνθούν 
στην ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους και να καθοδηγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

(γ) Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα βασικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε ευρείες ομάδες 
στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Οι Οριζόντιες Μαθησιακές Παρεμβάσεις και τα Προγράμματα 
Βασικής Κατάρτισης αποσκοπούν στην προώθηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη από διάφορα 
Υπουργεία και Τμήματα οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή σε ευρείες 
ομάδες στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Η ενημερωμένη επιλογή των κατάλληλων Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Βασικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης είναι πολύ σημαντική λόγω του μεγάλου 
αριθμού στελεχών στα οποία απευθύνονται και στη μεγάλη διάρκεια που απαιτείται για την 
ολοκλήρωσή τους.  

(δ) Εκσυγχρονίζει συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας της έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες μάθησης των οργανισμών του δημόσιου τομέα. 

Ψηφιοποίηση προγράμματος για την Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση (e-learning) 

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η 
Κυπριακή Πραγματικότητα» σε μορφή ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και έτσι υπάρχει η 
δυνατότητα σε δημόσιους λειτουργούς να παρακολουθούν προγράμματα μέσω της πλατφόρμας, από 
τις αρχές του 2018. Συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά 
και φορείς πέραν αυτής (π.χ. CYTA) για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για σκοπούς βελτίωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. 

Συνολικά το  2017 πραγματοποιήθηκαν 382 μαθησιακές παρεμβάσεις με τη μορφή της εκπαίδευσης 
και της καθοδήγησης, με 6.758 συμμετοχές στελεχών της δημόσιας διοίκησης και οργανισμών του 
εξωτερικού.  
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Πιο συγκεκριμένα, ανά Δραστηριότητα: 

Δραστηριότητα Μαθησιακές 
παρεμβάσεις 

Συμμετοχές 

1. Αποκεντρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης 265 3.915 

2. Μαθησιακή και Συμβουλευτική Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων 
και Αλλαγών 

7 140 

3. Οριζόντιες Μαθησιακές Παρεμβάσεις και Προγράμματα 
Βασικής Κατάρτισης 

102 2.584 

4. Στρατηγική Ανάπτυξη ΚΑΔΔ, Εγχώρια και Διεθνής Δικτύωση 
και υποστηρικτικές διαδικασίες για Διαχείριση Μάθησης 

8 119 

Σύνολο  382 6.758 
ΤΔΔΠ/ΚΑΔΔ 

 
 
 

ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

Αναφορικά με την αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας του κράτους  έχει 
ολοκληρωθεί η μελέτη που προτείνει τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για την προώθηση 
των βασικών στόχων της Κυβέρνησης στη βάση βέλτιστων πρακτικών και διερευνάται η δημιουργία 
των κατάλληλων μηχανισμών για την υιοθέτηση και εφαρμογή των εισηγήσεων.   
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 7:  «ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»  

Ι. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  

Η σύσταση του Τμήματος Φορολογίας κατά την 1η Ιουλίου 2014, ενοποιώντας τα δυο υφιστάμενα 
φορολογικά Τμήματα/Υπηρεσίες, άμεσης και έμμεσης φορολογίας, αποτελεί την υλοποίηση της 
ληφθείσας πολιτικής απόφασης κατά το 2013, με στόχο την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, 
την αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τον φορολογούμενο. 

Η οργανωτική δομή του Τμήματος Φορολογίας κατά το 2017 έχει παραμείνει στη μορφή με την οποία 
συστάθηκε το Τμήμα, παρόλο που ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος και λόγω της 
υποστελέχωσης, η σύνθεση των Μονάδων επιδέχεται συχνά τροποποιήσεις.  

Έχοντας εξασφαλίσει, κατά το 2016, τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχοντας αναγνωριστεί η 
αναγκαιότητα υιοθέτησης Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος, το Τμήμα Φορολογίας, με τη βοήθεια 
ξένων εμπειρογνωμόνων, προχώρησε στην αναγνώριση αναγκών, στην ετοιμασία σχετικών 
προδιαγραφών και στην κατάρτιση των εντύπων προσφορών για Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα με 
στόχο, με συνέπεια το 2017 να προκηρυχτεί η σχετική προσφορά. 

ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

Εντός του 2016, πάρθηκε η πολιτική απόφαση για τη σύσταση Ad Hoc Ειδικής Επιτροπής στον Τομέα 
των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Μετά από διαβούλευση με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα  
ετοιμάστηκε πίνακας δράσεων θέτοντας στόχους άμεσου, μεσοπρόθεσμου όσο και μακροπρόθεσμου 
ορίζοντα. Οι δράσεις που έχουν ενσωματωθεί αγγίζουν το μεγαλύτερο φάσμα της οικονομίας καθώς 
και αρμοδιοτήτων του δημόσιου τομέα. Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει και υποβάλλει 
ενημερωτικές εξάμηνες εκθέσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο όπου διαφαίνονται οι ενέργειες και η 
πρόοδος επί των δράσεων. Η πρώτη έκθεση υποβλήθηκε τον Ιούλιο του 2017. 

Περαιτέρω,  το 2016 με τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, παραχωρήθηκαν 
φορολογικά κίνητρα με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις.  Στις 
23/12/2016 ψηφίστηκε τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου Ν135(Ι)/2016 και 
τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2017, με την οποία επιτεύχθηκε αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεων του 
βασικού νόμου, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, ο 
στόχος της παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες 
επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.  

Περαιτέρω, με την τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας σε συνάρτηση με παράλληλες 
τροποποιήσεις συναφών νομοθεσιών (πχ. περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
Νόμου, περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, περί Εισπράξεως Φόρων κλπ), κατέστη 
δυνατή η παροχή φορολογικών κινήτρων για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (σε ισχύ από τις 
6/10/2017 μέχρι τις 31/12/2019). 
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Εντός του 2017 διαφοροποιήθηκε ο τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων σε περίπτωση 
όπου ο χρόνος παραμονής τους στην Δημοκρατία είναι μεταξύ 60 και 183 μέρες ανά φορολογικό έτος, 
βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.  

Με σκοπό να καλύψει το κενό στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αναγνώριση, λειτουργία και 

έλεγχο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε νομοσχέδιο που διέπει 

τους Ιδιωτικούς Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΙΟΚΩ), με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

νομικού πλαισίου για την πιστοποίηση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων από τον Υπουργό Οικονομικών, 

βάσει του οποίου τίθεται ένα ενιαίο πλαίσιο αξιολόγησης, διαχείρισης και εποπτείας των οργανισμών 

αυτών. Τα φορολογικά οφέλη που απολαμβάνουν τα φιλανθρωπικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να 

υφίστανται για τους ΙΟΚΩ και αφορούν στην απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, την εξαίρεση των 

εισφορών προς φιλανθρωπικά ιδρύματα από το φόρο εισοδήματος και την απαλλαγή από τη 

φορολογία κεφαλαιουχικών κερδών σε περίπτωση δωρεών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, ενώ 

εισάγεται ένα επιπλέον φορολογικό όφελος που αφορά στην απαλλαγή από τα χαρτόσημα σε 

περίπτωση δωρεών σε ΙΟΚΩ.  

Επίσης, με σχετική τροποποίηση του περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμου έχει καταργηθεί η 
επιβολή φόρου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας από το φορολογικό έτος 2017 και εντεύθεν.  

Με στόχο τη θέσπιση προσωρινής νομοθεσίας για άμβλυνση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται 
στην οικονομία και την ομαλοποίηση των συναλλαγών με συνεπακόλουθο την αύξηση των εσόδων 
των δημοσίων οικονομικών, ρυθμίζοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων οι οποίες 
σε αρκετές περιπτώσεις εκκρεμούν για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να διαφαίνεται προοπτική 
είσπραξης τους, με αποτέλεσμα το κράτος να αποστερείται κρατικά έσοδα σε συνθήκες 
δημοσιονομικά δύσκολες, τέθηκε σε εφαρμογή από τον 6/2017 ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Νόμος του 2017 (Ν. 4(Ι)/2017). Σκοπός της σχετικής νομοθεσίας είναι η 
ρύθμιση της καταβολή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας με δόσεις 
επιτρέποντας παράλληλα, νοουμένου ότι τηρηθούν ορισμένες υποχρεώσεις από τα επηρεαζόμενα 
πρόσωπα, να μειώνονται ανάλογα οι πρόσθετες οφειλές (χρηματικές επιβαρύνσεις ή / και τόκοι). Οι 
υποχρεώσεις αυτές συνίστανται σε πλήρη εξόφληση των αρχικών φορολογικών οφειλών με αριθμό 
συγκεκριμένων δόσεων και σε χρονική προθεσμία που θα συμφωνηθεί εκ των προτέρων μεταξύ του 
Εφόρου και του αιτητή, με αναλογική μείωση των πρόσθετων οφειλών.  

Για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, χρειάστηκε να ετοιμαστούν προδιαγραφές και να 
δημιουργηθεί μηχανογραφικό εργαλείο το οποίο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου 
Ασφαλείας ARIADNI επιτρέπει στον οφειλέτη να δημιουργήσει τη ρύθμιση και να λάβει τους 
αριθμούς αναφοράς με τους οποίους προβαίνει σε πληρωμή μέσω «internet banking» σε μηνιαία 
βάση. 

Κατά τους μήνες Ιούλιο-Δεκέμβριο 2017 δημιουργήθηκαν συνολικά 9.256 ρυθμίσεις για φορολογικές 
οφειλές ύψους €323,8εκ, οι οποίες μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης με βάση τον αριθμό των 
δόσεων που επιλέχθηκε από τον κάθε φορολογούμενο ανέρχονται στα €266εκ ποσό φόρου που 
αναμένεται να εισπραχθεί, δεδομένου ότι οι οφειλέτες τηρήσουν τη ρύθμιση που δημιούργησαν. Το 
πιο πάνω μέτρο βρίσκεται σε ισχύ και το 2018. 
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Παράλληλα στο πλαίσιο της ίδιας νομοθεσίας, στην περίπτωση που η συνολική φορολογική οφειλή 
του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με 
Απόφασή του να εγκρίνει πρόταση του Υπουργού Οικονομικών η οποία υποβάλλεται έπειτα από 
εισήγηση του Εφόρου, για τη διαγραφή ποσού το οποίο ανέρχεται στα εκατόν ευρώ (€100) και σε 
περίπτωση που η συνολική οφειλή δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100), τη διαγραφή ολόκληρου 
του οφειλόμενου ποσού, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη. 

Επιπρόσθετα, σε σχέση με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας τροποποιήθηκε η περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία 
ώστε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να δύναται να υποβάλει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό 
Συμβούλιο σε αντικατάσταση του δικαιώματος για υποβολή Ένστασης στον Υπουργό Οικονομικών, 
για θέματα που αφορούν επιβολή Φ.Π.Α.  

Σημαντική τροποποίηση της περί Φ.Π.Α. Νομοθεσίας αφορά και η επιβολή Φ.Π.Α. με τον κανονικό 
συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης στα πλαίσια άσκησης 
οικονομικής δραστηριότητας, υποχρέωση που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση τη Συνθήκη 
Προσχώρησης μας στην ΕΕ, από την 1/1/2008.  Παράλληλα, εισήχθηκε πρόνοια ώστε για τις 
περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων από το δανειολήπτη στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης 
δανείου, καθώς και στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής μεταβίβασης προς το δανειστή, να 
εφαρμόζεται η αντίστροφη χρέωση, δηλαδή η υποχρέωση απόδοσης του Φ.Π.Α. μεταφέρεται στο 
λήπτη.  Επίσης, η σχετική νομοθεσία τροποποιήθηκε ώστε, οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που αφορούν 
αναδιαρθρώσεις δανείων σε σχέση με την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία επεκτάθηκαν μέχρι τον 12/2019.  

Μια επίσης ουσιαστική τροποποίηση αφορά και η φορολόγηση της μίσθωσης / και ενοικίασης 
ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρόσωπο που ασκεί φορολογητέες συναλλαγές, με δικαίωμα εξαίρεσης από 
την επιβολή Φ.Π.Α., εφόσον το επιλέξει ο εκμισθωτής.  

Επίσης, έχουν περιληφθεί στην περί Φ.Π.Α. νομοθεσία και εξαιρούνται από την επιβολή Φ.Π.Α. οι 
υπηρεσίες εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένες σχολές ναυτικής εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τον Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμο του 2008.  

Σχέδιο Startup Visa  

Το Υπουργικό Συμβούλιο6 ενέκρινε το Κυπριακό Σχέδιο για Νεοφυείς Επιχειρήσεις από τρίτες χώρες, 
CYPRUS “STARTUP VISA”.  Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η 
προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και 
κατά συνέπεια η αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της χώρας. 

Η όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα του 
τομέα των νεοφυών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνεται στη Δήλωση Πολιτικής για την 
Επιχειρηματικότητα που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015. Βασίζεται 
σε καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών και μη, οι οποίες έχοντας αναγνωρίσει το σημαντικό 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία και η προσέλκυση φιλόδοξων νεοφυών 

                                                                 

6
 Απόφαση με αρ. 82.074Α  και ημερ. 15/02/2017  
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επιχειρήσεων στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
αύξηση της παραγωγικότητας, έχουν εφαρμόσει αντίστοιχα προγράμματα. 

Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας 

Το Υπουργικό Συμβούλιο7 έχει εγκρίνει Σχέδιο για την προώθηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας 
και την προώθηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρα γυρισμάτων. Το εν λόγω Σχέδιο αποτελεί το 
πλαίσιο πολιτικής το οποίο εδράζεται σε αναπτυξιακά, οικονομικά και φορολογικά κίνητρα.   

Η εισαγωγή οικονομικών και φορολογικών κινήτρων στον οπτικοακουστικό τομέα, γίνεται σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 
ενισχύσεων, ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και ειδικότερα το άρθρο 54 που έχει ως στόχο την 
προώθηση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και το άρθρο 17 σε σχέση με επενδυτικές ενισχύσεις προς τις 
ΜΜΕ. Το Σχέδιο Κινήτρων, αποτελείται από συνδυασμό χορηγιών και φορολογικών κινήτρων ως 
ακολούθως: 
i. Επιστροφή μετρητών (Cash rebate). 
ii. Φορολογική Πίστωση (Τax credit).  
iii. Φορολογική Έκπτωση για επενδύσεις σε Υποδομές και εξοπλισμό. 
iv.   Επιστροφή του ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών, προς τρίτες χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει 

σχετικές συμφωνίες. 
 

ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Σε σχέση με το παγκόσμιο πρότυπο που έχει αναπτύξει το Παγκόσμιο Φόρουμ (Global Forum) του 
ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα και τη φορολογική διαφάνεια, η 
Κυπριακή Δημοκρατία έχει αξιολογηθεί τον Οκτώβριο του 2015 από μη συμμορφούμενη σε ευρέως 
συμμορφούμενη με το  πρότυπο, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο που έχει  επιτευχθεί σε σχέση με 
την πρακτική εφαρμογή του υπό αναφορά προτύπου. Εξάλλου πρόκειται για γεγονός που έχει 
αναβαθμίσει την Κύπρο επιφέροντας σημαντικά οικονομικά και πολιτικά οφέλη στο νησί.   

Παράλληλα, ήδη από τα τέλη του 2014 με την υπογραφή της Πολυμερούς Συμφωνίας των Αρμόδιων 
Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, 
μαζί με 51 χώρες/δικαιοδοσίες, καταγράφηκε ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για 
πρόοδο στον τομέα της φορολογικής διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών, σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Με βάση τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από την εν λόγω 
Συμφωνία, εκδόθηκε Διάταγμα στις 20/5/2016, το οποίο αναθεωρήθηκε στις 4/12/2017, 
ενσωματώνοντας έτσι στο εθνικό δίκαιο τις απαιτήσεις υποβολής χρηματοοικονομικών στοιχείων και 
διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που θα ακολουθούνται από τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα με 
βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς. Αντίστοιχα, οι πρόνοιες του κοινού προτύπου αναφοράς έχουν 

                                                                 

7
 Απόφαση με αρ. 83.415 και ημερ.  27/09/2017 
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προωθηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της έκδοσης σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/107/ΕΕ, 
οι πρόνοιες  της οποίας έχουν ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη μέσω της τροποποίησης του 
περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο στις 25/4/2016. Η πρώτη ανταλλαγή 
πληροφοριών τόσο στα πλαίσια του CRS όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 
πραγματοποιήθηκε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, όπου το Τμήμα Φορολογίας απέστειλε την 
πληροφόρηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε 43 χώρες (εντός και εκτός ΕΕ) και παρέλαβε την 
αντίστοιχη πληροφόρηση από 26 χώρες της ΕΕ.  

Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει στην Ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί από τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)/(OECD AD-Hoc committee) για τη 
συνομολόγηση «Πολυμερούς Φορολογικής Σύμβασης». Σκοπός της σύστασης αυτής της επιτροπής 
είναι η ανάπτυξη Πολυμερούς Φορολογικής Συνθήκης για αντιμετώπιση της μείωσης της 
Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting: BEPS) όπως 
προνοείται από τη Δράση 15.  Στις 7 Ιουνίου,  2017 η Κυπριακή Δημοκρατία συνυπόγραψε με άλλες 
74 δικαιοδοσίες την «Πολυμερή Φορολογική Σύμβαση» που επιτρέπει την ταχεία τροποποίηση των 
υφιστάμενων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και την εναρμόνιση τους με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ομάδας G20 / ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου των Δράσεων της BEPS. Η 
κύρωση της Πολυμερούς Σύμβασης θα επιτρέψει την επικαιροποίηση όλων των υφιστάμενων 
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ενσωματώνοντας τα δύο ελάχιστα πρότυπα, της Δράσης 6 
(Αποφυγή της χορήγησης των ωφελημάτων της Συνθήκης σε ακατάλληλες περιπτώσεις) και της 
Δράσης 14 (Διευκόλυνση αποτελεσματικότερων μηχανισμών επίλυσης διαφορών). Επιπρόσθετα, η 
Κυβέρνηση έχει ενσωματώσει στην εθνική έννομη τάξη πρόνοιες οι οποίες ευθυγραμμίζονται με 4 
από τις 15 Δράσεις που έχει αναπτύξει ο ΟΟΣΑ στα πλαίσια στρατηγικών καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής μέσω της μεταφοράς κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε χώρες με 
ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Οι 4 αυτές Δράσεις (Δράση 5, 6, 13 και 14) αποτελούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες περιστρέφονται γύρω από την καταπολέμηση επιζήμιων φορολογικών 
πρακτικών, των καταχρήσεων των φορολογικών Συμφωνιών, την εισαγωγή αποτελεσματικών 
μηχανισμών επίλυσης διαφορών και την εισαγωγή κανόνων για την τεκμηρίωση ενδο-ομιλικών 
συναλλαγών. 

Στο πιο πάνω πλαίσιο, η Κύπρος συνυπέγραψε με άλλα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ την 1/11/2016 την 
Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα, απόρροια της Δράσης 
13 των μέτρων BEPS, σχετικά με την τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων (transfer pricing) και για την ενίσχυση της διαφάνειας. Οι πρόνοιες της 
Συμφωνίας έχουν ενσωματωθεί σε σχετικό Διάταγμα που εκδόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών 
στις 30/12/2016, δυνάμει του άρθρου 6 (16) των Περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Φόρων Νόμων. Το 
Διάταγμα καθορίζει τις υποχρεώσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν την 
απαίτηση ότι, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να παρέχουν στις φορολογικές αρχές τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος τους, την οικονομική 
δραστηριότητα και τους φόρους που καταβάλλονται μεταξύ των χωρών για αξιολόγηση του ρίσκου 
απώλειας φορολογικών εσόδων.  

Παράλληλα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υιοθετηθεί η Οδηγία 2015/2376/ΕΕ  για την αυτόματη 
ανταλλαγή εκ των προτέρων φορολογικών γνωμοδοτήσεων και διευθετήσεις για ενδοομιλικές 
χρεώσεις μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 
εναρμονιστεί μέσω της τροποποίησης του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας 
Νόμο (Ν.98(Ι)/2017) στις 14/7/2017. Με βάση τις πρόνοιες του Διατάγματος καθώς και της 
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εναρμονιστικής νομοθεσίας, η πρώτη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα που αφορά το φορολογικό έτος 
2016 θα πραγματοποιηθεί τον  Ιούνιο του 2018. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησε τη δέσμευση της, σε σχετική απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ όπου 
κλήθηκαν όλα τα Κράτη Μέλη να ακολουθήσουν παραμέτρους της Δράσης 5 (BEPS 5) για την 
καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διαφάνεια και την πραγματική υπόσταση, ενώ το 2016 τροποποιήθηκε το φορολογικό πλαίσιο των 
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Εντός του 2017, η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης 
αξιολόγησε θετικά το φορολογικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση των κατευθυντήριων 
γραμμών της Δράσης 5 και δεν είναι επιζήμιο. 

Απόρροια της δημοσιοποίησης εμπιστευτικών εγγράφων στις 3 Απριλίου 2016, γνωστά ως Panama 
Papers σε σχέση με τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, τη διαφθορά και το ξέπλυμα παράνομου 
χρήματος, συστάθηκε τον Ιούνιο του 2016 η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για τη 
διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακής διοίκησης κατά την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή (PANA COMMITTEE). Στο πλαίσιο των όρων εντολής της τα μέλη 
της Επιτροπής συμμετείχαν σε διερευνητικές αποστολές σε επιλεγμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβανόταν και η Κύπρος.     

Η αποστολή της PANA COMMITTEE στην Κύπρο έλαβε χώρα στις 7 Ιούλιου του 2017, στη βάση της 
οποίας ετοιμάστηκε σχετική έκθεση που καταγράφει τα ευρήματα της, αφού προηγήθηκαν σειρά από 
συναντήσεις με πολιτικούς προϊστάμενους, υψηλόβαθμους τεχνοκράτες, Εποπτικές Αρχές και 
Συνδέσμους. Η έκθεση της PANA COMMITTEE αφήνει πολύ θετικά μηνύματα ως προς το νομοθετικό, 
ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου που διέπει τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και το 
ξέπλυμα παράνομου χρήματος, καθώς και  την  πρακτική εφαρμογή του, την επαρκή εποπτεία των 
ελεγχόμενων οντοτήτων/παρόχων διοικητικών υπηρεσιών από τις καθ’ ύλην αρμόδιες εποπτικές 
αρχές και τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά  πρότυπα 
διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς. Στην έκθεση επίσης 
σημειώνεται με ικανοποίηση ότι, μετά τη διαρροή των εγγράφων του Παναμά, όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς/ εποπτικές Αρχές διενέργησαν σχετικούς ελέγχους σε σχέση με τη σύνδεση φυσικών/νομικών 
προσώπων με έδρα την Κύπρο με τα πρόσωπα που αναφέρονται στα έγγραφα του Παναμά, οι οποίοι 
έχουν καταδείξει ότι μια τέτοια σχέση δεν υφίσταται. 

ΙV. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) έχουν καίρια οικονομική και πολιτική σημασία, 
αφού συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση 
της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Εντός του 2017 υπογράφηκαν δυο νέες Συμβάσεις 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (με Λουξεμβούργο και Μπαρμπάντος) και δύο τροποποιητικά 
Πρωτόκολλα (με Άγιο Μαρίνο και Μαυρίκιο) και έχουν τεθεί σε ισχύ τρείς νέες ΣΑΔΦ, με τη Τζέρσεϊ, 
το Ιράν και την Αιθιοπία.  

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει ενεργά την προσπάθεια διεύρυνσης του ήδη ευρύ δικτύου 
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ενισχύοντας έτσι τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές  
σχέσεις της Κύπρου με άλλα Κράτη. 
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V. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 (α) Μητρώα Φορολογουμένων 

Η φορολογική βάση άμεσης φορολογίας κατά το τέλος του 2017 περιλάμβανε 854.314 ενεργούς 
φακέλους φορολογουμένων και η βάση έμμεσης φορολογίας 90.674 ενεργούς φορολογούμενους. Η 
βάση άμεσης φορολογίας παρουσίασε αύξηση 31.464 φορολογούμενων σε σχέση με το 2016, 
προερχόμενη από τα νέα εγγεγραμμένα νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα για σκοπούς φόρου 
εισοδήματος και πρόσωπα με υποχρέωση μόνο για ακίνητη ιδιοκτησία. Το μητρώο της έμμεσης 
φορολογίας κατά το τέλος του 2017 παρουσίασε μικρή αύξηση ύψους 2.904 σε σχέση με το 2016, 
κυρίως προερχόμενη από την εγγραφή νέων νομικών προσώπων και συνεχίζοντας το ρυθμό των 
προηγούμενων ετών. 

(β) Καθυστερημένη εργασία επιβολής φορολογιών και διευθέτησης ενστάσεων 

Επιβολή Φορολογιών Νομικών Προσώπων 
Κατά τον Ιούλιο 2017 συστάθηκαν ομάδες με στόχο τη βεβαίωση φορολογιών νομικών προσώπων για 
σκοπούς Φόρου Εισοδήματος και Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για παλαιότερα φορολογικά έτη 
(2003-2005).  Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε λόγω του ότι τα παλαιότερα έτη εξαιτίας της 
απουσίας μηχανογράφησης δεν ήταν δυνατή η αυτόματη (bulk) φορολόγηση καθώς επίσης και η 
δυνατότητα εφαρμογής των διαφόρων προνοιών της νομοθεσίας σε πρόσφατα φορολογικά έτη που 
εμπλέκουν παλαιότερα φορολογικά έτη π.χ. μεταφορά ζημιών για πέντε συνεχή φορολογικά έτη. 
Κατά την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2017 έχουν εκδοθεί 59.546 φορολογίες για τα φορολογικά 
έτη 2003-2005 και εκκρεμούν 4.572 για τις οποίες θα σταλεί επιστολή ενημέρωσης και συμμόρφωσης 
εντός του 2018. 

Διευθέτηση Ενστάσεων 
Μέρος της εκστρατείας εκκαθάρισης καθυστερημένης εργασίας είναι και η διευθέτηση ενστάσεων 
που αφορούν παλαιότερα φορολογικά έτη και έχει παρέλθει ο χρόνος υποβολής στοιχείων. Η εικόνα 
των μη διευθετημένων ενστάσεων κατά την 31η Δεκέμβριου 2017 (14.885) παρουσιάζει μείωση κατά 
3.464 σε σχέση με τις αρχές του έτους (18.349), εκ των οποίων οι 1.097 αφορούσαν ενστάσεις για 
φορολογικά έτη πριν το 2003. Στον πιο πάνω συνολικό αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι νέες 
ενστάσεις που παραλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. 

(γ) Εκστρατείες Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση διαχείρισης κινδύνου 

Το Τμήμα Φορολογίας, με τη σύσταση του, έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της εθελούσιας 
φορολογικής συμμόρφωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πρακτικών ενημέρωσης των 
φορολογουμένων, εκστρατειών συμμόρφωσης και επιβολής των προβλεπόμενων ποινών εκεί όπου η 
συμμόρφωση δεν επιτυγχάνεται. Κατά το 2017, η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου σε στενή συνεργασία 
με τη Μονάδα Ελέγχου και Συμμόρφωσης έχει προβεί στις εκστρατείες που ακολουθούν με στόχο 
τόσο την ενημέρωση του κοινού για τις φορολογικές του υποχρεώσεις, καθώς επίσης και τη βοήθεια 
τους στο να συμμορφωθούν.  

Ιαν-Δεκ 2017 Διερεύνηση Φορολογουμένων που έχουν σχέση με ξένες οντότητες 

Ιούλ-Δεκ 2017 Εκστρατεία Συμμόρφωσης Φορολογουμένων από τους οποίους εντοπίστηκαν 
αδήλωτα εισοδήματα στις Δηλώσεις Εισοδήματος: 
 Έσοδα από Ενοίκια 
 Έσοδα από εισαγωγή μηχανοκινήτων οχημάτων με σκοπό τη μεταπώληση ή 
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ιδία χρήση.  

Αύγ-Σεπτ 2017 Επισκέψεις Συμμόρφωσης ως προς την υποβολή Δηλώσεων ΤΦ1/ΤΦ4/ΦΠΑ4/ΤΦ7, 
ενημέρωση της φορολογικής βάσης, ενημέρωση των φορολογουμένων επί των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων, έκδοση νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων, 
εξακρίβωση νομιμότητας ΦΗΜ, καταμέτρηση και συμφιλίωση ταμείου. 
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.000 επισκέψεις παγκύπρια, στη βάση υπερωριακής 
απασχόλησης για να καλυφθεί όλο το εύρος των επαγγελμάτων και των ωρών 
αιχμής. 

Σεπτ-Δεκ 2017 Συμμόρφωση Επαγγελματιών (Ιατρών / Οδοντιάτρων / Δικηγόρων / Λογιστών / 
Δικηγόρων) φυσικών και νομικών προσώπων με την υποχρέωση υποβολής 
Δήλωσης Εισοδήματος ή/και Δήλωσης ΦΠΑ. 

 

(δ) Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος ατόμων (χωρίς λογαριασμούς) 

Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Τμήματος Φορολογίας, έχει ψηφιστεί 
στις 14/7/2017 ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.97(Ι)/2017), ο 
οποίος μεταξύ άλλων τροποποιεί το άρθρο 5 του Νόμου καθιστώντας υποχρεωτική την ηλεκτρονική 
υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υποβολής εξελεγμένων 
λογαριασμών ή μη. 

Η εξέλιξη αυτή προϋπόθετε την προετοιμασία του Τμήματος Φορολογίας κατά το 2017, τόσο ως προς 
την ετοιμασία προδιαγραφών για τη βελτίωση των της υποδομής με την οποία υποβάλλεται η 
Δήλωση Εισοδήματος, όσο και ως προς την ενημέρωση των φορολογουμένων, την προώθηση της 
έγκαιρης εγγραφής στο σύστημα TAXISnet, καθώς και στην παροχή στήριξης για τη συμπλήρωση της 
Δήλωσης. 

Για την ομαλή μετάβαση στη σχετική υποχρέωση, το Τμήμα Φορολογίας, έχει προχωρήσει στην 
ετοιμασία προδιαγραφών για την ηλεκτρονική Δήλωση Εισοδήματος 2017 και έχει κάνει την 
απαραίτητη προεργασία έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να είναι διαθέσιμα χρήσιμα εργαλεία για 
την εύκολη εγγραφή στο TAXISnet και για την υποβολή δήλωσης κατά τις αρχές του 2018. 
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Δ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 

 Εκδόσεις  
1. Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών 2018-2020 
2. Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 2016-2020 
3. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2017 (υπό ετοιμασία) 
4. Τριμηνιαίο Δελτίο Χρέους για 1ο, 2ο, 3ο, 4ο τρίμηνο 2017 μόνο ηλεκτρονικά 
5. Ενημερωτικό Δελτίο προς επενδυτές ανά διμηνία, μόνο ηλεκτρονικά 
6. Παρουσίαση προς επενδυτές, ανά τριμηνία, μόνο ηλεκτρονικά 

 
 

 Εκδόσεις (Αγγλικά) 
1. Cyprus Medium Term Debt Strategy 2016-2020 

 

 

 Συναφείς Ιστοσελίδες 
1. www.mof.gov.cy (κεντρική ιστοσελίδα Υπουργείου Οικονομικών) 
2. www.mof.gov.cy/pdmo (ιστοσελίδα Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους) 
3. www.mof.gov.cy/ce (ιστοσελίδα Τμήματος Τελωνείου) 
4. www.papd.mof.gov.cy (ιστοσελίδα Τμήματος Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού 
5. www.mof.gov.cy/capa (ιστοσελίδα Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης)  
6. www.mof.gov.cy/ird (ιστοσελίδα Τμήματος Φορολογίας)  
7. www.cystat.gov.cy  (ιστοσελίδα Στατιστικής Υπηρεσίας) 
8. www.mof.gov.cy/gpo (ιστοσελίδα Κυβερνητικού Τυπογραφείου) 
9. www.mof.gov.cy/dits (ιστοσελίδα Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής) 
10. www.mof.gov.cy/dgps (ιστοσελίδα Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών) 
11. http://www.financialombudsman.gov.cy (ιστοσελίδα Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου) 
12. www.centralbank.gov.cy (ιστοσελίδα Κεντρικής Τράπεζας) 
13. www.cysec.gov.cy (ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 
14. www.cse.com.cy (ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου) 
15.  www.reform.gov.cy (ιστοσελίδα για τη Διοικητική και Αναπτυξιακή Μεταρρύθμιση) 
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