


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020



4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών        5

Β. Στρατηγικός Σχεδιασμός Υπουργείου       7

Γ. Δράσεις και εξελίξεις κατά το 2019 που σχετίζονται με τις Στρατηγικές Επιδιώξεις
του Υπουργείου Οικονομικών         8

Στρατηγική Επιδίωξη 1: «Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας
και βιώσιμης ανάπτυξης»         8
 Ι. Μακροοικονομικές εξελίξεις        8
 ΙΙ. Δρασεις για διεύρυνση παραγωγικής βάσης      9

Στρατηγική Επιδίωξη 2: «Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών»  12
 Ι. Δημοσιονομικοί στόχοι         12
 ΙΙ. Δημόσια Οικονομικά 2019 – Γενική Κυβέρνηση      13
 ΙΙΙ. Μέτρα Δημοσιονομικής Πολιτικής        14

Στρατηγική Επιδίωξη 3: «Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου» 16
 Διαχείριση του Δημοσίου Χρέους        16

Στρατηγική Επιδίωξη 4: «Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας»   18
 Ι. Χρηματοπιστωτικός Τομέας         18
 ΙΙ. Προστασιά Δανειοληπτών         20
 ΙΙΙ. Κεφαλαιαγορά          20
 ΙV. Ασφαλιστικός Τομέας         20
 V. Χρηματοδότηση από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς    21
 VΙ. Επενδυτικό Ταμείο – Equity Fund        22

Στρατηγική Επιδίωξη 5: «Αποδοτικός Δημόσιος Τομέας»     23
 Ι. Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις        23
 ΙΙ. Εξυπηρέτηση του Πολίτη και των Επιχειρήσεων      23
 ΙΙΙ. Ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας     27

Στρατηγική Επιδίωξη 6: «Ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της
κινητής και ακίνητης περιουσίας του κράτους»      36
 Ι. Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων        36
 ΙΙ. Διαχείριση κρατικής περιουσίας        36

Στρατηγική Επιδίωξη 7: «Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών στηρίζοντας
την ανάπτυξη και την απασχόληση»        37
 Ι. Ενοποίηση Φορολογικών Αρχών        37
 II. Εκσυγχρονισμός/Εναρμόνιση Φορολογικού Πλαισίου     38
 III. Φορολογικά κίνητρα         39
 ΙV. Διεθνή φορολογικά θέματα        39
 V. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας       40
 VI. Δράσεις για την βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης     41

Δ. Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης        44
 Αναλυτικά αποτελέσματα εσόδων των Τμημάτων Φορολογίας και Τελωνείων   45



5Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών για το 2019

Α. ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φίλες και φίλοι,

Είναι με τιμή που ως Υπουργός Οικονομικών χαιρετίζω για πρώτη φορά την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου 
για το έτος 2019. Ένα έτος κατά το οποίο η οικονομία μας κατέγραψε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τέως Υπουργό Οικονομικών κύριο Χάρη 
Γεωργιάδη για το εξαιρετικό έργο που έχει φέρει εις πέρας, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, 
ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Σήμερα, βρισκόμαστε ενώπιον μιας νέας σοβαρής πρόκλησης – της 
πανδημίας COVID-19. Οι επιπτώσεις στην οικονομία μας, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, δεν μπορούν να 
υπολογιστούν ακόμα αλλά θα είναι σίγουρα σημαντικές. Με κοινή προσπάθεια, συλλογική ευθύνη και 
αποφασιστικότητα που ως λαός επανειλημμένα έχουμε επιδείξει σε κρίσιμες στιγμές θα πετύχουμε και 
αυτή την φορά ώστε να ξεπεραστεί και αυτή η δοκιμασία.

Το 2019 συνέχισε η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, η οποία ανήλθε στο 3,2%, μια επίδοση 
που κατέταξε την Κύπρο στις πιο ψηλές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ανάπτυξη, βιώσιμη, η οποία 
είναι εμφανής μέσα από τη διαρκή πτωτική τάση της ανεργίας, η οποία στο τέλος του 2019 περιορίστηκε 
στο 7,1%, τη σταδιακή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη 
βελτίωση στους δείκτες κοινωνικής ανισότητας και της κατανομής εισοδήματος. 

Οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα το 2019 συνεχίστηκαν με περαιτέρω αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
συστήματος και εντατικοποιημένες προσπάθειες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ), 
με την περαιτέρω προώθηση σειράς νομοθετικών μέτρων για την ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου που διέπει τη διαχείρισή τους, τις πωλήσεις ΜΕΧ και τις προσπάθειες απομόχλευσης των 
τραπεζικών ισολογισμών, καθώς και την έναρξη του Σχεδίου «Εστία», για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους. 

Όλα τα πιο πάνω συνιστούν δράσεις που αποσκοπούν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη, αποφεύγοντας πρόσθετες 
επιβαρύνσεις σε βάρος του φορολογούμενου πολίτη. Παράλληλα, προωθείται ένα νέο φορολογικό 
σύστημα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό, μια δηλαδή δημοσιονομικά ουδέτερη πράσινη φορολογική 
μεταρρύθμιση, μετατοπίζοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε ρυπογόνες δραστηριότητες, με τα έσοδα 
που θα προκύπτουν να επιστρέφονται στον πολίτη μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης 
στην απασχόληση. Έχουμε δρομολογήσει τη μεταρρύθμιση του φόρου χαρτοσήμων. Προωθείται επίσης 
συστηματικά η φορολογική συμμόρφωση.

Στις συνθήκες που επικρατούν σήμερα με την πανδημία COVID-19 να έχει πλήξει ολόκληρο τον πλανήτη, 
καθίσταται ακόμα πιο απαραίτητη η προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η προώθηση 
μεταρρυθμίσεων στις δομές και διαδικασίες του κράτους και της οικονομίας παραμένει για μας ύψιστη 
προτεραιότητα και ως εκ τούτου ως Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουμε με τις προσπάθειες για την οριζόντια 
μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, τη δημιουργία μιας ενιαίας εποπτικής αρχής 
για ασφάλειες και ταμεία προνοίας, τη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας και την 
ετοιμασία ενός σύγχρονου νόμου για τις εταιρίες. Ταυτόχρονα, προχωρούμε με το καταρτισμό του πλαισίου 
διαχείρισης των μελλοντικών εσόδων από το φυσικό αέριο μέσα από την ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου 
για το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων, τη διαφοροποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο Χρηματιστήριο και την 
προώθηση και την αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας στην περιοχή του Τροόδους.
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Φίλες και φίλοι,

Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει πολλά. Η σύνεση, η σκληρή δουλειά και οι θυσίες που κατέβαλαν 
από κοινού οι οικονομικοί συντελεστές στο σύνολό τους εξασφάλισαν την απαραίτητη οικονομική 
σταθερότητα και την αναπτυξιακή δυναμική. Μέσα από την συλλογική προσπάθεια θα λάβουμε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, ακόμα μια φορά, για θωράκιση της οικονομίας μας. 

Κωνσταντίνος Πετρίδης

Υπουργός Οικονομικών

Μήνυμα Υπουργού Οικονομικών
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1 Το Στρατηγικό Σχέδιο για το 2020-2022 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών http://mof.gov.cy

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Διαχείρισης των Δημοσίων Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών 
κατάρτισε Στρατηγικό Σχέδιο το οποίο συνοδεύει τον Προϋπολογισμό στη νέα του μορφή, στη βάση 
δραστηριοτήτων. Η Ετήσια Έκθεση συμβαδίζει και αντανακλά το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου 
και έχει προσαρμοστεί για να προσφέρει έναν απολογισμό των ενεργειών του Υπουργείου ως προς την 
επίτευξη των Στρατηγικών Επιδιώξεών του, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2020-
20221 και παρατίθενται πιο κάτω:  

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 1: Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 2: Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 3: Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 4: Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 5: Αποδοτικός δημόσιος τομέας.

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 6: Ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του κράτους.

 ‣ Στρατηγική Επιδίωξη 7: Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών στηρίζοντας την ανάπτυξη και την 
απασχόληση.
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Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2019 ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

Ι. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ο οποίος κατά το 2019 ανήλθε στο 3.2%, παρουσιάζεται διαχρονικά 
πιο κάτω.

Διάγραμμα 1: Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ (%)

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Από πλευράς δαπανών, η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση και τις 
καθαρές εξαγωγές. Από τομεακής πλευράς, η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τομείς των 
ξενοδοχείων και εστιατορίων, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, στις κατασκευές, στη μεταποίηση, 
στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, και διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας των χρηματοπιστωτικών και 
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος μετά την αύξηση 7,8% το 2018 
παρουσιάζει πρόσθετη αύξηση 1% το 2019. Οι χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση προσέλευσης τουριστών 
το 2019 ήταν το Ισραήλ και η Ουκρανία. 

Η ανεργία το 2019, μειώθηκε στο 7,1% του εργατικού δυναμικού, έναντι ποσοστού ανεργίας 8,4% το 2018, 
παρουσιάζοντας σημαντική πτωτική τάση. Σημειώνεται ότι, η ανεργία και γενικότερα η αγορά εργασίας, 
κατά κανόνα, παρουσιάζει χρονική υστέρηση έναντι των μεταβολών του ΑΕΠ. Η ανεργία παρουσιάζεται 
διαχρονικά πιο κάτω.
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Διάγραμμα 2: Ανεργία (ΕΕΔ, %)

Πίνακας 1: Κύριοι Οικονομικοί Δείκτες

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019, σημείωσε θετική 
μεταβολή της τάξης του 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η θετική πορεία του 
πληθωρισμού 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.

2016 2017 2018 2019 πρ.

Ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ (%) 6,7 4,4 4,1 3,2

Ποσοστό Ανεργίας (ΕΕΔ) (%) 12,9 11,1 8,4 7,1

ΔΤΚ (%) -1,4 0,5 1,4 0,3

ΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομίας, την κοινωνική ευημερία 
αλλά, προπαντός, στην αξιοποίηση του πνευματικού μας κεφαλαίου, αξιοποιώντας τον επιστημονικό και 
επαγγελματικό μας πλούτο που είναι είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό ώστε να συνδράμουν σε μια πιο 
αναπτυγμένη οικονομία.

Σύστημα Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας

Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, η δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης, ενός πλαισίου 
κινήτρων χρηματοδότησης, θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την παραγωγική βάση της οικονομίας. 

Ενδεικτικές δράσεις οι οποίες προωθούνται και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ανταγωνιστικής 
και παραγωγικής μας οικονομίας είναι:

 ‣ Προώθηση του τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, αλλά και στις ευκαιρίες απασχόλησης που 
δόθηκαν σε νέους ανθρώπους στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

 ‣ Προώθηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως Equity Fund.
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 ‣ Δημιουργία Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί και μια σειρά από επιταχυντές και εκκολαπτήρια για νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες.

 ‣ Στρατηγικές συνεργασίες με χώρες πρωτοπόρες σε θέματα καινοτομίας, όπως, για παράδειγμα, το Ισραήλ.

 ‣ Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Βlockchain, η οποία στοχεύει στην 
μελλοντική ανάπτυξη της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
το 2018, είναι απότοκο μελέτης του τρόπου λειτουργίας επιτυχημένων Εθνικών Συστημάτων Έρευνας 
και Καινοτομίας του εξωτερικού, των ιδιαιτεροτήτων και εξειδικευμένων αναγκών του κυπριακού 
οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και των δυνατοτήτων για αναδιοργάνωση, δημιουργία 
και στελέχωση νέων δομών εντός και εκτός της κυβερνητικής δομής.

Το νέο Σύστημα περιλαμβάνει νέους θεσμούς και σώματα, όπως το νέο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας, τον Επικεφαλής Επιστήμονα, τους «Συντονιστές Ε&Κ» σε όλα τα Υπουργεία καθώς και τη 
λειτουργία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ως εκτελεστικού βραχίονα της κυβέρνησης για τα θέματα 
Έρευνας και Καινοτομίας. Εντός του 2019 διορίστηκε για πρώτη φορά Επικεφαλής Επιστήμονας ενώ 
ολοκληρώθηκε η νομοθεσία για το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σχέδιο Startup Visa 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 27 Μαρτίου 2019, τη βελτίωση και επέκταση του Σχεδίου 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 τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν η καινοτομία και η προσέλκυση φιλόδοξων νεοφυών επιχειρήσεων στην τόνωση της 
οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας, έχουν 
εφαρμόσει αντίστοιχα προγράμματα. Κατά το έτος 2019, δόθηκαν συνολικά 6 visas. 

Εθνική Στρατηγική για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες-Blockchain

Τον Ιούνιο του 2019 το Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, ενέκρινε την Εθνική 
Στρατηγική για τις Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες-Blockchain. Η στρατηγική αυτή ετοιμάστηκε σε συνεργασία 
της κυβέρνησης με την ΒτΑ, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο, τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών καθώς και εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα. 
Στρατηγικός στόχος είναι η αξιολόγηση και η αξιοποίηση των ευκαιριών από τη χρήση της Τεχνολογίας 
Κατανεμημένου Καθολικού (ΤΚΚ), ώστε να επιτευχθεί ευαισθητοποίηση και διάχυση αναφορικά με την 
τεχνολογία, με στόχο παράλληλα, την προώθηση και χρησιμοποίηση της καινοτομίας προς όφελος της 
οικονομίας. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής προβλέπεται η προώθηση της τεχνολογίας Blockchain 
στον δημόσιο τομέα και η έναρξη σχετικών εφαρμογών καθώς και η ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας. 

Στήριξη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) με αρ.87.554 και ημ.30.05.2019 για τη «Στήριξη 
της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο» λαμβάνονται σειρά μέτρων με στόχο τη 
στήριξη της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο αλλά και την αναγνώριση της Κύπρου 
ως εκπαιδευτικού προορισμού.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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Αξιοποίηση των χώρων της Κρατικής Έκθεσης 

Η ευρύτερη περιοχή της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων αποτελεί ένα σημαντικό κρατικό περιουσιακό στοιχείο, το 
οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί παραγωγικά και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη τη Λευκωσία. 

Ως εκ τούτου το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 
2019 αποφάσισε τη διεξαγωγή μελέτης συμπεριλαμβανομένου και του masterplan για τον καλύτερο τρόπο 
αξιοποίησης της κρατικής έκθεσης. Η έκθεση θα διεξαχθεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη 
από εκπροσώπους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τομέας Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

Το 2016, συστάθηκε Ad Hoc Ειδική Επιτροπή στον Τομέα των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και 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 εξαμηνιαίες εκθέσεις προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο όπου διαφαίνονται οι ενέργειες και η πρόοδος επί των δράσεων. Στα πλαίσια αυτά προωθείται 
ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του υφιστάμενου περί Εταιρειών Νόμου έτσι ώστε να καταστεί 
το εταιρικό νομικό πλαίσιο ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
ανάγκες των κυπριακών εταιρειών. Εντός του 2019 εντατικοποιήθηκαν οι συναντήσεις της Ομάδας Έργου 
εκσυγχρονισμού του περί εταιρειών Νόμου για την προκήρυξη του ανοικτού ο οποίος αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020.
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Διάγραμμα 3: Δημόσιο Χρέος, Πρωτογενές και Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (ως % του ΑΕΠ), 2009-2019

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 2: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης είναι βασισμένη στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών κανόνων που ενσωματώνονται στον Νόμο περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (Ν.20(Ι)/2014), καθορίζοντας ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό διαρθρωτικό 
δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης, σε μεσοπρόθεσμη βάση. Η πορεία των δημόσιων 
οικονομικών τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από υψηλά θετικά πρωτογενή πλεονάσματα, απόρροια 
της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής η οποία ακολουθήθηκε, ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε και η 
πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους με ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

Πιο συγκεκριμένα κατά το 2019, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ήταν πλεονασματικό 
ύψους €603 εκ. (2,7% του ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €926 εκ. (4,4% του ΑΕΠ) τον προηγούμενο 
χρόνο2. Σημειώνεται ότι, στα αποτελέσματα του έτους 2019 περιλαμβάνεται η μη-επαναλαμβανόμενη 
δημοσιονομική επιβάρυνση ύψους 0,8% του ΑΕΠ, η οποία προέκυψε στο πλαίσιο της τροποποίησης του 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.28(Ι) του 2019) κατά τον Μάρτιο του 2019, σε σχέση με τις 
συσσωρευμένες ζημιές αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος. Εξαιρουμένης της μη-επαναλαμβανόμενης 
αυτής επιβάρυνσης, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα της 
τάξης του 3,6% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 6%. Το διαρθρωτικό δημοσιονομικό 
ισοζύγιο, από το οποίο εξαιρείται η προαναφερόμενη εφάπαξ δημοσιονομική επιβάρυνση σε σχέση με 

την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ήταν θετικό της τάξης του 1,9% του ΑΕΠ.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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2 Το έλλειμα για το έτος 2018 οφείλεται στην μη-επαναλαμβανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση που προέκυψε από την
πώληση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα.
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ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2019 – ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Κατά το 2019, τα δημόσια έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα €9.258 εκ. σε σύγκριση με €8.287 
εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,7%. 

Αναλυτικά, οι εισπράξεις από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές κατά το 2019 αυξήθηκαν οριακά 
κατά 0,3% και ανήλθαν στα €3.340 εκ. σε σύγκριση με €3.329 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, παρά τα 
μειωμένα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης της τάξης του -9,8%, απόρροια τόσο της ψήφισης 
πρότασης νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 12 Δεκεμβρίου 2018 για μείωση του φόρου 
κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο κατά 5,95 σεντς το λίτρο από 18 Δεκεμβρίου 2018, 
όσο και της ψήφισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για πλήρη κατάργηση των φόρων κατανάλωσης 
στα αυτοκίνητα περί τα μέσα Μαρτίου 2019. 

Οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή ανήλθαν στα €364,7 εκ. σε σύγκριση 
με €406,9 εκ. κατά το 2018 σημειώνοντας μείωση 10,4%, λόγω της μείωσης του ειδικού φόρου στα 
πετρελαιοειδή. Οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα ανήλθαν στα 
€177,9 εκ. σε σχέση με €188,1 κατά το 2018, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,4%. 

Οι εισπράξεις από τους φόρους στο εισόδημα και περιουσία ανήλθαν στα €2.080 εκ. παρουσιάζοντας 
θετική μεταβολή της τάξης του 8,1% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (€1.925 εκ. το 2018). Οι 
εισπράξεις από τον εταιρικό φόρο ανήλθαν στα €802,5 εκ. σε σύγκριση με €744,9 εκ. τον προηγούμενο 
χρόνο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,5%, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της οικονομικής 
δραστηριότητας και την αύξηση της κερδοφορίας των εταιρειών στους πλείστους τομείς της οικονομίας.

Οριακή αύξηση σημειώθηκε και στα έσοδα από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα της τάξης του 0,8%, 
με τα έσοδα να ανέρχονται από €304,7 εκ. το 2018 σε €307,2 εκ. το 2019. Κυριότερος λόγος αυτής της 
αύξησης ήταν οι εισφορές από μερίσματα, οι οποίες κατέδειξαν αύξηση 20,3% και ανήλθαν στα €206,7 εκ. 
το 2019 σε σύγκριση με €171,8 εκ. το 2018, αντικατοπτρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και κερδοφορία 
των εταιρειών. Μείωση παρουσίασαν οι εισφορές σε τόκους καταθέσεων, απόρροια της συνεχιζόμενης 
μείωσης των καταθετικών επιτοκίων. 

Οι εισπράξεις από το φόρο στα εισοδήματα των υπαλλήλων παρουσίασαν επίσης αύξηση της τάξης του 
11,3%, οι οποίες ανήλθαν στα €511,2 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €459,3 εκ. το 2018, ως αποτέλεσμα της 
αύξησης της απασχόλησης και των απολαβών. Οι εισπράξεις από εισόδημα περιουσίας παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση της τάξης του 26,6% και ανήλθαν στα €176,4 εκ. σε σύγκριση με €139,3 εκ. τον 
προηγούμενο χρόνο. Σημειώνεται ότι μέρος της αύξησης αυτής οφείλεται στην συνολική καταβολή 
μερισμάτων ύψους συνολικά €43 εκ. από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καθώς και από την είσπραξη 
€15 εκ. από την Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της συμφωνίας του Σχεδίου Προστασίας Δανείων (Asset 
Protection Scheme) της Τράπεζας με την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Τη σημαντικότερη συνεισφορά στη συνολική αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά το 2019 είχαν οι 
εισπράξεις από τις εισφορές στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων, οι οποίες ανήλθαν στα €2.348 εκ. σε 
σύγκριση με €1.847 εκ. το 2018, σημειώνοντας θετική μεταβολή 27,2%. Η σημαντική αυτή αύξηση είναι 
απόρροια (i) κατά κύριο λόγο της έναρξης των συνεισφορών στα πλαίσια του ΓεΣΥ από 1η Μαρτίου 2019, 
οι οποίες συνείσφεραν θετικά με 15 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση της κατηγορίας αυτής εσόδων, (ii) 
της αύξησης των συντελεστών των συνεισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 1η Ιανουαρίου 
2019, καθώς και (iii) της αύξησης της απασχόλησης και των επιπέδων των απολαβών των υπαλλήλων.

Παράλληλα, το σκέλος των δαπανών κατά το 2019 παρουσίασε στο σύνολο του μείωση σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο, της τάξης του -6,1%. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες το 2019 ανήλθαν στα €8.655 εκ. σε 
σύγκριση με €9,213 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Σημειώνεται ότι, στη μεταβολή αυτή των δημόσιων δαπανών 
κατά το 2019, συνείσφερε θετικά η μη-επαναλαμβανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνσης σε σχέση με την 
τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.28(Ι) του 2019) με 3,1 ποσοστιαίες μονάδες, 
ενώ η μη-επαναλαμβανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση που προέκυψε από την πώληση περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα κατά το 2018 συνείσφερε αρνητικά με 
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17,5 ποσοστιαίες μονάδες. Επομένως, εξαιρουμένων των προαναφερόμενων μη-επαναλαμβανόμενων 
δημοσιονομικών επιπτώσεων, οι δημόσιες δαπάνες κατά το 2019 παρουσίασαν αύξηση 8,3%. 

Οι δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο παρουσίασαν αύξηση κατά το 2019 της τάξης του 10,1% και ανήλθαν 
στα €2.734 εκ. σε σύγκριση με €2.483 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. Σημαντικότερη επίδραση στην αύξηση 
αυτή, είχαν κατά κύριο λόγο η μείωση των ποσοστών μείωσης απολαβών στο δημόσιο και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα3 (συνεισφορά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες) και η συνεισφορά του κράτους ως εργοδότης 
στα πλαίσια της εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) από 1η Μαρτίου 2019 (συνεισφορά 1,4 
ποσοστιαίες μονάδες). Σημαντική επίσης επίδραση στην αύξηση της κατηγορίας αυτής δαπανών είχε η 
αύξηση στην απασχόληση στην Παιδεία και στις Ιατρικές Υπηρεσίες (συνεισφορά στη συνολική αύξηση 
μισθών και ημερομίσθιων 1,4 ποσοστιαίες μονάδες), η παραχώρηση προσαυξήσεων, καθώς επίσης και η 
αύξηση τιμαριθμικού επιδόματος κατά το 2019 της τάξης του 0,76%.

Η ενδιάμεση κατανάλωση ανήλθε στα €1.146 εκ. σε σύγκριση με €806 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 42,3%. Τη μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση αυτή είχαν οι δαπάνες 
υγείας μέσω της αγοράς υπηρεσιών από ιδιωτικούς παρόχους, στο πλαίσιο της έναρξης του ΓεΣΥ από 
1η Ιουνίου 2019. Δαπάνες για ενδιάμεση κατανάλωση της οντότητας ΚΕΔΙΠΕΣ κατά το υπό αναφορά έτος 
συνεισέφεραν επίσης θετικά στη συνολική αυτή αύξηση. Εξαιρουμένων των προ αναφερόμενων δαπανών, 
η ενδιάμεση κατανάλωση κατά το 2019 παρουσίασε αύξηση 8,7%. 

Οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν στα €2.872 εκ. κατά το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6% 
σε σύγκριση με €2.709 εκ. το 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δαπάνες σε σχέση με την 
υγεία, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), καθώς επίσης 
και λόγω αύξησης πληρωμών για θεσμοθετημένες συντάξεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση 4,7% κατά 
το 2019 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Αύξηση σημειώθηκε και στις δαπάνες για τόκους της 
τάξης του 5,7% οι οποίες ανήλθαν στα €539 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €510 εκ. τον προηγούμενο χρόνο. 

Τέλος, οι δαπάνες πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν από €1.215 εκ. κατά το 2018 σε €369 εκ. το 2019, σημειώνοντας 
αρνητική μεταβολή 69,6%. Εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα και της δημιουργίας της οντότητας ΚΕΔΙΠΕΣ κατά τον 
προηγούμενο χρόνο, η κατηγορία αυτή δαπανών παρουσίασε αύξηση 4,3% κατά το υπό αναφορά έτος. 

Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται αναλυτικά τα έσοδα του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Τελωνείων.

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2019, 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 2019 συνεχίστηκε η υιοθέτηση 
μέτρων για συγκράτηση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα μέσω: 

 ‣ της συνέχισης της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών μόνιμων θέσεων Πρώτου Διορισμού, Προαγωγής 
και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

 ‣ της συνέχισης της απαγόρευσης της πρόσληψης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για ολόκληρη τη 
δημόσια υπηρεσία, με ορισμένες εξαιρέσεις

 ‣ της συνέχισης της απαγόρευσης της πρόσληψης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, με ορισμένες 
εξαιρέσεις

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019

3 Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της
Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.94(Ι)/2018).



15Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Οικονομικών για το 2019

 ‣ της συνέχισης της κινητικότητας εντός και μεταξύ των Υπουργείων αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, και

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

Στο πλαίσιο των ειδικών εξαιρέσεων, με τον Προϋπολογισμό του 2019, δημιουργήθηκαν συνολικά 
559 νέες θέσεις (539 μόνιμες θέσεις και 20 θέσεις Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού) και 
καταργήθηκαν 1.187 κενές θέσεις (1.132 κενές μόνιμες θέσεις και 55 κενές θέσεις Ωρομίσθιου 
Κυβερνητικού Προσωπικού) στο δημόσιο τομέα.

Η συνολική απασχόληση στο δημόσιο τομέα παρουσιάζει μείωση από 48.967 την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε 
47.533 την 31 Δεκεμβρίου 2019, εξαιρουμένων 3.090 περίπου Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν 
αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες.

(β) Απολαβές στο δημόσιο τομέα

Κατά το 2019 συνεχίστηκε η εφαρμογή των μέτρων που υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια για σκοπούς 
συγκράτησης των απολαβών και των συντάξεων στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η κλιμακωτή μείωση των απολαβών και των συντάξεων, η οποία θα τερματιστεί 
σταδιακά μέχρι το τέλος του 2022, η μείωση των επιδομάτων και της υπερωριακής αποζημίωσης, η μείωση 
των μισθοδοτικών κλιμάκων εισδοχής και ο περιορισμός της ποσοστιαίας αύξησης του τιμαριθμικού 
επιδόματος στο ήμισυ της ποσοστιαίας αύξησης του Δείκτη Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

(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 δημοσιο-
νομική πολιτική με τη διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Το ύψος των δημοσίων δαπανών του 
2019 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

Δυνάμει του άρθρου 14(2) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για το δημοσιο-
νομικό πλαίσιο 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 στο Άρθρο 
25 του περί Προϋπολογισμού του 2020, Νόμου του 2019 (Ν.89(ΙΙ)/2019), 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 διάταξη προνοεί 
την καταγραφή των φορολογικών δαπανών, η οποία θα επαναλαμβάνεται ετησίως και θα συνοδεύει τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Τα ποσοτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση αφορούν το οικονομικό 
έτος 2017 – σε σχέση με τις φορολογικές δαπάνες που αφορούν το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
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, υπολογίζονται στα €200,2 εκ.
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Διάγραμμα 4: Χρέος ως % του ΑΕΠ

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔΔΧ)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 3: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Με την επιτυχημένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, που συνεχίστηκε και κατά το έτος 2019, μέσω 
της έκδοσης νέων Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων(EMTN), η βελτίωση στην κυπριακή οικονομία 
αντικατοπτρίζεται στη διατήρηση του αξιόχρεου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική κατηγορία 
από τρεις Οίκους Αξιολόγησης και στις θετικές προοπτικές για περαιτέρω αναβάθμιση. 

Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ) κατάρτισε την νέα 
Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΜΣΔΔΧ) 2020-2022, η οποία στην ουσία αποτελεί 
συνέχιση της επιτυχημένης ΜΣΔΔΧ 2016-2020 χωρίς ουσιαστική μεταβολή των γενικών στόχων της 
διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη νέα ΜΣΔΔΧ 2020-2022 είναι:

 ‣ Σταδιακή επιμήκυνση της μέσης εναπομένουσας διάρκειας του εμπορεύσιμου χρέους όχι μικρότερης 
των πέντε ετών,

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

 ‣ διατήρηση της ταχείας λειτουργίας της αγοράς Γραμματίων Δημοσίου,

 ‣ δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους με χαμηλό κίνδυνο σε λογικό κόστος 
καθώς και η ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 

 ‣ ανάπτυξη της αγοράς Κυπριακών Ομολόγων με αύξηση της προβολής τους στις Διεθνείς Αγορές και 
τη διεύρυνση της βάσης των επενδυτών για ενίσχυση της ζήτησης, με σκοπό να καθοριστεί πλήρως η 
προσφορά ομολόγων σε όλο το φάσμα διάρκειας ωρίμανσης μιας καμπύλης αποδόσεων και

 ‣ καθορισμός και επεξήγηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για τις χρηματοδοτικές δράσεις 
του κράτους και η εφαρμογή ενός πλαισίου με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους προς επίτευξη τους. 

Το πιο κάτω Διάγραμμα απεικονίζει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2019.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019

Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση

Το 2019 οι εκδόσεις ΕΜΤΝ αποτέλεσαν την κύρια πηγή χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, η Δημοκρατία εξέδωσε ένα 15ετές ομόλογο EMTN με κοινοπρακτική έκδοση 
ονομαστικού ύψους €1000 εκ., σταθερού επιτοκίου 2,75% και απόδοσης 2,758%. Μετέπειτα, στις 25 
Απριλίου 2019 η Δημοκρατία προχώρησε σε νέες εκδόσεις ομολόγων ΕΜΤΝ διάρκειας 5ετών και 30ετών, 
ύψους €500 εκ. και €750 εκ., σταθερού επιτοκίου 0,625% με απόδοση 0,673% και 2,75% με απόδοση 
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Πίνακας 2: Ετήσιος Δανεισμός Κυπριακής Δημοκρατίας

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών (ΓΔΔΧ)

*= Αφορά το εκκρεμές ποσό χρέους σε κυλιόμενη τριμηνιαία βάση κατά τη διάρκεια του. Η καθαρή χρηματοδότηση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 
παρουσίασε αύξηση κατά €48 εκ

Πηγή Χρηματοδότησης 2019 σε εκ. ευρώ

Γραμμάτια Δημοσίου* 300

Άλλα Διμερή Δάνεια 250

Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα 82

Ομόλογα εξωτερικού (ΕΜΤΝ) 2600

Δάνεια από ΕΤΕ-ΤΑΣΕ 77

Σύνολο 3309

2,835% αντίστοιχα. Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε συμπληρωματική έκδοση (tap issu-
ance) συνολικού ύψους €350 εκ. για τα ομόλογα λήξεως 2034 και 2049. Όλες οι εκδόσεις σημείωσαν πολύ 
μεγάλη επιτυχία τόσο σε όρους ζήτησης όσο και σε όρους κόστους.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν:

I. Για την αποπληρωμή του διμερούς δανείου τον Σεπτέμβριο 2019 ύψους €1562,5 εκ., εκ των οποίων τα 
€1250 εκ. αφορούσαν πρόωρη αποπληρωμή.

II. Για την ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων του κράτους ώστε να ικανοποιείται ο στόχος κάλυψης των 
χρηματοδοτικών αναγκών των επόμενων 9 μηνών. 

Η έκδοση εξαετών ομολόγων ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες των φυσικών προσώπων συνεχίστηκε 
και το 2019. Το συνολικό ποσό της έκδοσης των ομολόγων αυτών κατά το έτος 2019 μειώθηκε σε €82 εκ. 
σε σύγκριση με €120 εκ. το έτος 2018 ενώ το εκκρεμές χρέος των εν λόγω ομολόγων στο τέλος του 2019 
ήταν €701 εκ. και μειώθηκε κατά €10 εκ. σε σχέση με το 2018. 

Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στη λήψη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ) συνολικού ύψους €77 εκ. για 
σκοπούς χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Πολιτικής 
Συνοχής της ΕΕ αλλά και για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση

Η έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων μέσω δημοπρασιών συνεχίστηκε και 
κατά το 2019. Η συσσωρευμένη αξία των εκδοθέντων Γραμματίων κατά το 2019 ανήλθε σε €993,5 εκ. σε 
σύγκριση με €1152 εκ. το 2018. Σε καθαρούς όρους, στο τέλος του 2019, η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 
μέσω Γραμματίων Δημοσίου παρουσίασε αύξηση κατά €48 εκ. σε σχέση με το 2018 φθάνοντας στα €300 
εκ. Η μέση σταθμική απόδοση των Γραμματίων Δημοσίου του 2019 διατηρήθηκε σε αρνητικά επίπεδα 
φθάνοντας στο -0,12% . Ο μέσος σταθμικός δείκτης κάλυψης των δημοπρασιών αν και μειώθηκε κατά το 
2019, έφθασε το 1,5 σε σύγκριση με 2,12 που ήταν το έτος 2018 και κρίνεται πολύ ικανοποιητικός.

Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίζεται ο ετήσιος δανεισμός της Δημοκρατίας ανά χρηματοδοτικό 
εργαλείο το 2019.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 4: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ»

Η πολιτική σε θέματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας αποτελεί, κατά κύριο λόγο, αρμοδιότητα των 
εποπτικών αρχών, δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και 
της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) συνεχίστηκε 
εντός του 2019 η ολοκληρωμένη πολιτική, στηριζόμενη σε τρεις άξονες ως ακολούθως:

Στο πλαίσιο του πρώτου άξονα, ο οποίος αφορά τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει σειρά νομοθετικών μέτρων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τροποποιήσεις 
του πλαισίου εκποιήσεων, της νομοθεσίας για την πώληση δανείων, του πλαισίου αφερεγγυότητας 
και της νομοθεσίας για την τιτλοποίηση, με απώτερο στόχο να καταστούν οι νομοθεσίες αυτές πιο 
αποτελεσματικές, αποδοτικές και διαφανείς. Επίσης, την 1η Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύτηκε το διάταγμα 
του Υπουργού Οικονομικών που αφορούσε τη ρύθμιση των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών4.

Κατά το 2019, το Υπουργείο Οικονομικών παρακολούθησε την εφαρμογή του αναθεωρημένου νομοθε-
τικού πλαισίου για τις ΜΕΧ, το οποίο συνέδραμε ώστε οι ΜΕΧ του τραπεζικού τομέα να μειωθούν από 
€10,4 δισ. (31.12.2018) στα €9,5 δισ. (30.11.2019). Παρόλη τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, 
κυρίως μέσω συναλλαγών που αφαίρεσαν πέραν του 50% των ΜΕΧ από τους ισολογισμούς των 
τραπεζών κατά τα τελευταία δύο έτη, το 29% των συνολικών χορηγήσεων, δηλαδή περίπου €9,5 δισ. 
ΜΕΧ παραμένουν εντός του τραπεζικού τομέα ενώ το ιδιωτικό χρέος, εξακολουθεί να είναι διπλάσιο 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2019, ετοιμάστηκε νέα δέσμη νομοσχεδίων για περαιτέρω βελτίωση του 
νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των ΜΕΧ, τόσο εντός όσο και εκτός του τραπεζικού τομέα τα οποία 
έχουν υποβληθεί για νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται να προωθηθούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων 
για ψήφιση εντός του 2020. Ειδικότερα, η δέσμη νομοσχεδίων στοχεύει στη δημιουργία πλαισίου 
αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων ούτως 
ώστε να διασφαλίζει την πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών στα τραπεζικά δεδομένα των δανειοληπτών 
υπό τη διαχείρισή τους, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την πιστοληπτική ικανότητά τους 
και να παρέχουν σε αυτούς βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τηρουμένων των διατάξεων του ενωσιακού 
Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των δανειοληπτών. Θα παρέχεται επίσης 
πρόσβαση, σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, στα δεδομένα που τηρεί το Τμήμα Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας σε σχέση με ακίνητη περιουσία και αφορούν τις πιστωτικές διευκολύνσεις στην κατοχή 
τους, κατά αναλογία με την πρόσβαση που έχουν τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Παράλληλα, ετοιμάστηκε νομοσχέδιο με τίτλο: ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος για οντότητες 
εκτός του τραπεζικού τομέα, σύμφωνα με το οποίο αντιμετωπίζονται οι πρακτικές δυσκολίες απόδειξης του 
χρέους, διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των οντοτήτων αυτών, με τα πιστωτικά ιδρύματα, συμβάλλοντας 
στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των ΜΕΧ. Το εν λόγο νομοσχέδιο έχει κατατεθεί 
στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, προωθείται η 
ετοιμασία θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των γραφείων πίστης καθώς και τη λειτουργία του Συστήματος 
ή Μηχανισμού Ανταλλαγής Δεδομένων η οποία θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, τους όρους και προϋποθέσεις για απόκτηση πρόσβασης στα δεδομένα κ.α.

Τον Αύγουστο του 2019, η Βουλή ψήφισε νέο νόμο για τις μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις που αφορά τις 
εκποιήσεις ακινήτων. Σύμφωνα με το νέο Νόμο, μεταξύ άλλων επαναφέρεται το δικαίωμα του δανειολήπτη 

4 Το περί της Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019
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να προσφεύγει στο δικαστήριο και να εξασφαλίζει διάταγμα αναστολής της εκποίησης της περιουσίας 
του, σε περίπτωση που στο δάνειο του αποδεδειγμένα, μετά από σχετική απόφαση του Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου, δεν τηρήθηκε η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 καθώς και ο Κώδικας 
Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε τον συγκεκριμένο Νόμο. Η απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται εντός του 2020.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής 
Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Η Ελληνική Τράπεζα ανέλαβε σημαντικό 
ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, τα κυπριακά κυβερνητικά ομόλογα και όλες τις καταθέσεις 
πελατών. Η Συμφωνία μεταξύ της πρώην ΣΚΤ και της Ελληνικής Τράπεζας περιλάμβανε και τη δημιουργία 
Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) στο οποίο συμμετέχει και η Κυπριακή Δημοκρατία 
ως εγγυητής των υποχρεώσεων που δυνατόν να προκύψουν. Η Ελληνική Τράπεζα στις 18 Νοεμβρίου 2019 
υπέβαλε την πρώτη της απαίτηση προς την ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους €65,8 εκ. σε σχέση με τις μη αναμενόμενες 
ζημιές του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων που προέκυψαν από την πρώτη μέρα της απόκτησης της ΣΚΤ και 
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019. Οι αναμενόμενες ζημιές έχουν ήδη υπολογιστεί και έχουν ληφθεί υπόψη στο 
καθορισμό της αξίας των δανείων κατά την μεταφορά τους στην Ελληνική Τράπεζα. Η Ελληνική Τράπεζα 
πλήρωσε τέλη ύψους €15εκ. στο κράτος σε σχέση με τις παρεχόμενες κυβερνητικές εγγυήσεις από το 
συνολικό ποσό ύψους €63εκ. που θα κληθεί να καταβάλει σύμφωνα με το Σχέδιο εάν η περίμετρος του 
χαρτοφυλακίου παραμείνει ως έχει. Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2019, η ΚΕΔΙΠΕΣ αποπλήρωσε στο 
κράτος το ποσό των €120εκ. ως μέρος της κρατικής βοήθειας, ενώ άλλο μέρος της κρατικής βοήθειας 
θα αποπληρωθεί μέσω της απόκτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία ακινήτων και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ αξίας περίπου €140εκ.

Ο τρίτος άξονας αφορά την αντιμετώπιση του πιο δύσκολου τμήματος του δανειακού χαρτοφυλακίου, αυτού των ΜΕΧ 
που είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη την κύρια κατοικία του δανειολήπτη. Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, το οποίο θα μπορούσε 
δυνητικά να καλύψει μέχρι €3,4 δισ. ΜΕΧ, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2018, ως ορθώς 
στοχοθετημένο και συμβατό με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Μέσω του επιμερισμού των βαρών, το 
Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» δίνει κίνητρα στα επιλέξιμα5 νοικοκυριά ή ΜΜΕ να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, συμβάλλοντας 
στη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα. Οι συμμετέχουσες τράπεζες/και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 
(περιλαμβανομένων των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων) προσφέρουν σε όλους τους επιλέξιμους δανειολήπτες 
προκαθορισμένη λύση αναδιάρθρωσης, (α) σε ένα ποσό που θα υπολογίζεται ως το χαμηλότερο μεταξύ του 
υπολοίπου του δανείου που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία και της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, 
(β) κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 6 μηνών συν περιθώριο 2,5% (με μέγιστο 3,5%) και (γ) μέγιστη 
διάρκεια 25 έτη. Το κράτος θα παράσχει οικονομική βοήθεια στους συμμετέχοντες δανειολήπτες, καλύπτοντας το 
1/3 των συνολικών δόσεων του αναδιαρθρωμένου δανείου, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα αποπληρωμής των 
δανειακών υποχρεώσεων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Πρόσθετα, προκειμένου 
να αποφεύγεται η κατάχρηση του Σχεδίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές και να περιορίζεται ο ηθικός κίνδυνος, 
οι δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ώστε να καθίστανται 
δικαιούχοι της χορηγίας. Το Σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 με την περίοδο υποβολής αιτήσεων 
να λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 υποβλήθηκαν 5.638 αιτήσεις ύψους €1,7 δισ. Σε 
μια προσπάθεια να διευκολυνθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων αυτών ώστε να μπορούν να τύχουν 
αξιολόγησης από τα τραπεζικά και άλλα ιδρύματα που συμμετέχουν στο Σχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών με 
ανακοίνωσή του στις 31 Δεκεμβρίου 2019 παράτεινε την προθεσμία για πλήρη συμπλήρωση των κατατεθειμένων 
αιτήσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020. Με την ίδια ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών, παράτεινε την περίοδο 
εξέτασης των αιτήσεων από τα τραπεζικά και άλλα ιδρύματα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. 

5 Τα επιλέξιμα δάνεια θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) τα δάνεια ήταν κατά την 30.9.2017 Μη Εξυπηρετούμενα και
(β) η Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).
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Όσον αφορά την πώληση δανείων το 2019, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή που αφορούσε την πώληση που 
έγινε από την Τράπεζα Κύπρου ύψους €2,8 δισ. (Project Helix) το 2018. Ακόμη, τον Νοέμβριο του 2019, η 
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρος) πώλησε χαρτοφυλάκιο ΜΕΧ ύψους €400εκ. στη CAC Coral Ltd. Εντός 
του 2020 αναμένονται περαιτέρω σημαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΧ από την Τράπεζα Κύπρου 
και την Ελληνική Τράπεζα.

Οι προοπτικές των μεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων αξιολογούνται ως θετικές από τους 
διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το 2019 συνεχίστηκε η πτωτική τάση του συνολικού 
δανεισμού στο πλαίσιο των προσπαθειών των τραπεζών για περαιτέρω απομόχλευση και διόρθωση 
των ισολογισμών τους, ενώ συνεχίστηκαν οι προσπάθειες των τραπεζών για αναδιάρθρωση των ΜΕΧ. 
Ο συνολικός νέος δανεισμός, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι αναδιαρθρώσεις, ανήλθε σε €3,1 δισ. 
το 2019 σε σύγκριση με €3,2 δισ. το 2018. Η διαχείριση των ΜΕΧ αποτελεί την κυριότερη πρόκληση που 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο εγχώριος χρηματοοικονομικός τομέας. Παρά την αξιοσημείωτη πτωτική 
τους τάση οι ΜΕΧ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, οι αυξημένες 
προβλέψεις, καθώς και η αξιοποίηση του αναθεωρημένου και εκσυγχρονισμένου νομοθετικού πλαισίου 
αναμένεται να υποβοηθήσουν στην περαιτέρω σταδιακή άμβλυνση του προβλήματος τα επόμενα χρόνια.

ΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ 
Τον Ιούλιο του 2019 ψηφίστηκε η τροποποίηση των περί Ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμων 
του 2019 και περιλήφθηκαν οι ακόλουθες διατάξεις:

 ‣ Αναπλήρωση, τυχόν απωλειών (καταθέσεις, αξιόγραφα, μέτοχοι Τράπεζας Κύπρου) που έχουν υποστεί 
φυσικά πρόσωπα από την εφαρμογή των διατάξεων του περί της Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και 
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου του 2016, 

 ‣ Συμπερίληψη στους δικαιούχους προς αναπλήρωση απωλειών, πέραν των φυσικών προσώπων. Τα νομικά 
πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ‘‘ιδιώτες πελάτες’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017,

 ‣ Ο καταρτισμός και υλοποίηση του Σχεδίου Αναπλήρωσης να καθορίζονται από Επιτροπή Διαχείρισης 

του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και να εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Εντός του 2019, ως αποτέλεσμα των ενεργειών για συνεχή βελτίωση του νομικού και κανονιστικού 
πλαισίου, ο κλάδος της κεφαλαιαγοράς παρουσίασε σταθερή πορεία με τα στοιχεία ενεργητικού υπό 
διαχείριση του τομέα των συλλογικών επενδυτικών ταμείων να φτάνουν περίπου τα €7,7 δισ. για το 
τρίτο τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με €6,3 δισ. στα τέλη 2018. Οι επενδυτικές εταιρείες το 2019 ήταν 240 
σε σύγκριση με 248 στο τέλος του 2018. Ενέργειες για περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου συνεχίστηκαν 
με την κατάθεση στις 21 Οκτωβρίου 2019 στην Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου που διέπει 
την αδειοδότηση Μικρού Διαχειριστή κάτω από το όρια της ευρωπαϊκής οδηγίας για τους Διαχειριστές 
Εναλλακτικών Οργανισμών Επενδύσεων.   

ΙV. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στις αρχές του 2019 λειτουργούσαν 32 ασφαλιστικοί / αντασφαλιστικοί οργανισμοί εγγεγραμμένοι στην 
Κύπρο υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών. Το συνολικό ποσό των παραχθέντων 
ασφαλίστρων, των εν λόγω εταιρειών ανήλθαν κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2019 στο ποσό των €705 εκ. 
(600 εκ. στη Κύπρο και €105 εκ. εκτός Κύπρου) σε σχέση με €735εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (609 
εκ. στην Κύπρο και €126εκ. εκτός Κύπρου). Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω εταιρειών ήταν €4,1 
δισ. κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με €3,8 δισ. κατά την 31 Δεκεμβρίου2018. Ο σταθμισμένος μέσος 
όρος για την Κάλυψη Φερεγγυότητας (Solvency Cover Ratio), για όλες τις εταιρείες μαζί, ήταν 305.5% στις 30 
Σεπτεμβρίου 2019, σε σχέση με 270.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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Εντός του 2019 συνεχίστηκαν οι ενέργειες για την 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. 
Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 2019 κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που 
ρυθμίζει τα Περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
Κύπρου και Συναφή Θέματα. 

V. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Το Σχέδιο παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων ύψους €1 δις. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) για παραχώρηση δανείων προς τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο εφαρμόστηκε το 
2019 με μεγάλη επιτυχία σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα και της κυπριακής οικονομίας 
γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2019, στο πλαίσιο του εν λόγω Σχεδίου έχουν 
υπογραφεί δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 150 εκ. ευρώ. Συνολικά από την έναρξη του Σχεδίου 
μέχρι το τέλος του 2019 έχουν υπογραφεί 24 διαφορετικές Συμφωνίες Εγγύησης συνολικού ύψους €930 
εκ. και έχουν επωφεληθεί 8 τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Alpha Bank, Ελληνική Τράπεζα, Eurobank, Socie-
te General, CDB, RCB, Astrobank). Μέχρι το τέλος του 2019 στο πλαίσιο του Σχεδίου έχει αξιοποιηθεί από 
τις τράπεζες το 72% του συνολικού ποσού των υπογραφέντων Συμφωνιών Εγγύησης (€670 εκ.) το οποίο 
έχει χορηγηθεί σε 510 νέες επενδύσεις.

Το Σχέδιο αξιολογείται ως πολύ επιτυχημένο καθώς επιτυγχάνει το στόχο του που ήταν η στήριξη 
κυρίως Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs) και Εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-
caps) οι οποίες συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση και οι οποίες στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν εναλλακτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές 
χρηματοδότησης για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους. Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης και 
η αυξημένη μακροπρόθεσμη δανειοδοτική ικανότητα της ΕΤΕπ έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο 
κόστος χρηματοδότησης μέσω της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων και βελτιωμένους όρους για 
τους τελικούς δικαιούχους και συμβάλλει στην ενίσχυση του δανεισμού από τις κυπριακές τράπεζες 
τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την επενδυτική δραστηριότητα.

Στις 21 Μαΐου 2019 στο πλαίσιο της αποτράβηξης της 3ης δόσης, υπογράφηκε Συμφωνία Δανείου ύψους 
40 εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των έργων και προγραμμάτων 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στις 21 Νοεμβρίου 2019 υπογράφηκε Συμφωνία Δανείου ύψους 40 εκ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την χρηματοδότηση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για εφαρμογή 
Δανειοδοτικού Χρηματοδοτικού Εργαλείου στους τομείς της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου θα προσφέρει, μέσω ενδιάμεσων 
χρηματοοικονομικών οργανισμών, δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους με στόχο την διευκόλυνση της 
πρόσβασης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση αλλά και παρέμβασης εξοικονόμησης 
ενέργειας και βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

Επίσης στις 19 Μαρτίου 2019 υπογράφηκε Συμφωνία Δανείου ύψους €40 εκ. μεταξύ της Τράπεζας 
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρηματοδότηση των δύο 
υδρευτικών έργων για τη Λευκωσία (υποδομές στο Βασιλικό) και την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 
(υποδομές στον Κοκκινόκρεμμο), έργα τα οποία αναμένεται να ικανοποιήσουν, στο σύνολο, τις υδρευτικές 
ανάγκες 400,000 καταναλωτών που αναλογεί περίπου στο 42% του πληθυσμού της Κύπρου.
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VΙ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – EQUITY FUND
Στις 21 Αυγούστου 2019 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η δημιουργία του Επενδυτικού 
Ταμείου για την Παροχή Χρηματοδότησης Κεφαλαίου (Equity Fund) με στόχο την κάλυψη του κενού που 
υπάρχει στη χρηματοδότηση των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σχέση με χρηματοδοτικά 
προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα. 

Το Ταμείο θα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 ‣ Η επενδυτική στρατηγική θα αποφασιστεί από το κράτος και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το Ταμείο θα 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου.

 ‣ Το κράτος δεν θα εμπλέκεται στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων του Ταμείου - ο ρόλος του 
θα περιοριστεί στην άσκηση εποπτικού ελέγχου, στη βάση συμφωνημένης επενδυτικής πολιτικής και 
ποσοτικών στόχων.

 ‣ Η διαχείριση του Ταμείου θα γίνεται από ανεξάρτητο ειδικό διαχειριστή κεφαλαίων (εφεξής «Διαχειριστής 
Ταμείου»), ο οποίος θα είναι αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή αντίστοιχη 
εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο Διαχειριστής Ταμείου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και για τη 
λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, σε συνεργασία με την «Επενδυτική Επιτροπή» που θα οριστεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες του τομέα εγνωσμένου κύρους και με 
εξειδικευμένες γνώσεις στα επενδυτικά ταμεία. Οι επενδυτικές αποφάσεις του Διαχειριστή/Επενδυτικής 
Επιτροπής θα έχουν ως γνώμονα της υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής του κράτους η οποία θα 
καθορίζεται στη Συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Διαχειριστή (Management Agreement). Η κυβέρνηση 
θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. 

Σε συνέχεια της προαναφερθείσας απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Οικονομικών 
με την τεχνική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Σύμβουλοι»), θα προκηρύξει διαγωνισμό για την 
επιλογή διαχειριστή (Fund Manager) o οποίος θα αναλάβει τη σύσταση και τη διαχείριση του Ταμείου, 
ακολουθώντας την επενδυτική στρατηγική του κράτους.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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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 2019 συνεχίστηκε 
η προώθηση μιας σειράς σημαντικών ενεργειών από το Υπουργείο Οικονομικών που αφορούν τη δημόσια 
διοίκηση σε οριζόντιο επίπεδο. Η μεταρρύθμιση καλύπτει τις αναγκαίες νομοθετικές, διοικητικές και 
οργανωτικές διαδικασίες και παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να επιτευχθεί μια οικονομική, αποδοτική 
και αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων (χρηματικών και ανθρώπινων) για την προώθηση 
μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της ευθυγράμμισης της διαδικασίας του προϋπολογισμού με βέλτιστες 
πρακτικές της ΕΕ παραχωρείται περισσότερη ευελιξία στους οικονομικούς φορείς και ταυτόχρονα 
ενισχύεται η λογοδοσία και η διαφάνεια σχετικά με όλες τις πτυχές των δημόσιων οικονομικών. 

Μέσα από την εν λόγω μεταρρύθμιση οι δαπάνες του κράτους πλαισιώνονται από καθορισμένα Στρατη-
γικά Σχέδια και οι διαθέσιμοι πόροι μετουσιώνονται σε δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία 
πλέον μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους, με 
βάση συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες απόδοσης. Τέλος του 2019, τα Υπουργεία επικαιροποίησαν τα 
Στρατηγικά τους και καθόρισαν τους κύριους Δείκτες Επίδοσης/Απόδοσης, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά η 
μέτρηση των αποτελεσμάτων, ο καθορισμός σχετικών τιμών βάσης και κατ’ ακολουθία η αξιολόγηση της 
επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων. 

Επιπλέον, το 2019, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο 
μέρος του νέου λογιστικού σχεδίου και της οικονομικής ανάλυσης του κρατικού προϋπολογισμού, 
όπως επίσης και του νέου μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), 
που θα στηρίξει τη πλήρη εφαρμογή των Στρατηγικών Σχεδίων και του Προϋπολογισμού στη Βάση 
Δραστηριοτήτων. Η νέα μορφή Προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων αποσκοπεί στη μετάβαση από 
τον έλεγχο των εισροών (πιστώσεις) στις εκροές και την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.

Τέλος, άρχισε η σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως επίσης και στα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με αρχή τα κρατικά πανεπιστήμια και τους οργανισμούς υπό την αρμοδιότητα 
του Υπουργείου Οικονομικών. 

ΙΙ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

Σήμερα τα ΚΕΠ παρέχουν περίπου 90 υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων και Τμημάτων. Το 2019 
συνολικά τα 9 ΚΕΠ (Λευκωσίας 1, Λευκωσίας 2, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου, Κολοσσίου, 
Πόλης Χρυσοχούς και Πελενδρίου) καθώς και η Μονάδα ΚΕΠ στον Κάτω Πύργο προσέφεραν 1,179,611 
υπηρεσίες, ενώ εξυπηρέτησαν τηλεφωνικώς 119,366 πολίτες. Κατά μέσο όρο τα ΚΕΠ παρέχουν 4,776 
υπηρεσίες σε ημερήσια βάση. 

Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν παρουσιάζεται ο αριθμός των παρεχόμενων υπηρεσιών 
κατά ΚΕΠ και συνολικά, καθώς και το ποσοστό των υπηρεσιών ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία, που 
προσφέρθηκε από όλα τα ΚΕΠ κατά το 2019.
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Διάγραμμα 5: Αριθμός υπηρεσιών που προσφέρθηκαν και τηλεφωνικών κλήσεων που απαντήθηκαν σε κάθε ΚΕΠ και 
συνολικά το 2019

Διάγραμμα 6: Ποσοστό (%) υπηρεσιών, ανά Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία που προσφέρθηκε από όλα τα ΚΕΠ το 2019

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών
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Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες, 
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προωθεί την ανάπτυξη και την επέκταση του θεσμού των 
ΚΕΠ και εντός του 2019 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

(i) Υλοποίηση της Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.819 και ημερ. 12.7.2019, ως εξής: 

 ‣ Ανάκληση προηγούμενων Αποφάσεων που αφορούσαν στη σύσταση ΚΕΠ στα επαρχιακά γραφεία του 
Τμήματος Οδικών Μεταφορών στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

 ‣ Επιστροφή του υποστατικού, στο οποίο συστάθηκε το ΚΕΠ Λευκωσίας 3 στα Λατσιά, στο Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών για λειτουργία ως επαρχιακού γραφείου.

 ‣ Προγραμματισμός νέων έργων για σύσταση ΚΕΠ σε άλλα υποστατικά στις υπό αναφορά επαρχίες.

(ii) Προώθηση των πιο κάτω έργων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών:

 ‣ Μεταστέγαση του ΚΕΠ Λεμεσού σε κτήριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.871 και ημερ. 25.7.2019).  

 ‣ Σύσταση 2ου ΚΕΠ στην Πάφο, σε κτήριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 87.871 και ημερ. 25.7.2019).

 ‣ Σύσταση νέου ΚΕΠ Λευκωσίας 3, στα Λατσιά, σε κτήριο της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας 
(Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.88.440 και ημερ. 6.11.2019).

(iii) Προσθήκη νέας υπηρεσίας που αφορά στην παροχή στρατολογικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες του Υπουργείου Άμυνας, μέσω μηχανογραφημένου συστήματος, σε όλα τα ΚΕΠ. 

(iv) Ένταξη της παροχής της υπηρεσίας Πιστοποίησης Δημοσίων Εγγράφων με τη Σφραγίδα Apostille, 
που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, στις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ 
Κολοσσίου.

(v) Ένταξη, στις υπηρεσίες των ΚΕΠ που βρίσκονται στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και 
Πάφου, της παραλαβής αιτήσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, για διεκδίκηση κρατικών υποτροφιών.

(vi) Προγραμματισμός για την προσθήκη νέας υπηρεσίας στα ΚΕΠ που αφορά στην επαγωγή ένορκων 
δηλώσεων για τις υπηρεσίες που ήδη παρέχονται στα ΚΕΠ, για τις οποίες απαιτείται η επαγωγή όρκου 
από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, εγκυκλίους και οδηγίες των Υπουργείων/
Τμημάτων/Υπηρεσιών που είναι αρμόδια για τις εν λόγω υπηρεσίες.

(vii) Αναβάθμιση της υποδομής των ΚΕΠ Πάφου και Πόλης Χρυσοχούς, στο πλαίσιο της συνεχούς 
βελτίωσης του θεσμού. 

(viii) Προγραμματισμός άλλων εργασιών αναβάθμισης, στο ίδιο πλαίσιο, όπως η αναδιαμόρφωση των 
ΚΕΠ Λάρνακας, Αμμοχώστου και Κολοσσίου.  

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 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού προώθησε τη 
δημιουργία ενιαίου Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης (ΚΤΕ) για όλη τη δημόσια υπηρεσία. Το ΚΤΕ αποτελεί το 
κεντρικό σημείο επικοινωνίας του πολίτη με τις κρατικές υπηρεσίες και 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 χρησιμοποιεί το 
πληροφοριακό σύστημα της Κεντρικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας –«ΑΡΙΑΔΝΗ». Το ΚΤΕ άρχισε τη 
λειτουργία του από στις 29 Οκτωβρίου 2018 για όλες τις Υπηρεσίες/Τμήματα. 
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Το 2019 απαντήθηκαν από το ΚΤΕ 533.183 συνολικά κλήσεις, οι 503.962 εκ των οποίων εξυπηρετήθηκαν 
από τηλεφωνητή και οι υπόλοιπες 29.221 από το Σύστημα Αυτόματης Εξυπηρέτησης. Το 60% των κλήσεων 
αυτών αφορούσαν τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων 
Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, απαντήθηκαν από 
το ΚΤΕ 394 ηλεκτρομηνύματα (e - mails).

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 ελέγχου.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2019 το Τμήμα Τελωνείων προέβη, μεταξύ άλλων, στις πιο κάτω ενέργειες:

 ‣ Χειρίστηκε συνολικά 2.403 υποθέσεις που αφορούσαν τη διάπραξη διαφόρων αδικημάτων και 10 
υποθέσεις αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων που αφορούσαν ποσά άνω των €10.000.

 ‣ Καταχώρησε 12 ποινικές υποθέσεις στο Ποινικό Δικαστήριο. Διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας 4 εκθέσεις γεγονότων αναφορικά με αγωγές. Εναντίον του Τμήματος καταχωρήθηκαν 6 
προσφυγές. Περαιτέρω έτυχαν χειρισμού 1.026 υποθέσεις (π.χ. επιστολές, γνωμοδοτήσεις) οι οποίες 
σχετίζονται με την εφαρμογή της τελωνειακής και της άλλης νομοθεσίας, ενωσιακής και εθνικής.

 ‣ Πραγματοποίησε 181 λογιστικούς και άλλους εκ των υστέρων ελέγχους σε υποστατικά εισαγωγέων και 
άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που παρουσίαζαν αυξημένη επικινδυνότητα για αναληθείς δηλώσεις. 
Εκδόθηκαν συνολικά 83 έγκυρες «εκ των υστέρων βεβαιώσεις τελωνειακής οφειλής» για την είσπραξη 
€411.232 δασμοφορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων.

 ‣ Χειρίστηκε συνολικά 34 υποθέσεις ναρκωτικών, αναβολικών και άλλων σκευασμάτων που σχετίζονται 
με αυτά, με ισάριθμες κατασχέσεις παράνομων ουσιών.

 ‣ Προέβη σε κατάσχεση 17.922.099 τεμαχίων τσιγάρων, πούρων και μικρών πούρων και 949.838 
γραμμαρίων 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.

 ‣ Προέβη σε κατασχέσεις/κατακρατήσεις 765.170 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.

Προώθηση των Ανοικτών Δεδομένων

Κατά το 2019, συνεχίστηκε η προώθηση της εφαρμογής της πολιτικής γύρω από την επαναχρησιμοποίηση 
των δεδομένων του δημόσιου τομέα και των ανοικτών δεδομένων στην Κύπρο. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε 
στο συνεχή εμπλουτισμό και ποιοτικό έλεγχο της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, 
www.data.gov.cy όπου διατίθενται πέραν των 1000 συνόλων δεδομένων από μεγάλο αριθμό δημόσιων 
φορέων για περαιτέρω χρήση από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον ακαδημαϊκό / ερευνητικό κόσμο. 
Συναφώς, σημειώνεται ότι το 2019 η επισκεψιμότητα της Πύλης υπερδιπλασιάστηκε.

Στις 20 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα και την Περαιτέρω 
Χρήση των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εναρμονιστούν με τη 
νέα Οδηγία, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2021. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών που επιφέρει η νέα Οδηγία 
είναι η εισαγωγή της έννοιας των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (high-value datasets), η εισαγωγή 
νέων, αυστηρότερων κανόνων για τις χρεώσεις, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας, ώστε να 

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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καλύπτονται επιχειρήσεις που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες και είναι ελεγχόμενες από το κράτος 
(public undertakings), καθώς και τα δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενες έρευνες 
(αν είναι ήδη προσβάσιμα σε αποθετήρια).

Η Κύπρος διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (Europe-
an Data Portal - EDP), στις 27 & 28 Μαΐου 2019, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την EDP, την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπροσώπων για το θέμα 
των Ανοικτών Δεδομένων από επτά (7) κράτη-μέλη της ΕΕ. Το εν λόγω εργαστήριο επικεντρώθηκε σε 
συζήτηση κυρίως γύρω από τη διακυβέρνηση για τα ανοικτά δεδομένα και τα high-value datasets. 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, δημοσιεύτηκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο Open Data Maturity 
Report 2019, όπου παρουσιάζεται η πρόοδος και ο βαθμός ωριμότητας σε σχέση με τα Ανοικτά Δεδομένα 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019. Η Κύπρος κατετάγη στην 4η θέση με συνολική 
βαθμολογία 80%, στην κατηγορία “Fast Trackers”, μεταξύ των 32 χωρών που συμμετείχαν (28 κράτη-μέλη 
της ΕΕ και χώρες EFTA: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). 

Διάγραμμα 7: EU28+ open data maturity 2019

Πηγή: Open Data Maturity Report 2019

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Νομοθετήματα για μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται και μια εκ νέου προσπάθεια 
για την προώθηση πακέτου Νομοσχεδίων και Κανονισμών που αφορούν τη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
υπηρεσίας. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί μια ουσιώδη διαρθρωτική αλλαγή, η επίτευξη της οποίας 
αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ευέλικτης, σύγχρονης και παραγωγικότερης Δημόσιας Υπηρεσίας. 
Μετά την έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 02 Οκτωβρίου 2019, τα νομοθετήματα που 
προωθούνται για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
στις 11 Οκτωβρίου 2019. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι των εν λόγω νομοθετημάτων είναι οι πιο κάτω:
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(α) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος

Με το Νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται: 

 ‣ η εισαγωγή της κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που αφορά τις επιστημονικές/
επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii), με σκοπό την αύξηση του 
αριθμού των πιθανών υποψηφίων διεκδίκησης των θέσεων του επιπέδου αυτού και την ενίσχυση της 
κινητικότητας των υπαλλήλων, 

 ‣ η εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων, και 

 ‣ η τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία διερεύνησης πειθαρχικών παραπτωμάτων 
δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα του τρόπου ορισμού ερευνώντος λειτουργού, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη διερεύνηση τέτοιων παραπτωμάτων.

(β) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και 
Προαγωγή Νόμος 

Με το Νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται η εισαγωγή νέων διατάξεων για την αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων 
από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες βασίζονται 
σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία, που περιλαμβάνουν και αξιολόγηση των υποψηφίων σε κέντρα 
αξιολόγησης για την πλήρωση θέσεων στην Κλίμακα Α13(ii) και άνω. Καθορίζονται, επίσης, συγκεκριμένα 
κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και βαρύτητα για κάθε ένα από αυτά, με στόχο την αξιολόγηση της 
επάρκειας και των ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους με διαφανή, αντικειμενικό και αξιοκρατικό τρόπο.

(γ) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί 

Οι Κανονισμοί αυτοί αποσκοπούν στην εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων 
υπαλλήλων με το οποίο:

 ‣ καθορίζεται αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων και κριτηρίων αξιολόγησης που διαφοροποιούνται ανά 
ιεραρχικό επίπεδο προσωπικού,

 ‣ η αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων συνδέεται με την υπηρεσιακή ανέλιξη των 
υπαλλήλων σε θέσεις Προαγωγής και Διατμηματικής Προαγωγής (δηλ. θέσεις μέχρι την Κλ. Α13(ii)),

 ‣ εισάγεται νέος τρόπος βαθμολόγησης, και συγκεκριμένα, αριθμητική βαθμολόγηση για αξιολόγηση 
υπαλλήλων που η αξιολόγησή τους θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής (υπαλλήλους μέχρι 
την κλίμακα Α11) και περιγραφική για υπαλλήλους που η αξιολόγησή τους θα αξιοποιείται μόνο για 
σκοπούς ανάπτυξης (υπαλλήλους στην κλίμακα Α13(ii) και πάνω), 

 ‣ διαφοροποιείται η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους με σκοπό την 
αντικειμενικότερη εξέταση των ενστάσεων και 

 ‣ επιδιώκεται η εισαγωγή ρύθμισης για εθελοντική και ανώνυμη αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων 
από τους υπαλλήλους, δηλαδή αξιολόγηση τύπου 180°, για ενίσχυση της λογοδοσίας τους.

Οργάνωση και Στελέχωση Υπηρεσιών

Κατά το 2019, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) εξέτασε αιτήματα, εκπόνησε μελέτες 
γραφείου και προώθησε σχετικές ρυθμίσεις μέσω Προϋπολογισμού που σκοπό είχαν την ενίσχυση 
της στελέχωσης, την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό διάφορων κυβερνητικών Υπηρεσιών,(π.χ. 
Δικαστική Υπηρεσία, Νομική Υπηρεσία, Ελεγκτική Υπηρεσία, Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού). 

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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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 το δημόσιο και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα για όσους εργαζόμενους δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο σχέδιο συντάξεων ή τα 
υφιστάμενα σχέδια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μέσω της λειτουργίας Νέου Κυβερνητικού Ταμείου 
Προνοίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση με αρ. 87.873 και ημερ. 25.7.2019 επαναβεβαίωσε 
προηγούμενη Απόφαση του για τη σύσταση Νέου Κυβερνητικού Ταμείου Προνοίας και εξουσιοδότησε τον 
Υπουργό Οικονομικών όπως ολοκληρώσει τη σχετική διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και καταθέσει τελική Πρόταση. Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με τις διάφορες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, αναφορικά με την προώθηση του Νέου Κυβερνητικού Ταμείου Προνοίας.

Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2019 (Ν.99(Ι)/2019)

Ο περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου Νόμος (Ν.99(Ι)/2019), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με αρ. 4717 και ημερ. 17.7.2019, ρυθμίζει την κινητικότητα και την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου, κατ’ αναλογία των όσων εφαρμόζονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του περί της Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών 
Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 (Ν.47(Ι)/2017), που ρυθμίζει την κινητικότητα μόνιμων υπαλλήλων 
μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου και αντίστροφα.

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 

Με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. 85.050 και ημερ. 30.5.2018, η αρμοδιότητα για 
την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου ανατέθηκε 
στο Υπουργείο Οικονομικών / Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, όπου και συστάθηκε σχετική 
Ομάδα Έργου (ΟΕ ΤΔΔΠ). Κατά το 2019, προωθήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες, σε διαβούλευση με τα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία / Τμήματα / Υπηρεσίες: 

α) ετοιμασία της 3ης και τελευταίας Έκθεσης Προόδου για το 1ο Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση του 
Ρυθμιστικού Πλαισίου στην Κύπρο, το οποίο είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29.10.2015 
(Αρ. Απόφασης 79.664) και 

β) καταρτισμός νέου Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου, για την περίοδο 
2019-2022. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του ημερ. 6.11.2019 (Αρ. Απόφασης 88.441) 
ενημερώθηκε σχετικά με την 3η Έκθεση Προόδου και αποφάσισε να εγκρίνει το νέο Σχέδιο Δράσης. 

Το νέο Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου, για την περίοδο 2019-2022, περιλαμβάνει 
σειρά δράσεων που κατανέμονται σε τρεις (3) πυλώνες / τομείς προτεραιότητας:

 ‣ Προτεραιότητα 1: Απλοποίηση διαδικασιών και νομοθεσιών – μείωση του διοικητικού φόρτου

 ‣ Προτεραιότητα 2: Καλύτερη νομοθέτηση και Ανάλυση Αντίκτυπου (ΑΑ) νέας νομοθεσίας

 ‣ Προτεραιότητα 3: Καλλιέργεια κουλτούρας και ανάπτυξη ικανοτήτων γύρω από τη Βελτίωση του 
Ρυθμιστικού Πλαισίου.

Τα αποτελέσματα και ο βαθμός υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης θα 
καταγράφονται σε Έκθεση Προόδου, που θα δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης 
του Υπουργικού Συμβουλίου.
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Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων

Τον Ιούνιο του 2019 ψηφίστηκε ο «περί της Έκδοσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο Πλαίσιο των Δημοσίων 
Συμβάσεων Νόμου του 2019». Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, για τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες 
φορείς προκύπτει η υποχρέωση να παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που 
συνάδουν με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων τα οποία εκδίδονται κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
νομοθεσίας. Από τις 26 Ιουλίου 2019 το Γενικό Λογιστήριο άρχισε να αποδέχεται ηλεκτρονικά τιμολόγια. 
Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, όπως αυτές καθορίζονται από το Άρθρο 2 του ιδίου Νόμου, θα πρέπει 
να αρχίσουν να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια από τις 18 Απριλίου 2020. 

Επίσης, στις 31 Μαρτίου 2019 ολοκληρώθηκε το έργο Cy e-invoicing (Local Authorities) συντονιστής 
του οποίου ήταν η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό τη 
συμμόρφωση των Τοπικών Αρχών με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου 2014/55/ΕΕ. 

Για την ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση που προκύπτει για τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές 
και τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, κατά το έτος 2019 
διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών:

 ‣ Στις 27 Μαρτίου 2019, το Κυπριακό Φόρουμ για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, υπό την αιγίδα του 
Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών και 

 ‣ Στις 28 Νοεμβρίου 2019, ημερίδα με τίτλο: «CEF e-Invoicing Workshop in Cyprus

“Connecting Europe: Implementation of EU e-Invoicing Directive» με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για σκοπούς συνεχούς ενημέρωσης του κοινού δημιουργήθηκε και σχετική ιστοσελίδα:

http://www.e-invoicing.gov.cy.

Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα Τμήματος Φορολογίας

Έχοντας εξασφαλίσει, κατά το 2016, τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχοντας αναγνωριστεί η αναγκαιότητα 
υιοθέτησης Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος, το Τμήμα Φορολογίας, με τη βοήθεια ξένων εμπειρο-
γνωμόνων, προχώρησε στην αναγνώριση των αναγκών και στην ετοιμασία σχετικών προδιαγραφών με 
στόχο την κατάρτιση των εγγράφων για το στάδιο προεπιλογής και το στάδιο ανάθεσης του Διαγωνισμού. 
Κατά το 1ο εξάμηνο 2018 αξιολογήθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στις 
αρχές του 2ου εξαμήνου το Τμήμα ενημέρωσε τους υποψηφίους για τα αποτελέσματα. Σημειώνεται, ότι 
στις 26 Ιουλίου 2018 υποβλήθηκε προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ).

Αφού ετοιμάστηκαν τα έγγραφα του σταδίου Ανάθεσης του Διαγωνισμού, το Τμήμα Φορολογίας στις 18 
Μαρτίου 2019 προσκάλεσε τους 5 προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς να υποβάλουν τις τεχνικές και 
οικονομικές τους προσφορές, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 07 Αυγούστου 2019. Υποβλήθηκαν 
προσφορές από 5 οικονομικούς φορείς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά την περίοδο (8.8.2019-31.12.2019) 
αξιολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές, με στόχο την αναμενόμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2020. 

Την περίοδο Ιούνιος – Νοέμβριος 2019 η Ομάδα του Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος πραγματοποίησε 
παρουσιάσεις στις διάφορες επαρχίες που διατηρεί γραφεία το Τμήμα Φορολογίας, ώστε να ενημερώσει 
το προσωπικό, σε σχέση το Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα του Τμήματος.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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Χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής για ενίσχυση παραγωγικότητας 

Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του έτους 2019 προχώρησε στην ολοκλήρωση, 
μεταξύ άλλων, των πιο κάτω Έργων Πληροφορικής/ η-Διακυβέρνησης:

 ‣ Αξιοποίηση της πλατφόρμας Αριάδνης. Εντός του 2019 έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι διαδικασίες 
για τις πιο κάτω η-υπηρεσίες:

• Αίτηση Επιδόματος Τέκνου

• Δήλωση Παραγωγής Αμπελουργικών Προϊόντων

• Δήλωση Αποθεμάτων οίνων και γλευκών

• Αίτηση Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

• Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Γεωργικής Ασφάλισης)

• Δηλώσεις Καλλιέργειας

• Αίτημα Αποζημίωσης

• Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας – Αναπλήρωση Καθηγητών

 ‣ Επιπρόσθετα έχουν γίνει ενέργειες που αφορούν κεντρικούς μηχανισμούς της πλατφόρμας όπως πιο κάτω:

• Υλοποίηση διασυνδέσεων μεταξύ διάφορων κρατικών συστημάτων

• Αξιοποίηση και χρήση του κοινού κωδικού πρόσβασης χρήστη της Αριάδνης και από άλλα κρατικά 
συστήματα, στα πλαίσια της προσπάθειας για ενιαία πρόσβαση των πολιτών/επιχειρήσεων σε 
κρατικές υπηρεσίες 

• Αξιοποίηση και χρήση του κοινού μηχανισμού ηλεκτρονικών εισπράξεων (ePayments) και του 
μηχανισμού ειδοποιήσεων (notifications)

• Ανασχεδιασμός για βελτίωση του τρόπου διασύνδεσης μεταξύ των κρατικών συστημάτων

• Προώθηση της διασύνδεσης του CY Login της Αριάδνης με τον Εθνικό Κόμβο eIDAS, το οποίο 
υλοποιείται, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διακρατική αναγνώριση πολιτών της ΕΕ

• Ετοιμασία Πρωτοκόλλου διασύνδεσης πάροχων eID/esignatures

 ‣ Ψηφίστηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των 
Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2019 (Ν. 50(I)/2019), 
με βάση την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102. Η εν λόγω νομοθεσία καθορίζει τους κανόνες που απαιτούνται 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται 
για την πρόσβαση τους, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου 
τομέα, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, 
χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και αξιοπιστία. Η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας αναμένεται 
ότι θα έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο αφού, μεταξύ άλλων θα ενισχύσει τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες για πρόσβαση σε περιεχόμενο ιστότοπων και εφαρμογών του δημοσίου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό αριθμός διαδικτυακών τόπων της Δημόσια Υπηρεσίας 
έχουν ανασχεδιαστεί με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία.

 ‣ Ολοκληρώθηκε η 1η Φάση επέκτασης του ηλεκτρονικού Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου 
στη Δημόσια Υπηρεσία (με βάση την υφιστάμενη υποδομή), η οποία αφορά περίπου 1170 νέους 
χρήστες σε 9 Κυβερνητικούς Οργανισμούς. Προωθείται η λειτουργία του συστήματος σε 10 νέους 
Κυβερνητικούς Οργανισμούς που υπολογίζεται σταδιακά να ολοκληρωθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 
2020. Συνεχίζεται η διερεύνηση για τον καθορισμό λύσης για την τεχνική υποδομή που θα απαιτηθεί 
για τη 2η Φάση επέκτασης που αφορά όλη την υπόλοιπη Δημόσια Υπηρεσία καθώς και τη δημιουργία 
Disaster Recovery Site.
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 ‣ Εντός του 2019 επεκτάθηκε περεταίρω ο Διαδικτυακός Χώρος «η-Συνεργασία» και εξυπηρέτησε τις 
ανάγκες όπως:

• Του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

• Της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 

• Διαφόρων Υπηρεσιών/Τμημάτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (όπως τη 
Μονάδα Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων και το Αρχείο), 

• Τη Σύνταξη Ανικανότητας και Παροχές Εργατικών Ατυχημάτων του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

• Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Θεμάτων 
ΕΕ του Υπουργείου Οικονομικών

• Την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συνεδρίων της ολομέλειας 
της Βουλής.

Επιπρόσθετα, η η-Συνεργασία, περί τα τέλη του έτους 2019 έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2016 
προσφέροντας στους χρήστες της ένα ανανεωμένο φιλικό περιβάλλον διαχείρισης των εργασιών τους.

 ‣ Ολοκληρώθηκε η Στρατηγική Μελέτη με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας της Κυβέρνησης 
(Government’s web presence) προς το κοινό και τις επιχειρήσεις, η οποία ετοιμάστηκε σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της ΕΕ, στα πλαίσια των προσπαθειών για 
μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία. H Μελέτη συμπεριλαμβάνει αριθμό εισηγήσεων προκειμένου η 
Κυβέρνηση να αναπτύξει μία επιτυχημένη διαδικτυακή παρουσία, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής συμπεριλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
βελτιώνοντας συγχρόνως και την αποδοτικότητά της. 

 ‣ Η Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ) επεκτείνεται σε συνεχόμενη βάση με την προσθήκη νέων 
χρηστών αλλά και πηγών τροφοδοσίας. Εντός του 2019 προωθήθηκαν μεταξύ άλλων, εργασίες που 
αφορούν στην: 

• Έναρξη της λειτουργίας του ΓεΣΥ και τη διαχείριση θεμάτων 
Εγγραφής Δικαιούχων, καθώς και στην δημιουργία στατιστικών 
καταστάσεων για τη λειτουργία του ΓεΣΥ 

• Παραχώρηση πληροφόρησης για τις ανάγκες της Στατιστικής 
Υπηρεσίας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το 
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, το Σύστημα TAX-
ISNET του Τμήματος Φορολογίας

• Παραχώρηση πληροφόρησης για τη λειτουργία του Συστήματος 
ΕΣΤΙΑ, του Συστήματος Φοιτητικής Μέριμνας και του Συστήματος 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

• Παραχώρηση πληροφόρησης για σκοπούς Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Management) από το Τμήμα 
Φορολογίας 

• Δημιουργία νέων Αναφορών για χρήση από ΚΕΔΙΠΕΣ, Υπηρεσία Μέριμνας, Υπηρεσία Διαχείρισης 
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Διοίκηση Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Αναθεώρηση των Αναφορών του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να παρουσιάζουν την 
Γενική Εκτίμηση του 2018. 

• Συμπλήρωση του Μητρώου Κατεχόμενων Περιουσιών και Βοηθειών του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών με επιπλέον πληροφόρηση και δημιουργία Αναφορών για επανεξέταση της 
προσφυγικής πολιτικής της κυβέρνησης και για τη διεξαγωγή της Μελέτη για Απώλεια Χρήσης.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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Επίσης, υποβλήθηκε σχετική πρόταση προς το Συμβούλιο η-Διακυβέρνησης για έγκριση της 
επέκτασης της ΚΑΠ.

 ‣ Για το έργο της η-Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναξιολόγησης του προκαταρκτικού 
ελέγχου και της τεχνικής αξιολόγησης λόγω των προσφυγών που καταχωρήθηκαν από οικονομικούς 
φορείς μετά τις προσφορές που είχαν υποβληθεί και οι σχετικές Εκθέσεις υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο 
Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΠΥΟ).

 ‣ Μέσα στο 2019 προκηρύχθηκαν 43 διαγωνισμοί για εξασφάλιση νέων και επέκταση υφιστάμενων 
συστημάτων, εξασφάλιση εξοπλισμού και υπηρεσιών και για κάλυψη αναγκών υποδομής. Ανάμεσα σε 
άλλα προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για τα πιο κάτω: 

• Ιανουάριος 2019: Εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου 
Κρατικών Ενισχύσεων και Ήσσονος Σημασίας και παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών για τις ανάγκες 
του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

• Μάρτιος 2019: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και ανάπτυξης νέων 
η-Υπηρεσιών για το Σύστημα Αριάδνη

• Αύγουστος 2019: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σειράς Προτεραιότητας και 
Εξυπηρέτησης για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ)

• Σεπτέμβριος 2019: Εφαρμογή πληροφοριακού συστήματος για τη δημιουργία ενός ενιαίου 
υποσυστήματος επικύρωσης, επανάκτησης, αποθήκευσης και προβολής δεδομένων (Enhanced XDRL 
Solvency System) της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών

 ‣ Πέραν από τα πιο πάνω, το 2019 προωθήθηκαν/ολοκληρώθηκαν εργασίες για τα πιο κάτω:

• Υπεγράφη η σύμβαση για την ετοιμασία Μελέτης η οποία θα καθορίσει το μοντέλο που πρέπει να 
εφαρμοστεί για την ενοποίηση των Μηχανογραφικών Κέντρων της Δημόσιας Υπηρεσίας και την 
υλοποίηση του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Σύννεφου, στα πλαίσια της οποίας θα ετοιμαστούν και οι 
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της προτεινόμενης λύσης. 

• Υποβλήθηκε πρόταση στο Συμβούλιο η-Διακυβέρνησης για έγκριση εξασφάλισης Υπηρεσιών 
Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης για την ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών και άλλων εγγράφων 
για την υλοποίηση του νέου Εθνικού Συστήματος Θεώρησης Διαβατηρίων. 

• Άρχισε η αξιολόγηση προσφορών για το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα αυτοματοποίησης 
των διαδικασιών και υπηρεσιών των Κλάδων Εταιρειών και Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Επίσημου Παραλήπτη

• Ολοκληρώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες για 1ο στάδιο του διαγωνισμού για εξασφάλιση νέων 
Τελωνειακών Συστημάτων με βάση τις απαιτήσεις της ΕΕ στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα (Union Customs Code) και την υλοποίηση των διασυνδέσεων τους με τα εθνικά συστήματα 
τελωνειακών συστημάτων στα πλαίσια του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Union Customs Code).

• Τέθηκαν σε παραγωγικό περιβάλλον τα συστήματα (α) Στατιστικών Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (νέο), 
(β) VIES (Vat Information Exchange System) - ΤΝΑ (Transaction Network Analysis) (αναβάθμιση), (γ) 
e-Payments (αναβαθμισμένη έκδοση) και (δ) TIES (Tax Information Exchange System) (Φάση: Διαχείριση 
Στοιχείων) για κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Φορολογίας.
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 ‣ Το 2019 το τηλεφωνικό κέντρο Help-Desκ, έχει δεχθεί 19.187 
κλήσεις/ περιστατικά εκ των οποίων ποσοστό: 

• 86% αντιμετωπίστηκε από τους χειριστές (πρωτοβάθμια υποστή-
ριξη μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή τηλεφωνικώς), 

• 2% από την κεντρική ομάδα και ομάδα υποστήριξης επαρχιών 
(επί τόπου πρωτοβάθμια υποστήριξη), ενώ 

• 12% των περιστατικών επιλύθηκαν από τους υπεύθυνους 
λειτουργούς που χειρίζονται πληροφοριακά συστήματα και 
λογισμικές εφαρμογές. 

• Η επίλυση περιστατικών μέσω του HelpDesk εξοικονομεί 
χρόνο αλλά και κόστος για τη Δημόσια Υπηρεσία.

Παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο

Κατά το 2019, η Στατιστική Υπηρεσία συνέχισε με τη διεκπεραίωση των στατιστικών της υποχρεώσεων, 
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 και παρακολούθηση πολιτικής, όσο και στη στατιστική πληροφόρηση του επιχειρηματικού 
κόσμου, των κοινωνικών εταίρων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού. 

Παράλληλα, προώθησε ενέργειες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου 
για παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και 
έγκαιρο τρόπο. 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. 
Συγκεκριμένα, συνεχίστηκαν οι εργασίες για πρόσβαση σε νέες διοικητικές πηγές από την Κυβερνητική 
Αποθήκη Πληροφοριών (ΚΑΠ), ενώ άρχισε η καταγραφή των απαιτήσεων για τη δημιουργία Στατιστικής 
Αποθήκης Πληροφοριών στη Στατιστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για 
την επέκταση της ΚΑΠ. Επιπρόσθετα, οδεύουν προς ολοκλήρωση οι ενέργειες για ανάπτυξη νέου 
ιστότοπου για τη Στατιστική Υπηρεσία, κάτι που αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα της 
στατιστικής πληροφόρησης για τους χρήστες. 

Σημαντική ήταν η πιστοποίηση που έλαβε η Στατιστική Υπηρεσία από τη Eurostat, σε σχέση με το Κοινό 
Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ESS IT Security Framework), μετά από έλεγχο που 
έγινε από ανεξάρτητο οίκο. Παράλληλα, υπήρξε επιτυχής έλεγχος από τη Eurostat σχετικά με τις πηγές, 
τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήματος και στην παραγωγή στατιστικών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος. 

Κατά το 2019, προχώρησαν οι διαδικασίες σχετικά με ψήφιση του Νομοσχεδίου «ο περί Επίσημων Στατιστικών 
Νόμος». Το εν λόγω νομοσχέδιο, που προνοεί την κατάργηση/αντικατάσταση του περί Στατιστικής Νόμου, 
αρ. 15(Ι) του 2000, προσαρμόζει σε μεγάλο βαθμό το ισχύον νομικό πλαίσιο σε πρόνοιες του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, με έμφαση στην πρόσφατη τροποποίησή του με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759. Αναμένεται ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί εντός του 2020. 

Στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, η Στατιστική Υπηρεσία προχώρησε με σύσφιξη των σχέσεων με 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου από την ΕΛΣΤΑΤ 
στα γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας . Παράλληλα, συνεχίζεται η καλή συνεργασία με την Ολλανδική 
Στατιστική Υπηρεσία, η οποία θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Στατιστική Υπηρεσία κατά τη διεξαγωγή 
της Απογραφής Πληθυσμού 2021 σε σχέση με το λογισμικό και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 
πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί για σκοπούς της Απογραφής. Σε εθνικό επίπεδο η 
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Στατιστική Υπηρεσία ενίσχυσε τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρέχοντας τη δυνατότητα 
σε φοιτητές να διεκπεραιώσουν εργασία σχετική με τις σπουδές τους εντός της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τέλος, η Στατιστική Υπηρεσία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προώθηση της στατιστικής 
παιδείας και του ενδιαφέροντος στις επίσημες στατιστικές διοργάνωσε για δεύτερη φορά τον 
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Στατιστικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία. Ο διαγωνισμός αυτός 
καθιερώθηκε σαν θεσμός με σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και θα διεξάγεται πλέον σε 
ετήσια βάση. Η Στατιστική Υπηρεσία διοργάνωσε σε συνεργασία με την Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία, 
εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Μέρα Στατιστικής, όπου μέσω ομιλιών από χρήστες, διαφάνηκε η 
χρησιμότητα των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 6: «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ» 

Ι. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Διαχείριση της μάθησης

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) συμβάλλει στην υλοποίηση εκσυγχρονιστικών, 
βελτιωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, ενώ η συσσωρευμένη εμπειρία της ΚΑΔΔ διδάσκει ότι 
για να επέλθει πραγματική βελτίωση χρειάζεται προσπάθεια για δομικές και συστημικές αλλαγές 
υποστηριζόμενες από θεσμοθετημένες διαδικασίες διά βίου μάθησης. Για την υλοποίηση του στρατηγικού 
στόχου με τίτλο «Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για την ανάπτυξη οργανισμών και 
στελεχών του δημόσιου τομέα», η ΚΑΔΔ δραστηριοποιείται σε 4 τομείς:

1. Αξιοποιεί το αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης της μάθησης.

2. Παρέχει μαθησιακή και συμβουλευτική υποστήριξη για την υλοποίηση διοικητικών αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. 

3. Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα βασικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε ευρείες ομάδες 
στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

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

Στο πλαίσιο των τεσσάρων προαναφερθεισών δραστηριοτήτων, το 2019 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
342 μαθησιακές παρεμβάσεις με τη μορφή της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης, με 5.006 συμμετοχές 
στελεχών της δημόσιας διοίκησης. 

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.

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ 7: «ΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 

Ι. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Το 2019 σημειώθηκε πρόοδος σχετικά με τη διαδικασία ενοποίησης των Επαρχιακών Γραφείων του 
Τμήματος Φορολογίας στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Λεμεσού. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο 
2019, ολοκληρώθηκε η στέγαση και ξεκίνησε η λειτουργία του Ενοποιημένου Επαρχιακού Γραφείου 
του Τμήματος στην επαρχία Λάρνακας. Επίσης, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η στέγαση του 
ενοποιημένου Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας, με το κτήριο να έχει εξευρεθεί και να παραμένουν τεχνικά 
και διαδικαστικά/νομικά στάδια να ολοκληρωθούν. Η ενοποίηση του επαρχιακού γραφείου Λεμεσού 
πρόκειται να ενταχθεί στο γενικότερο πλάνο της ανέγερσης κτηρίων μαζί με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα. 

Η οργανωτική δομή του Τμήματος Φορολογίας κατά το 2019 έχει εμπλουτιστεί με δυο νέες Μονάδες, τη 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και τη Μονάδα Υποστήριξης Διευθυντικής Ομάδας και Στρατηγικών Έργων, 
και έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Διάγραμμα 8: Οργανόγραμμα Τμήματος Φορολογίας 2019

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
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II. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ/ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Στο πλαίσιο της γενικότερης φορολογικής πολιτικής του κράτους και της εναρμόνισης/εκσυγχρονισμού 
των φορολογικών νομοθεσιών άμεσης και έμμεσης φορολογίας, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

(α) Με τον τροποποιητικό Νόμο Ν173(Ι)/2019 που δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019, εφαρμόζεται 
σημαντική φοροελάφρυνση που ισχύει από το φορολογικό έτος 2019 και προνοεί την αύξηση του ορίου των 
συνολικών προσωπικών εκπτώσεων (εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, ασφάλειες ζωής, συνταξιοδοτικά 
ταμεία, ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ΓεΣΥ) από το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος στο 1/5.

(β) Με τους τροποποιητικούς Νόμους που δημοσιεύτηκαν εντός του 2019 δίνεται 1 χρόνος παράτασης στο 
πλαίσιο φορολογικών ελαφρύνσεων για τις αναδιαρθρώσεις δανείων (από 4 σε 5 έτη μέχρι 31/12/2020), 
οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση ή εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών 
που δόθηκαν προς δανειολήπτες από δανειστές. Οι τροποποιήσεις αφορούν όλους τους άμεσους φόρους 
που εμπεριέχουν τον ορισμό της «αναδιάρθρωσης», όπως ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος, 
ο περί ΦΠΑ Νόμος, περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος, ο περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος κ.α.

(γ) Τροποποίηση του περί ΦΠΑ Νόμου, ο οποίος αποτελεί υποχρέωση για εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/1065 και αφορά τη φορολογική μεταχείριση των κουπονιών συγκεκριμένου σκοπού και πολλαπλών 
σκοπών. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να 
αποδίδεται φόρος κατά την πώληση του κουπονιού και σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να αποδίδεται. 

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός της μεταρρύθμισης του περιβαλλοντικού φορολογικού πλαισίου, όπου ιδανικά 
περιλαμβάνονται μέτρα για μια δημοσιονομικά ουδέτερη πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, μετατοπίζοντας 
τις φορολογικές επιβαρύνσεις σε ρυπογόνες δραστηριότητες, όπου τα έσοδα που θα προκύψουν να 
επιστρέφονται στον πολίτη μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης στην απασχόληση. 

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. 

Τον Οκτώβριο του 2019, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί 
της Επιβολής Τέλους Χαρτοσήμων νομός του 2019». Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η κατάργηση και 
αντικατάσταση του περί Χαρτοσήμων Νόμου (19/1963) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι το 2019 με νέο 
απλοποιημένο πλαίσιο επιβολής τέλους χαρτοσήμου (Παράρτημα Ι του νομοσχεδίου), επικεντρωμένο σε:

α) συμβάσεις στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

β) ασφαλιστικά συμβόλαια, 

γ) συμβάσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και συμβάσεις σε άλλους τομείς 
αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000).

Επίσης εισάγεται διάταξη για αποϋλοποίηση των χαρτόσημων μέσω της υιοθέτησης ηλεκτρονικής 
χαρτοσήμανσης σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 36).

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Σχέδιο Προώθησης της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το 20196 τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο 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 και το οποίο είναι συμβατό με το κοινοτικό κεκτημένο. 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.

Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν 2 ταινίες μέσω του σχεδίου.

Φορολογικά Κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις 

Η κατάταξη οποιασδήποτε εταιρείας ως καινοτόμα επιχείρηση διέπεται από τον περί Φορολογίας 
Εισοδήματος Νόμο του 2016 ο οποίος ίσχυε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019. Μετά από τροποποίηση του εν λόγω 
νόμου, έχει δοθεί παράταση για ακόμα 18 μήνες. Βάσει της πιο πάνω διάταξης παραχωρούνται φορολογικά 
κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω 
επενδυτικών ταμείων. Η φορολογική έκπτωση είναι ίση με το ύψος της επένδυσης που πραγματοποιείται 
και η οποία περιορίζεται μέχρι το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου, με ανώτατο ποσό 
τις €150.000. Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της έκπτωσης που δεν θα έχει διεκδικηθεί με σκοπό τη 
διεκδίκηση της τα επόμενα πέντε έτη. Κατά το έτος 2019, πιστοποιήθηκαν ως καινοτόμες 28 εταιρείες.

ΙV. ΔΙΕΘΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η Κύπρος έχει επιτυχώς κατορθώσει το 2015 να εξέλθει της «μαύρης λίστας» του Παγκόσμιου Φόρουμ 
(Global Forum), σε σχέση με τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την ανταλλαγή πληροφοριών σε 
φορολογικά θέματα και τη φορολογική διαφάνεια, με τα αποτελέσματα της επιτυχούς συμμόρφωσης 
να μαρτυρούν ότι, η Δημοκρατία διατηρεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαθεσιμότητα και 
κυριότητα πληροφοριών νομικών οντοτήτων από όλες τις αρμόδιες αρχές, αξιολογώντας τη πρακτική 
εφαρμογή του πλαισίου ως ευρέως συμμορφούμενη με ότι ορίζει το πρότυπο αυτό. 

Η διαδικασία επαναξιολόγησης της Δημοκρατίας με το αναθεωρημένο πρότυπο του Παγκόσμιου Φόρουμ 
έχει ήδη εκκινήσει από τον Νοέμβριο του 2019, όπου έγινε επί τόπου αξιολόγηση από το Παγκόσμιο 
Φόρουμ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2020, όπου η Δημοκρατία αισιοδοξεί ότι θα 
στεφθεί και αυτή με επιτυχία. Σε σχέση με το παγκόσμιο πρότυπο που έχει αναπτύξει το Παγκόσμιο 
Φόρουμ του ΟΟΣΑ, η Δημοκρατία από τον Οκτώβριο του 2015 αξιολογήθηκε 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. 

Με ημερομηνία ισχύος 1 Ιανουαρίου 2019, έχει εναρμονισθεί η εγχώρια έννομη τάξη με τρία άρθρα της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου 2016/1164/ΕΕ όπου θεσπίζονται κανόνες κατά των πρακτικών 
φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι τρεις κανόνες 

6 Αποφάσεις με αρ. 86.510 και ημερ. 2.1.2019, 86.744 και ημερ. 31.1.2019 και.87.539 και ημερ. 22.5.2019
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αφορούν (α) κανόνα περιορισμού του κόστους δανεισμού (β) γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων 
και (γ) κανόνα για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες. Αναμένεται η εναρμόνιση της εγχώριας έννομης 
τάξης με ακόμη δύο άρθρα της Οδηγίας (α) φορολόγηση κατά την έξοδο και (β) υβριδικά μέσα. Για τα δύο 
υπό αναφορά άρθρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επιπλέον τον Οκτώβριο του 
2019 έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εναρμονιστικά Νομοσχέδια με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία του Συμβουλίου 2017/952/ΕΕ, όπου εφαρμόζονται κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση 
υβριδικών μέσων και νομοθετούνται κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο. 

Επίσης την 1 Ιουλίου 2019, ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο και στάλθηκε για νομοτεχνικό έλεγχο για 
εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2017/1852/ΕΕ εισάγοντας μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών 
διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του Συμβουλίου 
2018/822/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, 
αυτές δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη, η προθεσμία της οποίας έχει παρέλθει 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει στην Ειδική Επιτροπή που έχει 
συσταθεί από τον 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 («Ανάπτυξη Πολυμερούς Μέσου»). 
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 στο πλαίσιο 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. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει τις εσωτερικές 
διαδικασίες επικύρωσης της Πολυμερούς Σύμβασης και τίθεται σε ισχύ την 1 Μαΐου 2020.

V. 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 2019 υπογράφηκαν δυο νέες ΣΑΔΦ με το Καζακστάν στις 15 Μαΐου 
20197 και με την Αίγυπτο στις 8 Οκτωβρίου 2019. Επιπλέον, εντός του 2019 έχουν τεθεί σε ισχύ οι ΣΑΔΦ, 
με την Ανδόρα στις 11 Ιανουαρίου 2019 και το τροποποιητικό Πρωτόκολλο με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 2 
Οκτωβρίου 2019. Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει ενεργά την προσπάθεια διεύρυνσης του ήδη εκτενούς 
δικτύου ΣΑΔΦ, ενισχύοντας έτσι τις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της Κύπρου με άλλα Κράτη.

7 τέθηκε σε ισχύ 17.1.2020

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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VI. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(α) Μητρώα Φορολογούμενων

Η φορολογική βάση άμεσης φορολογίας κατά το τέλος του 2019 περιλάμβανε 917.722 ενεργούς φακέλους 
φορολογουμένων και η βάση έμμεσης φορολογίας 99.023 ενεργούς φορολογούμενους. 

Η βάση άμεσης φορολογίας παρουσίασε αύξηση 31.377 φορολογούμενων σε σχέση με το 2018, προερχόμενη 
από τα νέα εγγεγραμμένα νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα για σκοπούς φόρου εισοδήματος.

Το μητρώο της έμμεσης φορολογίας κατά το τέλος του 2019 παρουσίασε αύξηση ύψους 3.743 σε σχέση 
με το 2018, κυρίως προερχόμενη από την εγγραφή νέων νομικών προσώπων και φτάνοντας σχεδόν στο 
διπλάσιο αριθμό αύξησης του προηγούμενου έτους.

(β) Διαχείριση Καθυστερημένης εργασίας επιβολής φορολογιών και διευθέτησης ενστάσεων

Επιβολή Φορολογιών Νομικών Προσώπων: Κατά το 2019 συνεχίστηκε η εκστρατεία μείωσης της 
καθυστερημένης εργασίας που ξεκίνησε κατά τα μέσα του 2017. Για το σκοπό αυτό συστάθηκαν ομάδες 
με στόχο την βεβαίωση φορολογιών νομικών προσώπων για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος και Έκτακτης 
Εισφοράς για την Άμυνα για παλαιότερα φορολογικά έτη και έχει ολοκληρωθεί η επιβολή 28.494 
φορολογιών νομικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2008-2010 αποκλειστικά από το προσωπικό στη 
βάση υπερωριακής απασχόλησης. 

Μαζική αυτοματοποιημένη επιβολή φορολογιών φυσικών και προσώπων: Επιπρόσθετα και ως συνέχεια 
του έργου εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας, τέθηκε σε ισχύ η αυτοματοποιημένη μαζική 
επιβολή φορολογιών για τα φορολογικά έτη 2008-2010 για 70.774 νομικά πρόσωπα και 98.001 φυσικών 
προσώπων για τα φορολογικά έτη 2012-2013.

Ακολουθεί συνοπτικός Πίνακας αυτόματης φορολόγησης και φορολόγησης που έγινε με υπερωριακή 
απασχόληση για μείωση της καθυστερημένης εργασίας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΜΕ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

2008
Δήλωση Εισοδήματος 
Εταιρείας

23.227 12.963 36.190

2009
Δήλωση Εισοδήματος 
Εταιρείας

27.348 9.137 36.485

2010
Δήλωση Εισοδήματος 
Εταιρείας

20.199 6.394 26.593

2012
Δήλωση Εισοδήματος 
Ατόμου

8.983 - 8.983

2013
Δήλωση Εισοδήματος 
Ατόμου

89.018 - 89.018

168.775 28.494 197.269

Πίνακας 3: Μείωση καθυστερημένης εργασίας επιβολή φορολογιών εταιρειών

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
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Συνδυασμένες οι ενέργειες αυτές, θα φέρουν σύντομα το Τμήμα σε επικαιροποιημένα επίπεδα στα 
οποία η επιβολή φορολογίας θα γίνεται στη βάση ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα μες τις τελευταίες 
τροποποιήσεις και αφού μετά το φορολογικό έτος 2014 και η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου γίνεται απο-
κλειστικά στη βάση αυτοφορολογίας.

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. Ο αριθμός των μη διευθετημένων ενστάσεων κατά τις 31 Δεκέμβριου 2019 μειώθηκε στις 
10.911 σε σχέση με τις 13.256 που ήταν στις αρχές του έτους. Σημειώνεται ότι, εντός του έτους παραλή-
φθηκαν και καταχωρήθηκαν συνολικά 9.470 νέες ενστάσεις για όλα τα είδη φόρων και εντός του έτους 
διευθετήθηκαν 11.815 ενστάσεις.

(γ) Εκστρατείες Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση διαχείρισης κινδύνου

Φεβρουάριος 2019
Υπενθύμιση Νομικών Προσώπων για υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος, 
ΦΠΑ με βάση στοιχεία για απότομες μεταβολές Κύκλου Εργασιών 

Ιούνιος 2019 Επιβολή Φορολογιών επί αδήλωτων εισοδημάτων 

Δεκέμβριος 2019
Συμμόρφωση φορολογουμένων με εισοδήματα πέραν των €35.000 (με 
βάση στοιχεία από ΥΚΑ) που δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση για τα 
φορολογικά έτη 2013-2018

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. 
Μέρος του Τομέα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Τμήματος Φορολογίας, όπως φαίνεται και στο 
οργανόγραμμα, είναι και οι Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνου και Ελέγχου και Συμμόρφωσης.

Κατά το 2019 το Τμήμα Φορολογίας έχει προβεί στις ακόλουθες εκστρατείες και έχει επικοινωνήσει 
με περίπου 8.000 φορολογούμενους με στόχο τη φορολογική τους συμμόρφωση ως προς την υποβολή 
των φορολογικών τους δηλώσεων και την εξόφληση/διακανονισμό των φορολογικών τους οφειλών, 
επιπρόσθετα με τους 35.000 που κλήθηκαν για συμμόρφωση κατά το 2018.

(δ) Χρήση της «Αριάδνης» για την εφαρμογή της διαδικασίας ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

Κατά το 2019 συνεχίστηκε η εφαρμογή του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών Νόμου (Ν.4(Ι)/2017), ο οποίος εφαρμόζεται με τη δημιουργία ρυθμίσεων αποκλειστικά μέσω 
της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» και της ηλεκτρονικής πληρωμής μέσων 
των διαδικτυακών πυλών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Στόχος είναι η διευκόλυνση για την αποπληρωμή 
οφειλόμενων φόρων που αφορούν τα φορολογικά έτη και φορολογικές περιόδους μέχρι το 2015, 
παραχωρώντας έκπτωση στις χρηματικές επιβαρύνσεις σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων 
που επιλέγει ο οφειλέτης. Μόνο κατά τη διάρκεια του 2019 δημιουργήθηκαν 6.099 ρυθμίσεις για συνολικό 
ποσό φόρου €130,6εκ με τελικό ποσό φόρου μετά την έκπτωση €102,2εκ. Σημειώνεται ότι το 72% των 
ρυθμίσεων που δημιουργήθηκαν κατά το 2019 εξοφλήθηκαν με μια (1) δόση με αντίστοιχο ποσό φόρου 
μετά την έκπτωση €44,7εκ.

Η συνολική είσπραξη 2017-2019 από όλες τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ανήλθε 
στα €405,5εκ, εκ των οποίων τα €118,8εκ εισπράχθηκαν εντός του 2019, αναλυτικά:

Δράσεις και Εξελίξεις κατά το 2019
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ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΣΧΕΔΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ

Φόρος Εισοδήματος € 73.901.917 € 106.070.634 € 65.439.468 € 245.412.019

Φόρος Προστιθέμενηης Αξίας € 3.237.740 € 10.853.478 € 7.303.207 € 21.394.425

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας € 4.519.325 € 8.899.605 € 3.853.159 € 17.272.089

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών € 2.405.935 € 4.872.092 € 2.569.054 € 9.847.081

Έκτακτη εισφορά Άμυνας € 13.925.273 € 57.113.025 € 38.914.595 € 109.952.893

Έκτακτη εισφορά Υπαλλήλων/ 
Αυτοεργ./ Αποκοπή

€ 177.573 € 526.522 € 714.900 € 1.418.996

Διάφοροι Άμεσοι Φόροι € 198.148 € 0 € 0 € 198.148

ΣΥΝΟΛΟ € 98.365.911 € 188.335.356 € 118.794.384 € 405.495.651

Πίνακας 4: Εισπράξεις από σχέδια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας
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Δ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 ‣ Εκδόσεις 

1. Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών 2020-2022

2. Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 2020-2022

3. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους 2018

(Οι ακόλουθες εκδόσεις διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διαχείρισης 
Δημόσιου Χρέους www.mof.gov.cy/pdmo)

4. Τριμηνιαίο Δελτίο Χρέους για 1ο, 2ο, 3ο, 4ο τρίμηνο 2019 

5. Ενημερωτικό Δελτίο προς επενδυτές ανά διμηνία 

6. Παρουσίαση προς επενδυτές, ανά τριμηνία

 ‣ Εκδόσεις (Αγγλικά)

1. Cyprus Medium Term Debt Strategy 2020-2024

 ‣  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. http://www.financialombudsman.gov.cy (ιστοσελίδα Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου)

11. www.centralbank.gov.cy (ιστοσελίδα Κεντρικής Τράπεζας)

12. www.cysec.gov.cy (ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

13. www.cse.com.cy (ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τμήμα Φορολογίας

Τα συνολικά έσοδα του Τμήματος για το έτος 2019 ανήλθαν στα €4,6δις σημειώνοντας αύξηση ίση με 
€290εκ (6,8%) σε σχέση με το 2018, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των εσόδων που σημειώθηκε το 
2018 σε σχέση με το 2017. 

Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά είδος φόρου παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα*:

Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας για το 2019 σε σχέση με το 2018 2018/2017

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
2019 2018 Αύξηση / 

(Μείωση)

Μεταβολή

%

2017 Αύξηση / 
(Μείωση)

Μεταβολή

%€ € €

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.621.843.295 1.455.754.756 166.088.540 11.4% 1.366.045.172 89.709.584 6.6%

ΦΠΑ 1.943.284.991 1.831.180.375 112.104.616 6.1% 1.532.886.609 298.313.766 19.5%

ΦΠΑ (Τελωνεία) 490.848.321 478.335.605 12.512.716 2.6% 453.417.993 74.917.612 5.5%

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

7.953.819 8.968.203 -1.014.383 -11.3% 16.542.931 -7.574.728 -45.8%

ΦΟΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ

114.332.052 115.133.154 -801.103 -0.7% 111.304.196 3.828.958 3.4%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΜΥΝΑΣ

305.947.717 296.992.039 8.955.678 3.0% 277.847.338 19.144.701 6.9%

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 41.982.999 39.957.768 2.025.231 5.1% 36.475.358 3.482.409 9.5%

ΦΟΡΟΣ ΚΑΖΙΝΟΥ 12.571.923 0 12.571.923 0 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 989.024 1.162.331 -173.307 -14.9% 2.335.615 -1.173.284 -50.2%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ ΑΥΤΟΕΡΓ./ 
ΑΠΟΚΟΠΗ

27.160.387 49.511.224 -22.350.837 -45.1% 60.096.894 -10.585.671 -17.6%

ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΦ 4.566.914.527 4.276.995.454 289.919.074 6.8% 3.856.932.107 420.063.347 10.9%

Πίνακας 5: Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2019 σε σχέση με το 2018

*Κατά το διάστημα Μάρτιος-Δεκέμβριος 2019 εισπράχθηκαν εισφορές ΓΕΣΥ ύψους €11,5εκ οι οποίες εμβάζονται σε μηνιαία βάση στον ΟΑΥ και δε 
συμπεριλαμβάνονται στις εισπράξεις του Τμήματος

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα έσοδα από Φόρο Εισοδήματος 
(€166,1 εκ) και από ΦΠΑ με €112,1εκ σε σχέση με το 2018. Παράλληλα η μεγαλύτερη απώλεια στα συνο-
λικά έσοδα του έτους σε απόλυτους αριθμούς, προέρχεται από την Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλων/
Αυτοεργοδοτουμένων/ όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω της κατάργησης της συγκεκριμένης εισφοράς από 
το 2017 και ανήλθε στα €22,3εκ. 

Κατά το 2019 εισάχθηκε ένας νέος φόρος και μια νέα εισφορά τα οποία εισπράττονται από το Τμήμα 
Φορολογίας. Αυτά είναι ο Φόρος Καζίνου και οι εισφορές ΓΕΣΥ. Ο Φόρος Καζίνου συμπεριλαμβάνεται 
στα έσοδα του Τμήματος ενώ οι εισφορές ΓΕΣΥ δεν συμπεριλαμβάνονται γιατί εισπράττονται και 
αποστέλλονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε μηνιαία βάση. Το σύνολο των εισφορών ΓΕΣΥ 
που εισπράχθηκαν κατά το 2019 (Μάρτιος 2019-Δεκ 2019) ανήλθαν στις €11.486.397,07.



46

Επιστροφές Φόρων

Η τελευταία εναρμονιστική κίνηση της ένταξης των κονδυλίων επιστροφών ως θετικά μεγέθη στον 
Προϋπολογισμό Εσόδων είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί που να εμποδίζουν 
την έγκαιρη επιστροφή τουλάχιστον του ΦΠΑ στα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (υ.φ.π.). Κατά το 2019 
έχουν επιστραφεί €395.030.642, έναντι των €486.889.912 που επιστράφηκαν κατά το 2018. Σημειώνεται ότι 
αμφότερα τα ποσά επιστροφών συμπεριλαμβάνουν και συμψηφισμούς. 

Οφειλόμενοι φόροι Τμήματος Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην είσπραξη των καθυστερημένων οφειλόμενων φόρων, 
και προσδοκώντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και μέσα στα πλαίσια της ενοποίησης του 
Τμήματος, συστάθηκε εξειδικευμένη Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Είσπραξης Οφειλών ή οποία έχει 
άμεση συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος. 

Το Τμήμα Φορολογίας κατά το 2019, συνεχίζει να εφαρμόζει ποινικές και αστικές διώξεις, έχει ενισχύσει 
την εφαρμογή της τοποθέτησης εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική εντολή 
(Memo) και προβαίνει κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (garnishing of bank accounts), αξιοποιώντας 
έτσι όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή του. 

Σημειώνεται επίσης, ότι όπως και τα προηγούμενα έτη, έτσι και κατά το 2019, συνεχίζεται 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. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πιο κάτω ποσά παρουσιάζονται επίσης και τα ποσά που έχουν διακανονιστεί 
με τη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, ως μη διακανονισμένα (πλάνα τα 
οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί).

Το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων κατά το Δεκέμβριο 2019 
ήταν €1121,7εκ συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των 
€1060,8εκ που σημειώθηκε κατά το Δεκέμβριο 2018.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΟΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2019

ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2018

€ € € € €

Σύνολο οφειλώμενων φόρων 1.849.814.397 621.320.237 182.791.534 2.653.916.168 2.594.652.847

Μείον: Κατηγορίες μη άμεσα εισπράξιμων ποσών φόρου 1.002.823.294 420.761.661 108.602.072 1.532.187.027 1.533.894.010

Σύνολο αμέσως απαιτητού ποσού φόρου 846.981.103 200.558.576 74.189.462 1.121.729.141 1.060.758.837

Μείον: Ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από δικαστικά 
μέτρα

115.423.539 65.050.678 17.624.210 198.098.427 197.371.593

Μείον: Ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα εισ-
πρακτικά μέτρα

92.020.717 30.949.062 9.388.747 132.358.526 169.778.813

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα 
κατά την 31/12/2019 πριν την κατάσχεση ποσών από 
τραπεζικούς λογαριασμούς

639.536.847 104.558.836 47.176.505 721.980.545 693.608.431

Μείον: Κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς (gamishing of bank accounts) 2.809.051 1.437.273

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την 31/12/2019 719.171.454 692.171.158

Πίνακας 6: Οφειλόμενοι φόροι 2018-2019

Σημ. Στο ποσό των €721.980.545 έχουν αφαιρεθεί €69.291.642 για ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα εισπρακτικά μέτρα αλλά δεν είναι δυνατός 
ο διαχωρισμός του ποσού φόρου και των επιβαρύνσεων 

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Χρήσιμες Πηγές Πληροφόρησης
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Πίνακας 7: Έσοδα Τμήματος Τελωνείων 2018-2019

*      Το 2019 υπήρξε μείωση συντελεστή φόρων κατανάλωσης
**     Το ΦΠΑ εισαγωγής/εισόδου περιλαμβάνεται στα συνολικά έσοδα του Τμήματος Φορολογίας.
***   Από τα έσοδα έχει επιστραφεί ποσό €2,6 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €1,9 εκ. το 2018

Πηγή: Τμήμα Τελωνείων

Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το Δεκέμβριο 2019 ήταν €330,5εκ 
σε σχέση με τα €367,1εκ κατά το Δεκέμβριο 2018. Το καθαρό εισπράξιμο ποσό οφειλόμενων φόρων πριν 
την εφαρμογή του μέτρου κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, κατά το Δεκέμβριο 2019 ήταν €722εκ σε 
σχέση με τα €693,6εκ που ήταν το 2018. Το καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα είσπραξης 
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 στα €179,2εκ. 

Τμήμα Τελωνείων

Κατά το 2019, με δεδομένη τη μείωση στο συντελεστή φόρων κατανάλωσης, τα συνολικά έσοδα του 
Τμήματος Τελωνείων ανήλθαν στα €1.118,8 εκ., παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξης του 
4,3% (€50,1 εκ.) σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2018 που ήταν €1.168,9 εκ. Στο σύνολο αυτό 
περιλαμβάνεται ποσό ΦΠΑ που έχει εισπραχθεί κατά την είσοδο/εισαγωγή εμπορευμάτων ύψους €498,4 
εκ. σε σύγκριση με ποσό €486,8 εκ. το 2018. 

Οι εισπράξεις από εισαγωγικούς δασμούς, Φόρους Κατανάλωσης και Άλλα Έσοδα μειώθηκαν κατά €61,7 
εκ. (9%) φτάνοντας έτσι στα €620,4 εκ. σε σύγκριση με €682,1 εκ. που ήταν το 2018. Συγκεκριμένα, οι 
εισπράξεις από εισαγωγικούς δασμούς κατά το 2019 ανήλθαν στα €31,5 εκ. σε σύγκριση με €29,5 εκ. το 
2018, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,8% ενώ οι συνολικές εισπράξεις από φόρους κατανάλωσης 
ανήλθαν στα €584,1 εκ. σε σύγκριση με €647,4 εκ. το 2018, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 9,8%.

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

Εισπράξεις Τμήματος Τελωνείων για το έτος 2019 σε σχέση με το 2018

Έτος

Έμμεσοι Φόροι

 2018

(€ εκ.)

 2019

(€ εκ.)

2018/2019

Αύξηση/Μείωση

(€ εκ.)

Μεταβολή

(%)

Εισαγωγικοί Δασμοί 29,5 31,5 +2,0 +6,8

Φόροι Κατανάλωσης* 647,4 584,1 -63,3 -9,8

Άλλα Έσοδα 5,2 4,8 -0,4 -7,7

ΣΥΝΟΛΟ 682,1 620,4 -61,7 -9

ΦΠΑ Εισαγωγής/Εισόδου** 486,8 498,4 +11,6 +2,4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ*** 1168,9 1118,8 -50,1 -4,3

Το Τμήμα Τελωνείων έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση των εσόδων της Δημοκρατίας, την έγκαιρη είσπραξη 
εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου αναπτύσσει 
και εφαρμόζει καθημερινά αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, ηλεκτρονικά συστήματα, 
χρήση εξοπλισμού, τελωνειακές διαδικασίες και αξιοποιεί και αναπτύσσει εξειδικευμένες δεξιότητες. 
Συνεπώς, στα πλαίσια αυτά, κατά το 2019, το Τμήμα Τελωνείων προέβηκε σε έλεγχο εμπορευμάτων που 
αφορούσε 32.266 διασαφήσεις (ποσοστό 22%), σε σύνολο 146.166 διασαφήσεων εισαγωγής/εξαγωγής/
διαμετακόμισης. Οι διασαφήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνεισφέροντας στην απλοποίηση και 
επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών και στη διευκόλυνση του επιχειρηματικού κόσμου.




