
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής θα αντιµετωπίσει βραχυπρόθεσµες και 

µεσοπρόθεσµες οικονοµικές, δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές προκλήσεις  που 

αντιµετωπίζει η Κύπρος. Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:  

• να αποκαταστήσει την ευρωστία του Κυπριακού τραπεζικού τοµέα και να 

αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη των καταθετών και της αγοράς µε την 

ενδελεχή αναδιάρθρωση, και σµίκρυνση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 

την ενίσχυση της εποπτείας και την αντιµετώπιση της αναµενόµενης 

ανεπάρκειας κεφαλαίων, σύµφωνα µε την πολιτική συµφωνία στην 

Ευρωοµάδα (Eurogroup) στις 25 Μαΐου 2013. 

• να συνεχίσει την τρέχουσα διαδικασία δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για να 

διορθώσει το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, 

το ταχύτερο δυνατό, ιδιαίτερα µέσω µέτρων µείωσης των τρεχουσών 

πρωτογενών δαπανών, και της διατήρησης, µεσοπρόθεσµα, της 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, ιδιαίτερα µέσω µέτρων αύξησης της 

αποτελεσµατικότητας  των δηµοσιών δαπανών εντός ενός µεσοπρόθεσµου 

δηµοσιονοµικού πλαισίου, να ενισχύσει την είσπραξη εσόδων και να 

βελτιώσει τη λειτουργία του δηµόσιου τοµέα, και 

• να εφαρµόσει διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις ώστε να υποστηριχθεί η 

ανταγωνιστικότητα και η βιώσιµη και ισορροπηµένη ανάπτυξη, επιτρέποντας 

τη διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών, και συγκεκριµένα µέσω 

της µεταρρύθµισης του συστήµατος αυτόµατης τιµαριθµικής 

αναπροσαρµογής και της αποµάκρυνσης των εµποδίων στην οµαλή 

λειτουργία των αγορών υπηρεσιών. 
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1. Μεταρρύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα 
Βασικοί Στόχοι 
 
Ο τραπεζικός τοµέας επηρεάστηκε σοβαρά από τη γενικότερη Ευρωπαϊκή 

οικονοµική  κρίση και την κρίση δηµόσιου χρέους, και ειδικότερα από την έκθεσή του 

στην Ελλάδα. όµως, πολλά από τα προβλήµατα του τοµέα είναι ενδογενή και 

σχετίζονται µε την υπερβολική επέκταση στην αγορά ακινήτων ως αποτέλεσµα 

αδύνατων πρακτικών διαχείρισης κινδύνου εκ µέρους των τραπεζών. Επιπρόσθετα, 

ο τραπεζικός τοµέα είναι ευάλωτος λόγω του µεγέθους του σε σχέση µε εκείνο της 

εγχώριας οικονοµίας. Ο χειρισµός των προβληµάτων του τοµέα έχει καταστεί πιο 

δύσκολος λόγω της ευαισθησίας των αποτιµήσεων των εµπράγµατων εγγυήσεων 

στις τιµές ακίνητων, και οι τράπεζες χρησιµοποίησαν µερικά κενά του εποπτικού 

πλαισίου για να καθυστερήσουν την αναγνώριση απωλειών από δάνεια, πράγµα 

που οδήγησε σε σηµαντικά χαµηλότερες προβλέψεις επισφαλειών. Ο τραπεζικός 

τοµέας θα ωφεληθεί από µια σηµαντική σµίκρυνση και αναδιάρθρωση για 

αποκατάσταση της φερεγγυότητας και βιωσιµότητάς του, θα ενισχύσει την 

ανθεκτικότητά του και θα ξανακερδίσει τη δηµόσια εµπιστοσύνη.  

 

Πρόοδος που επιτεύχθηκε µέχρι σήµερα 
 

Ο εγχώριος τραπεζικός τοµέας, περιλαµβανόµενων των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων, αντιπροσώπευε µέχρι πρόσφατα τα 550% του ΑΕΠ. Η αναγκαία 

σµίκρυνση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη. Η 

Βουλή υιοθέτησε στις 22 Μαρτίου 2013 νοµοθεσία που καθιερώνει ένα 

ολοκληρωµένο πλαίσιο για την αποκατάσταση και εξυγίανση πιστωτικών 

ιδρυµάτων, που στηρίζεται µεταξύ άλλων, στη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής1. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της νοµοθεσίας αυτής, η Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου είναι η αρχή εξυγίανσης  τόσο για τράπεζες όσο και για συνεργατικά 

πιστωτικά ιδρύµατα. Χρησιµοποιώντας το νέο αυτό πλαίσιο, οι κυπριακές αρχές 

προχώρησαν στην (i) αποκοπή των εργασιών των µεγαλύτερων Κυπριακών 

τραπεζών στην Ελλάδα (ii) την εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας και την απορρόφηση 
                                                            
1 http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm#framework2012 
 

 



3 
 

  

 

επιλεγµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της από την Τράπεζα 

Κύπρου και (iii) την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, µέσω της 

µετατροπής  χρέους σε µετοχικό κεφάλαιο, χωρίς τη χρησιµοποίηση δηµοσίου 

χρήµατος. Ως αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών, ο Κυπριακός τραπεζικός τοµέας  

έχει υποστεί άµεση και σηµαντική σµίκρυνση στο [350%] του ΑΕΠ, η Τράπεζα 

Κύπρου έχει ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως ώστε να ανακτήσει το επιλέξιµο καθεστώς 

κατάλληλου αντισυµβαλλοµένου για τους σκοπούς της συµµετοχής της στις 

συνήθεις εργασίες νοµισµατικήςπολιτικής του Ευρωσυστήµατος. Περαιτέρω 

σµίκρυνση θα επιτευχθεί µέσω της αναδιάρθρωσης των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Για τη διατήρηση της ρευστότητας του Κυπριακού τραπεζικού τοµέα 

έχουν επίσης επιβληθεί διοικητικά µέτρα.  

 

Α. Ρύθµιση και Εποπτεία 
 

∆ιατήρηση της ρευστότητας στον τραπεζικό τοµέα 
1.1.  Ενόσω η τραπεζική ρευστότητα παρέµενε υπό πίεση, καθίστατο αναγκαία η 

λήψη έκτακτων µέτρων για την πρόληψη µεγάλων εκροών καταθέσεων και τη 

διατήρηση της φερεγγυότητας και ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι 

αναλήψεις µετρητών, οι ηλεκτρονικές πληρωµές και µεταφορές στο εξωτερικό 

προσωρινά περιορίστηκαν. Η εφαρµογή των µέτρων αυτών αποσκοπούσε στην 

ελαχιστοποίηση των διαταραχών στο σύστηµα πληρωµών και στη διασφάλιση της 

εκτέλεσης των απαραίτητων συναλλαγών για τη λειτουργία της οικονοµίας. Η 

Κυβέρνηση δεσµεύτηκε να διαχειριστεί την εισαγωγή και εφαρµογή περιορισµών 

σύµφωνα µε τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που θέτει η 

Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιπτώσεις των 

περιορισµών θα παρακολουθούνται πάνω σε καθηµερινή βάση, µε πλήρη 

ανταλλαγή πληροφοριών µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). Οι περιορισµοί 

στην κίνηση κεφαλαίων βαθµιαία θα χαλαρώσουν, σε διαβούλευση µε την ΕΕ, την 

ΕΚΤ και το ∆ΝΤ και θα παραµείνουν σε ισχύ µόνο για όσο διάστηµα είναι απολύτως 

απαραίτητο για τον περιορισµό των σοβαρών κινδύνων για τη σταθερότητα του 

εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Εγκαθιδρύεται Συµβούλιο 

Παρακολούθησης που περιλαµβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 

Αρχή Τραπεζών και τις Κυπριακές αρχές για να διασφαλίσει την παρακολούθηση και 
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την αξιολόγηση της εφαρµογής των προσωρινών περιοριστικών µέτρων στη 

διακίνηση κεφαλαίων.  

1.2.  Επιπλέον, οι κυπριακές αρχές θα ενθαρρύνουν τις τράπεζες να ενισχύσουν 

τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις και τα αποθέµατα ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου, σε διαβούλευση µε την ΕΚΤ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την 

κατάσταση ρευστότητας του τραπεζικού τοµέα και να είναι έτοιµη να λάβει 

κατάλληλα µέτρα για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο σύστηµα σύµφωνα 

µε τους κανόνες του Ευρωσυστήµατος.  

1.3. Οι αρχές θα ζητήσουν από  εγχώριες τράπεζες που στηρίζονται στη 

χρηµατοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας ή που τυγχάνουν κρατικής βοήθειας να 

καθιερώσουν και να υποβάλλουν κάθε τρίµηνο, σχέδια µεσοπρόθεσµης 

χρηµατοδότησης και κεφαλαίων, τα οποία θα πρέπει να κοινοποιούνται στο τέλος 

του κάθε τριµήνου, αρχίζοντας από τον  Ιούνιο 2013, προς την Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου, τα οποία θα διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EΕ), τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ) 

και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). Τα σχέδια θα πρέπει να αντανακλούν µε 

ρεαλιστικό τρόπο την αναµενόµενη αποµόχλευση του τραπεζικού τοµέα και τη 

µείωση της εξάρτησης από δανεισµό από τις κεντρικές τράπεζες, ενώ θα 

αποφεύγουν την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε πολύ χαµηλές τιµές και την 

πιστωτική ασφυξία. Το πρότυπο αναφοράς και το µακροοικονοµικό σενάριο θα 

παρασχεθούν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε συντονισµό µε την ΕΚΤ. 

1.4.  Η έλλειψη ορίων συγκέντρωσης στο πλαίσιο ρευστότητας για περιουσιακά 

στοιχεία σε ευρώ επέτρεψε τη συγκεντρωµένη έκθεση  Κυπριακών τραπεζών στο 

Ελληνικό δηµόσιο χρέος. Για την αποφυγή παρόµοιων καταστάσεων στο µέλλον, η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα επικαιροποιήσει τους κανονισµούς περί 

ρευστότητας µέχρι τον ∆εκέµβριο 2014 µετά από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). 

 
 
Ρύθµιση και εποπτεία των τραπεζικών και συνεργατικών πιστωτικών 
 ιδρυµάτων 
1.5.  Θα πρέπει να καταβληθούν έντονες προσπάθειες για να µεγιστοποιηθούν 

τα ποσοστά ανάκτησης από τις τράπεζες µη εξυπηρετουµένων δανείων, ενώ θα 
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ελαχιστοποιούνται τα κίνητρα για στρατηγικές πτωχεύσεις δανειζοµένων. Τα 

διοικητικά εµπόδια και το νοµοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγµή περιορίζει την 

κατάσχεση και πώληση της εξασφάλισης των εµπράγµατων εγγυήσεων  για δάνεια 

θα τροποποιηθούν ώστε η περιουσία  που δεσµεύεται ως εµπράγµατη εγγύηση να 

µπορεί να κατασχεθεί εντός  µέγιστου χρονικού διαστήµατος 1.5 έτους από την 

έναρξη των νοµικών ή διοικητικών διαδικασιών. Στην περίπτωση της πρώτης 

κατοικίας, η χρονική περίοδος µπορεί να επεκταθεί στα 2.5 έτη.   Με βάση έκθεση 

που ανατέθηκε σε ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα, οι αναγκαίες νοµοθετικές αλλαγές 

θα υποβληθούν στη Βουλή µέχρι τα µέσα 2014 και θα εφαρµοστούν µέχρι τα τέλη 
2014, αν το επιτρέψουν οι µακροοικονοµικές συνθήκες. 

 

1.6.  Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια απειλούν την κερδοφορία των  τραπεζών και 

πρέπει να παρακολουθούνται σωστά και να τυγχάνουν διαχείρισης ώστε να 

διασφαλίζονται  τα κεφαλαιακά αποθέµατα των τραπεζών. Οι κατευθυντήριες 

γραµµές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την κατάταξη δανείων ως µη 

εξυπηρετούµενων  θα τροποποιηθεί ώστε να περιλαµβάνει όλα τα δάνεια των 

οποίων καθυστερεί η πληρωµή πέραν των 90 ηµερών. Η τροποποίηση αυτή θα 

εισαχθεί µέχρι τις 30 Μαΐου 2013. Η χρονοσειρά των µη εξυπηρετούµενων δανείων 

θα δηµοσιεύεται, περιλαµβανοµένων ιστορικών παρατηρήσεων που θα 

επεκτείνονται  όσο το δυνατό πιο πίσω στο παρελθόν. 

 

1.7.  H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα δηµιουργήσει επίσης ένα κεντρικό 

µητρώο πιστώσεων στο οποίο θα καταχωρίζονται όλοι οι δανειζόµενοι και οι 

δικαιούχοι, τόσο από εµπορικές τράπεζες όσο και  από συνεργατικά πιστωτικά 

ιδρύµατα, ώστε να διευκολύνονται τα ιδρύµατα αυτά να ελέγχουν τις νέες αιτήσεις 

για δάνεια σε σχέση µε το µητρώο. Το µητρώο θα εντοπίζει δανειολήπτες οι οποίοι 

έχουν ή είχαν καθυστερηµένες δόσεις και θα συµβάλει στην παρακολούθηση του 

πιστωτικού κινδύνου και της µεγάλης έκθεσης σε κινδύνους. Το νοµικό πλαίσιο για 

το µητρώο πιστώσεων θα ετοιµαστεί µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2013 και το 

κεντρικό µητρώο πιστώσεων θα αρχίσει τη λειτουργία του µέχρι τις  30 
Σεπτεµβρίου 2014. 

 

1.8.  Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της άσκησης δέουσας επιµέλειας, και 

λαµβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
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Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα 

επανεξετάσει µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου 2013, το υφιστάµενο ρυθµιστικό της πλαίσιο 

αναφορικά µε τις διαδικασίες εξέτασης αιτηµάτων για δάνειο,  της αποµείωσης αξίας 

περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων, καθώς και χειρισµού των 

εµπράγµατων εγγυήσεων στις προβλέψεις. Άνευ επηρεασµού των συµπερασµάτων 

της αναθεώρησης αυτής και του υφιστάµενου ρυθµιστικού και λογιστικού πλαισίου 

στην ΕΕ, θα εισαχθούν ρυθµιστικές τροποποιήσεις, µε τη λήψη τεχνικής βοήθειας,  

προς το σκοπό µετριασµού των επιπτώσεων των αλλαγών στις αξίες των 

εµπράγµατων εγγυήσεων πάνω στην αξία των αποµειωµένων περιουσιακών 

στοιχείων.  Οι νέοι κανονισµοί προληπτικής εποπτείας θα τεθούν σε ισχύ µέχρι τέλη 
Μάρτιου 2014.  

 

1.9.  Θα εγκριθεί νοµοθεσία µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου 2013 για ενίσχυση της 

τραπεζικής  διακυβέρνησης, η οποία θα απαγορεύει στις εµπορικές τράπεζες και στα 

συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα να δανείζουν στα ανεξάρτητα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, περιλαµβανοµένων και των συνδεδεµένων µερών τους, και θα 

αποµακρύνουν οποιαδήποτε µέλη διοικητικού συµβουλίου καθυστερούν την 

πληρωµή χρεών τους στις τράπεζές, ενώ ο δανεισµός των άλλων µελών του 

διοικητικού συµβουλίου θα απαγορεύεται πάνω από ένα όριο, το οποίο θα 

βαθµονοµηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Τα δάνεια και άλλες 

πιστωτικές διευκολύνσεις σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου θα 

αποκαλύπτονται στο κοινό. Η πλειοψηφία των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

των τραπεζών θα αποτελείται από ανεξάρτητα µέλη.   

 

1.10 Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα εισαγάγει  υποχρεωτική εποπτική 

παρέµβαση βασισµένη στα  επίπεδα κεφαλαιοποίησης, αντλώντας τεχνική βοήθεια  

και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές  µέχρι  τέλη Μαρτίου 2014.  

 

1.11. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα εφαρµόσει ενοποιηµένο σύστηµα 

αναφοράς δεδοµένων για τις τράπεζες και τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα µέχρι  
τέλη Ιουνίου 2013. Η έκδοση των στατιστικών δεδοµένων θα επεκταθεί και στα 

συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, για τα οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα 

γνωστοποιήσει ενοποιηµένα στοιχεία που θα καλύπτουν τα ίδια στοιχεία µε εκείνα 
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των τραπεζών, περιλαµβανοµένων στοιχείων των ισολογισµών, καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, και  δείκτες προληπτικής εποπτείας. 

 

1.12.  Οι έλεγχοι αντοχής θα ενσωµατωθούν στην τακτική µη επιτόπια τραπεζική 

εποπτεία και θα χρησιµεύουν ως στοιχείο για τις αξιολογήσεις του Πυλώνα 2. 

Εποπτικοί έλεγχοι αντοχής θα διεξάγονται µε ετήσια συχνότητα, και ο πρώτος 

τέτοιος έλεγχος θα ολοκληρωθεί πριν  από τα τέλη Ιουνίου 2014. 

 

1.13.  Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη  

εγχώρια οικονοµία και ένα σηµαντικός στόχος του προγράµµατος είναι η 

ενίσχυση του συνεργατικού πιστωτικού τοµέα. Λόγω της οικονοµικής του 

σηµασίας και των  νοµικών  ιδιαιτεροτήτων, αλλά και των ελλείψεων στην 

εκτίµηση κινδύνου, το τµήµα αυτό του χρηµατοπιστωτικού τοµέα χρειάζεται 

ισχυρότερη ρύθµιση και εποπτεία. Οι Κυπριακές αρχές θα ευθυγραµµίσουν τη 

ρύθµιση και εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων µε εκείνη των 

εµπορικών τραπεζών. Από τον ∆εκέµβριο 2012 η εποπτεία των συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων  διεξάγεται ανεξαρτήτως λόγων που αφορούν την 

ανάπτυξη του τοµέα. Η εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων θα 

αφαιρεθεί από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και θα 

ενταχθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µέχρι τέλη Ιουλίου 2013, για την 

οποία θα εγκριθεί νοµοθεσία µέχρι τέλη Ιουνίου 2013. Οι Κυπριακές αρχές θα 

παρουσιάσουν για αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ∆ΝΤ και την 

ΕΚΤ, ένα χρονικά προσδιορισµένο εφαρµόσιµο σχέδιο για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού  [µέχρι τέλη Ιουνίου 2013].  Μέχρι τα τέλη Μαΐου 2013, θα 

εισαχθεί νοµοθεσία που να εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να 

δίδει οδηγίες στην υφιστάµενη εποπτική αρχή του  συνεργατικού πιστωτικού 

τοµέα να παρεµβαίνει και στο επίπεδο των ξεχωριστών συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

1.14. Οι οικονοµικές καταστάσεις των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, 

πέραν ενός µεγέθους  που θα καθοριστεί  από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

σε διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ, θα υπόκεινται 

σε ανεξάρτητο ετήσιο έλεγχο από εξωτερικό, αναγνωρισµένο και ανεξάρτητο 
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ελεγκτικό οίκο. Η Κεντρική Τράπεζα θα έχει το δικαίωµα να ανατρέπει την επιλογή 

ελεγκτή από οποιοδήποτε συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα.  

 
Παρακολούθηση του δανεισµού εταιρειών και νοικοκυριών 
 
1.15  Οι Κυπριακές αρχές θα εντείνουν την παρακολούθηση του δανεισµού των 

τοµέων των εταιρειών και νοικοκυριών και θα ετοιµάζουν τριµηνιαίες εκθέσεις, 

περιλαµβανόµενων πληροφοριών για την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων των νοικοκυριών, και της εκτίµησης της ικανότητάς τους για 

εξυπηρέτηση του χρέους και των δραστηριοτήτων αναχρηµατοδότησης. Μέχρι να 

λειτουργήσει πλήρως το µητρώο πιστώσεων θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από 

έρευνες. Η Έκθεση για τη Σταθερότητα του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα η οποία 

θα δηµοσιεύεται πάνω σε ετήσια βάση από τον ∆εκέµβριο 2013 θα περιλαµβάνει 

εκτενή ανάλυση για τον δανεισµό εταιρειών και νοικοκυριών. Αυτές οι βελτιωµένες 

ενέργειες παρακολούθησης θα εφαρµοστούν από τα τέλη Ιουνίου 2013. 

 

1.16. Θα ληφθούν µέτρα  για την αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

δανειοληπτών που βρίσκονται σε δύσκολη θέση  µετά την εφαρµογή της 

εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης των αδύναµων τραπεζών. Θα δηµιουργηθεί 

ένα πλαίσιο για τη στοχευµένη αναδιάρθρωση του χρέους του ιδιωτικού τοµέα για 

να διευκολυνθεί η παραχώρηση νέων δανείων και να µειωθούν οι πιστωτικοί 

περιορισµοί. Θα διερευνηθούν τρόποι για τη βελτίωση των περιορισµών της 

χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Πρώτον, µέχρι τα τέλη 
Απριλίου 2013 θα κυκλοφορήσει οδηγία από την Κεντρική Τράπεζα, µε την 

οποία θα συστήνει στις τράπεζες να παρέχουν  περίοδο χάριτος 60 ηµερών, 

χωρίς επιβολή κυρώσεων, καταβάλλοντας τόκο µόνο για ληξιπρόθεσµα δάνεια.  . 

Η νοµοθεσία αυτή έχει ως στόχο να αποτρέψει αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις 

στις σχετικές πληρωµές σε ολόκληρη την οικονοµία. ∆εύτερον, θα θεσπισθεί 

νοµοθεσία, αν χρειασθεί,  για εξάλειψη φορολογικών αντικινήτρων των 

πιστωτικών ιδρυµάτων και των πελατών που µπορεί να υφίσταται σε σχέση µε 

την αναδιάρθρωση δανείων.  Αυτό θα περιλαµβάνει εξάλειψη οποιονδήποτε 

φορολογικών αντικινήτρων για τυχόν απώλειες εισοδήµατος που σχετίζονται µε 

την εθελοντική πρόωρη αποπληρωµή δανείων ή εκπτώσεις που δίνονται για 

τέτοιες αποπληρωµές σε προβληµατικούς αλλά βιώσιµους δανειολήπτες. Τρίτον, 
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µέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013 οι Κυπριακές αρχές θα αναπτύξουν νοµοθετικό 

πλαίσιο και θα θεσπίσουν νοµοθεσία όπου χρειάζεται για την αντιµετώπιση των 

νοµικών, διοικητικών ή άλλων εµποδίων που επηρεάζουν την αναδιάρθρωση των 

βιώσιµων δανειοληπτών, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η πιστωτική πειθαρχία. 

Η προσέγγιση αυτή θα  στηρίζεται πάνω σε εθελοντικές λύσεις της αγοράς που 

θα υποστηρίζονται από µέτρα ενίσχυσης του νοµικού πλαισίου για τη στήριξη της 

αναδιάρθρωσης χρεών. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτός από το κεντρικό πιστωτικό 

µητρώο, θα εφαρµοστεί ένα πλαίσιο για την κατάσχεση και πώληση των 

εµπράγµατων εγγυήσεων δανείων. Επιπλέον θα εισαχθούν τροποποιήσεις για τη 

διασφάλιση της µείωσης του ενσωµατωµένου κόστους (τέλη, προϋποθέσεις) για 

τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους πελάτες κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης. 

Τέλος, θα δηµιουργηθεί µια υπηρεσία διαµεσολάβησης µεταξύ των τραπεζών και 

των πελατών τους για την επίτευξη δίκαιης αναδιάρθρωσης του χρέους µέχρι τα 
τέλη Ιουνίου 2013. 

 

Αυξάνοντας την χρηµατοπιστωτική διαφάνεια 
 
1.17.  Το πλαίσιο για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (ΚΝΕΠ∆) θα ενισχυθεί σύµφωνα µε τις βέλτιστες 

πρακτικές. Ενώ το καθεστώς ΚΝΕΠ∆ της Κύπρου έτυχε γενικά θετικής  

αξιολόγησης το 2011 στην Έκθεση  MONEYVAL, οι Κυπριακές αρχές είναι 

δεσµευµένες για περαιτέρω βελτίωση της θέσης τους λαµβάνοντας αριθµό 

µέτρων, σύµφωνα µε τις συστάσεις που διενήργησε το προσωπικό του ∆ΝΤ.   

 

• Το νοµικό πλαίσιο θα  αναθεωρηθεί περαιτέρω2  για να διευκολύνει την 

προσφορά της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας στους ξένους οµολόγους 

(περιλαµβανόµενων θεµάτων ξεπλύµατος εσόδων από φορολογικά 

εγκλήµατα στα οποία υπάρχει απάτη) και µε την περαιτέρω διευκρίνιση 

του πεδίου συνεργασίας από µέρους της  Οµάδας Καταπολέµησης 

Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). 

• Μετά τη συµπλήρωση του ελέγχου που του Απριλίου 2013, τα ευρήµατα 

και οι συστάσεις που θα περιλαµβάνονται στις τελικές εκθέσεις της 

                                                            
2 Το νοµικό πλαίσιο έτυχε ουσιαστικής αναθεώρησης το ∆εκεµβρίου 2012. 
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MONEYVAL και του ελεγκτή θα ληφθούν υπόψη στο Πρόγραµµα ∆ράσης 

που προβλέπεται στο πρόγραµµα και οι διαδικασίες δέουσας επιµέλειας 

πελατών και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών θα ενισχυθούν σύµφωνα µε 

τις συστάσεις της έκθεσης ελέγχου µέχρι το 2ο τρίµηνο-2013. 

•  Περαιτέρω για να αντιµετωπισθούν οι ανησυχίες ότι κυπριακές εταιρείες 

και εµπιστεύµατα  µπορεί να τύχουν κακής χρήσης, οι Κυπριακές αρχές 

δεσµεύτηκαν σε ένα σχέδιο δράσης για τη διαφάνεια νοµικών οντοτήτων 

ώστε να αναθεωρηθεί  το νοµικό πλαίσιο και να διασφαλισθεί η δέουσα 

εφαρµογή του για την επαρκή, ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση 

αναφορικά µε τους δικαιούχους Κυπριακών νοµικών προσώπων και 

άλλων  οντοτήτων να µπορούν να παρασχεθούν σε ξένους οµολόγους 

τους,  σε ανταπόκριση σε αιτήµατα σχετικά µε το ξέπλυµα παράνοµου 

χρήµατος και σε φορολογικά θέµατα. Προς το σκοπό αυτό το πρόγραµµα 

δράσης θα προβλέπει ότι οι Κυπριακές αρχές θα αναθεωρήσουν αµέσως 

τη σχετική νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων µεταξύ άλλων του Νόµου περί 

της ρύθµισης των επιχειρήσεων παροχής διοικητικών υπηρεσιών (Trust 

and Company Service Provider) και του περί Παρεµπόδισης και 

Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 

∆ραστηριότητες Νόµου µέχρι 2ο τρίµηνο 2013. Επιπρόσθετα, οι οδηγίες 

και εγκύκλιοι που εκδίδονται από τις εποπτικές αρχές (Κεντρική Τράπεζα, 

Παγκύπριος ∆ικηγορικός Σύλλογος, Σύνδεσµος Εγκεκριµένων Λογιστών 

Κύπρου) θα αναθεωρηθούν ώστε να θέτουν σαφείς διαδικασίες εφαρµογής 

που να συνάδουν µε τη σχετική νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα µέχρι 2ο 
τρίµηνο 2013.  

• Ως µέρος του σχεδίου δράσης, οι Κυπριακές αρχές προτίθενται να 

δηµιουργήσουν στις εποπτικές αρχές µητρώα εµπιστευµάτων  και να 

διενεργήσουν αξιολόγηση της λειτουργίας του τµήµατος του Εφόρου 

Εταιρειών και Επισήµου Παραλήπτη από ανεξάρτητους ειδικούς. . Τα 

µητρώα εµπιστευµάτων θα αφορούν όλα τα εµπιστεύµατα που 

δηµιουργούνται δυνάµει της Κυπριακής νοµοθεσίας, θα τηρούνται από τις 

αρµόδιες εποπτικές αρχές για να διευκολύνονται στην άσκηση των 

καθηκόντων τους και θα περιλαµβάνουν το όνοµα του εµπιστεύµατος και 

το όνοµα και διεύθυνση του επιτρόπου (trustee). 
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• Τέλος το Τµήµα Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας θα αναθεωρήσει τις 

επιτόπιες και µη επιτόπιες εποπτικές διαδικασίες του για να εφαρµόσει 

περαιτέρω µια  εποπτεία της ΚΝΕΠ∆ βασισµένης στην αξιολόγηση του 

κινδύνου (risk-based)  µέχρι το 4o τρίµηνο 2013. Συγκεκριµένα το µη 

επιτόπιο εποπτικό εργαλείο θα περιλαµβάνει µηνιαίες εκθέσεις από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε ανάλυση ανά χώρα προέλευσης των 

κύριων καταθετών και των κύριων δανειοληπτών (και των δικαιούχων 

ιδιοκτητών).   

 

Β. Ανακεφαλαιοποίηση, δέουσα επιµέλεια, εξυγίανση και αναδιάρθρωση 
 

1.18.  Θα δηµιουργηθεί Συντονιστική Επιτροπή αποτελούµενη από 

εκπροσώπους της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργείου Οικονοµικών για να 

εποπτεύει την εφαρµογή του προγράµµατος για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα και 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τραπεζικό τοµέα. 

  

∆έουσα επιµέλεια και αποκατάσταση επαρκών κεφαλαιακών αποθεµάτων 
 
1.19.  Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα αυξήσει τον ελάχιστο ποσό κύριων 

βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) από το σηµερινό επίπεδο των 8% στο 9%   

µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

 

1.20. ∆ιεθνής οίκος συµβούλων έχει διεξαγάγει µια λογιστική εκτίµηση και 

εκτίµηση οικονοµικής αξίας (ανασκόπηση δέουσας επιµέλειας) στα πιστωτικά 

χαρτοφυλάκια της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας, της Ελληνικής 

Τράπεζας, και σε ένα δείγµα που αντιπροσωπεύει περίπου το 63% των στοιχείων 

του ενεργητικού των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως και της Alpha 

Bank Cyprus και Eurobank Cyprus. Η αξιολόγηση, την οποία επέβλεψε 

∆ιευθύνουσα Επιτροπή που περιλάµβανε αντιπροσώπους των Κυπριακών 

αρχών,  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών  και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Σταθερότητας 

(ως µελών) καθώς και του ∆ΝΤ (ως παρατηρητή) άρχισε επίσηµα στις 4 

Οκτωβρίου 2012, µε την επιλογή του εξωτερικού συµβούλου.  Αυτή η 

ανασκόπηση δέουσας επιµέλειας περιέλαβε τόσο λογιστική εξέταση όσο και 
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αξιολόγηση της οικονοµικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών. 

Τα αποτελέσµατά της αποτέλεσαν επίσης τη βάση για τους ελέγχους αντοχής 

κάθε τράπεζας ξεχωριστά. 

 

1.21.  Οι έλεγχοι αντοχής που διεξήχθησαν από την Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου για κάθε τράπεζα είχαν ως αποτέλεσµα γενικό έλλειµµα κεφαλαίου EUR 

6 δισεκατοµµυρίων µε βασικό σενάριο (baseline scenario) µε στόχο 9% στο 

ελάχιστο ποσό κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) και έλλειµµα EUR 

8.9 δισεκατοµµύρια, κάτω από το δυσµενές µακροοικονοµικό σενάριο µε στόχο 

6% στο ελάχιστο ποσό κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1). Στους 

αριθµούς αυτούς περιλαµβάνεται µια ξένη τράπεζα, αλλά δεν περιλαµβάνουν τα 

EUR 1.8 δισεκατοµµύρια κεφαλαίου που ήδη χορηγήθηκαν από το Κυπριακό 

κράτος στη Λαϊκή Τράπεζα τον Ιούνιο του 2012, το οποίο θα τύχει ανανέωσης 

(rolled over), ούτε τις  κεφαλαιακές ανάγκες εκείνων των πιστωτικών ιδρυµάτων 

που δεν καλύφθηκαν από την άσκηση δέουσας επιµέλειας.  Οι συγκεκριµένες 

κεφαλαιακές ανάγκες γνωστοποιήθηκαν σε κάθε συµµετέχουσα τράπεζα στις 18 

Μαρτίου 2013.  

 

1.22.  Σε απάντηση στα αποτελέσµατα της άσκησης δέουσας επιµέλειας, υπήρξε 

παρέµβαση και αναδιάρθρωση στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα, µε 

τη χρησιµοποίηση του νόµου περί εξυγίανσης (resolution) που ψηφίστηκε 

πρόσφατα.  H Κεντρική Τράπεζα θα δώσει οδηγίες στις άλλες εµπορικές 

τράπεζες να λάβουν τα αναγκαία µέτρα µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013 για να 

διασφαλίσουν ότι ικανοποιούν τις ρυθµιστικές απαιτήσεις σε ένα σενάριο αντοχής. 

Στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα  θα δοθούν οδηγίες για ικανοποίηση των 

ρυθµιστικών απαιτήσεων αναφορικά µε το κεφάλαιο µέχρι τον Ιούλιο 2013. Αν 

παρίσταται ανάγκη, θα χρησιµοποιηθούν χρήµατα του προγράµµατος για την 

ανακεφαλαιοποίηση των ιδρυµάτων αυτών σύµφωνα µε τους κανόνες περί 

κρατικής ενίσχυσης.  

  

Αναδιάρθρωση και εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας 
Κύπρου 
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1.23   Η λογιστική εκτίµηση και η εκτίµηση οικονοµικής αξίας που αναφέρθηκε 

προηγουµένως αποκάλυψε ότι οι δύο µεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου ήσαν 

αφερέγγυες. Για αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, η Κυβέρνηση εφάρµοσε 

ένα σχέδιο εκτενούς εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Προς το σκοπό αποφυγής 

της συσσώρευσης µελλοντικών ανισορροπιών  και για αποκατάσταση της 

βιωσιµότητας του τοµέα, ενώ θα διατηρείται ο ανταγωνισµός, έχει υιοθετηθεί µια 

τετραπλή στρατηγική η οποία δεν συνεπάγεται δαπάνη χρηµάτων των 

φορολογουµένων. Οι Κυπριακές αρχές θα παρακολουθούν στενά την εφαρµογή 

της στρατηγικής αυτής.  

 

1.24. Πρώτον, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε την Ελλάδα 

(περιλαµβανοµένων των ναυτιλιακών δανείων) και υποχρεώσεις, που 

υπολογίζονταν µε το δυσµενές σενάριο σε EUR 16.4 δισεκατοµµύρια και EUR 

15.0 δισεκατοµµύρια, αντίστοιχα,  αποκόπηκαν. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις στην Ελλάδα αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς, η 

αναδιάρθρωση των οποίων θα γίνει από τις Ελληνικές αρχές. Η αποκοπή 

βασίστηκε σε συµφωνία που υπογράφηκε στις 26 Μαρτίου 2013. Με τη λογιστική 

αξία των περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζεται σε EUR 19.2 

δισεκατοµµύρια, η αποκοπή µείωσε ουσιαστικά την διασυνοριακή έκθεση µεταξύ 

Ελλάδας-Κύπρου. 

 

1.25.  Σε ότι αφορά το παράρτηµα της Λαϊκής Τράπεζας στο Ηνωµένο Βασίλειο, 

όλες οι καταθέσεις του θα µεταφερθούν στη θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. Τα συναφή περιουσιακά στοιχεία κλειδώθηκαν στην Τράπεζα 

Κύπρου. 

 

1.26.  ∆εύτερο, η Τράπεζα Κύπρου αναλαµβάνει µέσω µιας διαδικασίας αγοράς 

και ανάληψης το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής 

Τράπεζας στην Κύπρο σε δίκαιη αξία, όπως και τις ασφαλισµένες καταθέσεις και 

την Επείγουσα Ενίσχυση Ρευστότητας σε ονοµαστική αξία. Οι ανασφάλιστες 

καταθέσεις της Λαϊκής Τράπεζας θα παραµείνουν στην  οντότητα που θα τις 

κληρονοµήσει (legacy entity). Στόχος είναι η αξία των µεταφερθέντων 

περιουσιακών στοιχείων  να είναι υψηλότερη από τις µεταφερθείσες 

υποχρεώσεις, µε τη διαφορά που αντιστοιχεί στην ανακεφαλαιοποίηση της 
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Τράπεζας Κύπρου από τη Λαϊκή Τράπεζα να ισούται µε το 9% των σταθµισµένων 

περιουσιακών στοιχείων (risk-weighted assets) που µεταφέρονται. H Τράπεζα 

Κύπρου ανακεφαλαιοποιείται για να φθάσει ελάχιστο ποσό κύριων βασικών ιδίων 

κεφαλαίων (Core Tier 1)   στο 9% κάτω από το δυσµενές σενάριο του ελέγχου 

αντοχής µέχρι το τέλος του προγράµµατος, πράγµα που θα πρέπει να βοηθήσει 

στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και στην εξοµάλυνση των συνθηκών 

χρηµατοδότησης. Η µετατροπή 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της 

Τράπεζας Κύπρου σε µετοχές τάξης Α µε πλήρη δικαιώµατα ψήφου και 

δικαιώµατα σε µέρισµα παρέχει το µεγαλύτερο µέρος των κεφαλαιακών αναγκών, 

µε πρόσθετες εισφορές µετοχικού κεφαλαίου από την οντότητα που θα 

κληρονοµήσει τη Λαϊκή Τράπεζα. Μέρος των υπόλοιπων ανασφάλιστων 

καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου θα παγώσουν προσωρινά, µέχρι τη 

συµπλήρωση της ανεξάρτητης αποτίµησης που αναφέρεται στην παράγραφο πιο 

κάτω.  

 

1.27. Τρίτο, για να διασφαλισθεί ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

κεφαλαιοποίησης, θα διεξαχθεί και ολοκληρωθεί µια πιο λεπτοµερής και 

επικαιροποιηµένη ανεξάρτητη αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων της 

Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας, όπως απαιτείται από το πλαίσιο 

εξυγίανσης τραπεζών,  µέχρι τέλη Ιουνίου 2013. Προς το σκοπό αυτό όχι 

αργότερα από µέσα Απριλίου 2013, θα συµφωνηθούν οι όροι εντολής  της 

ανεξάρτητης άσκησης αποτίµησης, σε διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ. Μετά την αποτίµηση αυτή, αν χρειάζεται, θα γίνει πρόσθετη 

µετατροπή ανασφάλιστων καταθέσεων σε µετοχές τάξης Α για να διασφαλισθεί 

ότι ο στόχος 9% στα κύρια  βασικά ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 (Core Tier 1) σε 

έλεγχο αντοχής θα επιτευχθεί µέχρι το τέλος του προγράµµατος. Σε περίπτωση 

που θα διαπιστωθεί ότι η τράπεζα είναι υπερκεφαλαιοποιηµένη σε σχέση µε το 

στόχο, θα αναληφθεί διαδικασία αντιστροφής µετοχών για αποπληρωµή στους 

καταθέτες του ποσού της υπερκεφαλαιοποίησης. 

 

1.28.  Τέλος, δεδοµένου της συστηµικής σηµασίας της Τράπεζας Κύπρου, είναι 

σηµαντικό να ενσωµατωθούν ταχέως οι εργασίες της Λαϊκής Τράπεζας, να 

βελτιωθεί η λειτουργική αποδοτικότητα, να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων µε λύσεις (work out) που θα εφαρµοσθούν από τη 
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δρώσα οντότητα και να εξοµαλυνθούν προοδευτικά οι συνθήκες 

χρηµατοδότησης. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και για να διασφαλισθεί ότι η 

Τράπεζα Κύπρου µπορεί να λειτουργεί µε µέγιστες εγγυήσεις για τη διατήρηση 

της σταθερότητας και διαρκούς βιωσιµότητάς της κατά τη µεταβατική περίοδο, η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, µετά από διαβούλευση µε το Υπουργείο 

Οικονοµικών,  θα διορίσει νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και πρόσωπο που να εκτελεί 

καθήκοντα Πρώτου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή µέχρις ότου οι νέοι µέτοχοι της 

Τράπεζας Κύπρου οργανωθούν σε γενική συνέλευση. Η Κεντρική Τράπεζα θα 

ζητήσει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ετοιµάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης που να 

καθορίζει τους επιχειρησιακούς στόχους της τράπεζας και την πιστωτική πολιτική 

της µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου 2013. Για να διασφαλισθεί ότι δεν θα 

επηρεαστούν οι συνήθεις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, θα πρέπει να 

σχεδιασθούν µέχρι τέλη Ιουνίου 2013  θεσµικές διευθετήσεις σύµφωνα µε την 

Κυπριακή νοµοθεσία για να προστατευθεί η Τράπεζα Κύπρου από κινδύνους 

φήµης και διακυβέρνησής.  

 
Αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση άλλων εµπορικών τραπεζών 
 

1.29. Εµπορικές τράπεζες µε έλλειµµα κεφαλαίων που κρίνονται βιώσιµες, 

µπορούν εάν τα άλλα µέτρα δεν επαρκούν, να ζητήσουν βοήθεια  

ανακεφαλαιοποίησης από το κράτος. Προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη 

ανακεφαλαιοποίηση, οι αρχές θα πρέπει να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχέδια αναδιάρθρωσης για τις τράπεζες αυτές που να καταρτισθούν 

σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,  ενηµερώνοντας 

την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2013. 

 

1.30. Κεφάλαιο πρέπει να αντληθεί, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, από ιδιωτικές 

πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών µέτρων, της διάθεσης 

περιουσιακών στοιχείων και ασκήσεων διαχείρισης υποχρεώσεων. Οι τράπεζες 

που έχουν ανάγκη βοήθειας από το κράτος δεν θα ανακεφαλαιοποιηθούν πριν τα 

σχέδια αναδιάρθρωσής τους εγκριθούν επίσηµα, σύµφωνα µε τους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων. Οι όροι και η αποζηµίωση για τις κρατικές ενισχύσεις, θα 

συµµορφώνονται µε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 

λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την οικονοµική σταθερότητα. Τα πιστωτικά 
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ιδρύµατα που θα επωφελούνται από εισφορές κεφαλαίου θα υπόκεινται σε 

ειδικούς κανόνες διαχείρισης και περιορισµούς, συµπεριλαµβανοµένων επιπέδων 

των αµοιβών των εκτελεστικών και των εποπτικών µελών του συµβουλίου και σε 

µια διαδικασία αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ για τον 

ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις, που θα ελέγχονται λεπτοµερώς από 

εξωτερικό διαχειριστή παρακολούθησης. Αν η ανακεφαλαιοποίηση λάβει τη 

µορφή της κρατικής βοήθειας,  θα διατεθούν κεφάλαια για την 

ανακεφαλαιοποίηση αυτών των τραπεζών στα πλαίσια του προγράµµατος. 

 

Αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων 
1.31. Προς το σκοπό ελαχιστοποίησης της κρατικής ενίσχυσης, τα συνεργατικά 

πιστωτικά ιδρύµατα που χρειάζονται ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να αναζητήσουν 

συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα πριν τις 31 Ιουλίου 2013. 

 

 1.32. Σε ότι αφορά τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα, η Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου, συνεπικουρούµενη από τον σηµερινό Έφορο Εποπτείας, και σε 

διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ θα διακριβώσει 

τη βιωσιµότητα των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυµάτων ξεχωριστά και θα 

καταρτίσει στρατηγική για  τη αναδιάρθρωση  και ανακεφαλαιοποίηση του τοµέα. 

 

1.33.  Αυτή η στρατηγική, περιλαµβανόµενης της πιθανότητας εφαρµογής 

συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης, θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

πληροφορώντας επίσης την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ µέχρι τέλη Ιουλίου 2013, στη βάση 

µιας αξιολόγησης των αναγκών σε κεφάλαια, η οποία θα οριστικοποιηθεί µέχρι 
Ιούνιο 2013. Οι όροι εντολής για αυτήν εκτίµηση θα οριστικοποιηθούν σε 

διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ µέχρι τον 
Απρίλιο 2013. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι τον Σεπτέµβριο 
2013. Συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που χρειάζονται κρατική ενίσχυση δεν θα 

ανακεφαλαιοποιηθούν πριν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους εγκριθούν επίσηµα, 

σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Οι όροι και η αποζηµίωση 

για τις κρατικές ενισχύσεις, θα συµµορφώνονται µε τους κανόνες της ΕΕ για τις 

κρατικές ενισχύσεις, δίνοντας  τη δέουσα σηµασία στην οικονοµική σταθερότητα. 
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Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα που θα επωφελούνται από εισφορές 

κεφαλαίου θα υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες διαχείρισης και περιορισµούς σε µια 

διαδικασία αναδιάρθρωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά µε τον 

ανταγωνισµό και τις κρατικές ενισχύσεις, διαδικασία που θα ελέγχεται 

λεπτοµερώς από εξωτερικό διαχειριστή παρακολούθησης. Η εφαρµογή της 

στρατηγικής θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.  Μέχρι να 

συµφωνηθεί η γενική στρατηγική, δεν υπάρξει αλλαγή στη διάρθρωση του τοµέα, 

χωρίς προηγούµενη διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το 

∆ΝΤ.  

 

1.34. Επαρκείς πόροι για την ανακεφαλαιοποίηση των συνεργατικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων θα διατεθούν από το πρόγραµµα  µετά την πρώτη αναθεώρηση του 

προγράµµατος και θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασµό στην Κεντρική Τράπεζα 

για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στο σύστηµα. Τα ποσά θα παραχωρηθούν µετά 

τον εντοπισµό των  κεφαλαιακών αναγκών και σύµφωνα µε τη στρατηγική που 

συµφωνήθηκε, µετά την έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Θα δηµιουργηθεί 

µια νέα διοικητική δοµή,  η οποία θα κατανέµει σαφή επίπεδα διαρκούς 

λογοδοσίας και θα παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για να αποφευχθεί ο ηθικός 

κίνδυνος, λαµβάνοντας υπόψη ένα δυαδικό σύστηµα εποπτείας που εφαρµόζεται 

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1.35.  Πληροφορίες σχετικά µε τα άρθρα 1.4, 1.13, 1.14, 1.32 και 1.33 θα 

µοιράζονται επίσης µε το Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. 
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Time span for conditionality in the financial sector 

Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec Mar Jun Sep Dec Jan Dec

 

2015

Stress tests

MAINTAINING 
LIQUIDITY

Funding and 
capital plans

 Liquidity ratio

REGULATION 
AND 

SUPERVISION 
OF BANKS AND 
COOPERATIVE 

CREDIT 
INSTITUTIONS

2013

COOPERATIVE 
CREDIT 

INSTITUTIONS

Supervisory 
framework

Mergers, 
restructuring and 

resolution

Seizure of loan 
collateral

Non performing 
loans and credit 

register

Governance

Supervision

RESTORING 
ADEQUATE 
CAPITAL 
BUFFERS

Other commercial 
banks 

Cooperative credit 
institutions

2014

Rrestrictions

BoC and CPB

Troubled 
borrowers

Core Tier 1 ratio end‐Dec 2013: increase minimum of Core Tier 1 capital ratio from 8 % to 9 % (1.19)

end‐Nov 13: authorities submit 
restructuring plans  (1.29)

restructuring  of BoC and CPB  (1.26)

until 30/6/15 : implementation 
of the strategy (1.33)

end‐Jul 13: submission 
of strategy  (1.33)

mid‐2014: legislation for seizure of 
loan collatral (1.5)

end‐May 13: legislation that coop supervisor is integrated in CBC and 
legislation that CBC can instruct coop supervisor (1.13)

end‐Jul 13: coop supervisor integrated into CBC ( 1.13)

31 May 13: legislation 
for NPL  > 90 days  (1.6) 

end‐Sep 13: legislation for 
credit  register   (1.7)

end‐Sep 14: credit register operational  (1.7)

end Sept 13: review  of  loan origination, asset 
impairment, priovisioning (1.8)

end‐Mar 14: implementation (1.8)

end‐Sep 13:  legislation on lending to board members  (1.9)

Submission  of quaterly  funding and 
capital plans  (1.3)

end‐Dec 14: Central Bank update s liquidity regulations. (1.4)

end‐Mar 14: mandatory structured intervention (1.10)
end‐June 13: unified data 
reporting system (1.11)

end‐Sep 13: raise private  capital (1.22 and 1.30  )

end‐2014: implementation of 
legislation (1.5)

26/3/13:signature of 
Greek carve‐out (1.24)

end‐Sep 13: authorities  submit 
restructuring plans  (1.33)

end‐Jun  13: institutional arrangement (1.28)

end‐Sep 13: Board defines business activities 
and credit policies (1.28)

end‐Apr 13: ToR 
assessment (1.33)

end‐Jun 13: assessment 
finished  (1.33)

end‐Jun 14: annual  stress  test integrated in off‐site 
supervision for pillar 2 (1.12)

end‐June 13: legislation  for  personal finance  and 
financial mediation servvice (1.16)

end‐April 13: directive for grace period for 
borrowers (1.16)

end‐April 13: ToR valuation (1.27)
end‐Jun  13: independent valuation exercise  (1.27)

end‐July 13: raise private  capital (1.22 and 1.31 ) end‐Sep 13: authorities submit restructuring 
plans  (1.33)



2. ∆ηµοσιονοµική πολιτική 
 
Βασικοί στόχοι  
 
Το να τεθούν τα δηµόσια οικονοµικά σε ένα βιώσιµο δρόµο αποτελεί θέµα 

µείζονος σηµασίας για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας και την αποκατάσταση 

της εµπιστοσύνης των εταιρειών, των πολιτών και των ξένων επενδυτών στις 

µακροπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές της Κύπρου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι είναι: (1) να συνεχιστεί η εν εξελίξει διαδικασία 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης  µε στόχο να επιτευχθεί ένα πρωτογενές πλεόνασµα 

3% του ΑΕΠ το 2017, 4% του ΑΕΠ το 2018 και να διατηρηθεί στη συνέχεια σε ένα 

τέτοιο επίπεδο, (2)  να διορθωθεί το υπερβολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα της 

γενικής κυβέρνησης το ταχύτερο δυνατό, (3) προς το σκοπό αυτό, να 

εφαρµοστούν πλήρως τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για το 2013 που 

καταγράφονται στο Παράρτηµα 1 και τα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για το 

2013 που καταγράφονται στις παραγράφους 2.2. - 2.11 πιο κάτω, (4) να 

επιτευχθούν οι ετήσιοι δηµοσιονοµικοί στόχοι  όπως καθορίζονται στο παρόν  

Μνηµόνιο Συναντίληψης µέσω µόνιµων µέτρων υψηλής ποιότητας και 

πρόσθετων µέτρων στα µετέπειτα χρόνια, και συγκεκριµένα να µειωθεί η αύξηση 

των δαπανών στο µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα, στις κοινωνικές παροχές και 

τις επιλεκτικές δαπάνες, ενώ θα ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της εξυγίανσης 

στις ευάλωτες οµάδες, και (5) να διατηρηθεί µεσοπρόθεσµα η δηµοσιονοµική 

εξυγίανση, συγκλίνοντας έτσι προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο της 

Κύπρου για ισοσκελισµένο προϋπολογισµό σε διαρθρωτικούς όρους, µε τη 

συγκράτηση της αύξησης των δαπανών, τη βελτίωση της  δοµής της φορολογίας  

και µε τη λήψη δηµοσιονοµικών διαρθρωτικών µέτρων (βλέπε τµήµα 3), 

περιλαµβανόµενου ενός Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου  που να είναι 

σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ΕΕ.  

 

Οι Κυπριακές Αρχές υιοθέτησαν αριθµό δηµοσιονοµικών µέτρων για την περίοδο 

2012-2014 όπως και αρχικά µέτρα σε σχέση µε δηµοσιονοµικές-διαρθρωτικές 
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µεταρρυθµίσεις3.  Οι  αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν πλήρως αυτά τα µέτρα 

(βλέπε Παράρτηµα Ι) και να παρακολουθούν πάνω σε µηνιαία βάση τις 

δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των µέτρων που λαµβάνονται. Οποιαδήποτε 

απόκλιση από τις προβλεπόµενες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις των µέτρων θα 

αξιολογείται και αντιµετωπίζεται ανάλογα σε τριµηνιαίες ανασκοπήσεις, 

λαµβάνοντας υπόψη τις µακροοικονοµικές εξελίξεις. Τα δηµοσιονοµικά µέτρα που 

θα τίθεντο σε ισχύ το 2012 περιλήφθηκαν στον Νόµου περί Τροποποίησης του 

Προϋπολογισµού του 2012, που παρουσιάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

µετά από διαβούλευση µε τους εταίρους του προγράµµατος (δηλ. Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή/ΕΚΤ/∆ΝΤ).  Παροµοίως, τα δηµοσιονοµικά µέτρα που τίθενται σε ισχύ 

το 2013 ενσωµατώθηκαν στον περί Προϋπολογισµού Νόµο του 2013, µετά από 

διαβούλευση µε τους εταίρους του προγράµµατος. Οι επιπτώσεις των πρόσθετων 

µόνιµων µέτρων για το 2014 έχουν ενσωµατωθεί στους πολυετείς στόχους για τις 

δαπάνες που συνοδεύουν τον περί Προϋπολογισµού Νόµο του 2013.    

                           

Σε περίπτωση χαµηλής απόδοσης των εσόδων, ή υψηλότερων αναγκών για 

κοινωνικές δαπάνες, η κυβέρνηση πρέπει να είναι έτοιµη να λάβει πρόσθετα 

µέτρα για να διατηρήσει τους στόχους του προγράµµατος, περιλαµβανόµενης της 

µείωσης των επιλεκτικών δαπανών, λαµβάνοντας υπόψη δυσµενείς 

µακροοικονοµικές επιπτώσεις. Κατά την περίοδο του προγράµµατος, έσοδα από 

µετρητά πέραν των προβλέψεων του προγράµµατος, περιλαµβανόµενων 

απροσδόκητων κερδών4, θα φυλαχθούν ή θα  χρησιµοποιηθούν για µείωση του 

χρέους. Αν αντίθετα, υπάρξει υπεραπόδοση,  στο βαθµό που να θεωρηθεί 

µόνιµη, αυτή µπορεί να µειώσει την ανάγκη για πρόσθετα µέτρα στα απώτερα 

χρόνια. 

 
 

                                                            
3 Τα νοµοσχέδια που  υιοθετήθηκαν ισοδυναµούσαν µε µέτρα εξυγίανσης περίπου 5% του ΑΕΠ 
για τα έτη 2012-2016, και συγκεκριµένα 0.3% του ΑΕΠ το 2012, 2,3% του ΑΕΠ το 2013, και 1.9% 
του ΑΕΠ το 2014 και ½% του ΑΕΠ το 2015-2016, µε βάση τις µακροοικονοµικές προβολές που 
έγιναν στις 23 Νοεµβρίου 2012. 
 
4 Απροσδόκητα κέρδη που συνδέονται µε υδρογονάνθρακες θα σηµαίνουν µόνο τα τέλη αδειών 
για ερευνητικά τεµάχια ή τα συναφή µπόνους υπογραφής για έρευνες σε αυτά. Σηµειώνεται ότι 
οποιεσδήποτε ροές εσόδων που συνδέονται µε την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων εξετάζονται 
στο τµήµα 5.6, σηµείο 3. 
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∆ηµοσιονοµική πολιτική το 2013 
 

2.1.  Οι Κυπριακές αρχές θα επιτύχουν πρωτογενές δηµοσιονοµικό έλλειµµα στη 

γενική κυβέρνηση όχι µεγαλύτερο των EUR 395 εκατοµµυρίων (2.4% του ΑΕΠ) 

το 2013. Ο στόχος για το έλλειµµα του 2013 µπορεί να αναθεωρηθεί προκειµένου 

να ενσωµατώσει αποζηµίωση για ταµεία προνοίας και τα συνταξιοδοτικά ταµεία 

στη Λαϊκή Τράπεζα για να διασφαλιστεί η ίση µεταχείριση µε τέτοια ταµεία στην 

Τράπεζα  Κύπρου, µετά την µετατροπή των καταθέσεων σε ίδια κεφάλαια. 

∆εδοµένου του κοινωνικού χαρακτήρα των Ταµείων προνοίας και των 

συνταξιοδοτικών ταµείων, οι κυπριακές αρχές θα χρησιµοποιούν το αναγκαίο 

ποσό από τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος για τέτοια αποζηµίωση. 

 
 Το 2013 οι Κυπριακές αρχές θα εφαρµόσουν αυστηρά τον περί Προϋπολογισµού 

Νόµο του 2013 µε πρόσθετα µόνιµα µέτρα ύψους τουλάχιστον EUR 351 

εκατοµµυρίων (2.1 % του ΑΕΠ). 
 

Μετά από διαβούλευση µε τους εταίρους στο πρόγραµµα, ο περί 

Προϋπολογισµού Νόµος του 2013 υιοθετήθηκε το ∆εκέµβριο του 2012. 

Υιοθετήθηκε επίσης ο δηµοσιονοµικός στόχος για το 2013 που συνοδεύθηκε από 

στοιχεία για ένα µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο και ιδιαίτερα αναφορικά  

µε ανώτατα όρια δαπανών για τα οικονοµικά έτη 2013-2015 για κάθε κυβερνητική 

οντότητα.  

 

Πρόσθετα µόνιµα µέτρα για το 2013 θα υιοθετηθούν µετά από εξέταση και 

διαβούλευση µε τους  εταίρους στο πρόγραµµα  πριν από την πρώτη εκταµίευση 

της οικονοµικής βοήθειας (ισχύει για τα µέτρα που περιγράφονται στις 

παραγράφους 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 και 2.11). 

 

Προς τον σκοπό αυτό, οι Κυπριακές αρχές θα τροποποιήσουν τον περί 

Προϋπολογισµού Νόµο του 2013 που θα περιλαµβάνει πρόσθετα µέτρα 

εξυγίανσης και συνεπώς και το αναθεωρηµένο πρωτογενές δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα στη γενική κυβέρνηση. Επιπρόσθετα, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν τα 

ανώτατα όρια δαπανών για τα οικονοµικά έτη 2013-2015. 
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Τα πρόσθετα µέτρα εξυγίανσης θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα και, όπου είναι 

νοµικά δυνατό, θα έχουν αναδροµική ισχύ από την Ιη Ιανουαρίου 2013. 

 

Μέτρα για τα έσοδα 
 

2.2.  Θα διασφαλισθούν πρόσθετα έσοδα από τη φορολογία ακινήτων 

τουλάχιστον EUR 75 εκατοµµυρίων µε (i) την επικαιροποίηση των τιµών του 1980 

µέσω της εφαρµογής του δείκτη CPI για την περίοδο 1980  µέχρι 2012 και / ή (ii) 

την τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών και/ή των ζωνών αξιών. 

 

2.3 Θα αυξηθεί ο συντελεστής εταιρικού φόρου στο 12.5%. 

 

2.4 Θα αυξηθεί ο συντελεστής φόρου επί των τόκων και µερισµάτων στο 

30%. 

 

2.5  Θα αυξηθεί το τραπεζικό τέλος σε καταθέσεις σε τράπεζες και πιστωτικά 

ιδρύµατα στην Κύπρο από 0.11%  σε 0.15%, µε  τα 25/60 των εσόδων να 

προορίζονται για ειδικό λογαριασµό σε ένα Ταµείο ∆ηµοσιονοµικής 

Σταθερότητας. 

 

2.6.  Θα αναληφθεί µέχρι τον Ιούνιο 2013  µεταρρύθµιση του συστήµατος 

φορολογίας των οχηµάτων, βασισµένη σε περιβαλλοντικά φιλικές αρχές, µε 

σκοπό την άντληση πρόσθετων εσόδων, µέσω του ετήσιου τέλους κυκλοφορίας 

οχηµάτων, του τέλους εγγραφής και των φόρων κατανάλωσης, 

περιλαµβανοµένων των φόρων κατανάλωσης των καυσίµων. Στη µεταρρύθµιση 

να ληφθεί υπόψη η σχετική µελέτη του Πανεπιστηµίου Κύπρου.  

 

2.7. Θα συµπληρωθεί η αύξηση των τελών για τις δηµόσιες υπηρεσίες 

τουλάχιστον κατά 17% πάνω στις τρέχουσες αξίες. 

Μέτρα για τις δαπάνες  
 
2.8.  Θα εισαχθούν µέτρα για έλεγχο των δαπανών για την υγεία (δες  3.2, µέτρα 

α),  β), γ), δ) και ε). 

 



23 
 

  

 

2.9.  Θα µειωθούν οι δαπάνες για τα διάφορα στεγαστικά σχέδια κατά 

τουλάχιστον EUR  36 εκατοµµύρια µε την ενοποίηση και εξορθολογισµό των 

σχεδίων για τους εκτοπισθέντες και του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου, µε τη 

διακοπή της ειδικής χορηγίας για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και τον 

τερµατισµό της παροχής δανείων και εγγυήσεων για δάνεια αναφορικά µε την 

ανέγερση και απόκτηση οικίας στη βάση των οικιστικών σχεδίων που 

διαχειρίζεται η κυβέρνηση. 

 

2.10. Θα εξορθολογισθεί περαιτέρω το Πασχαλινό Επίδοµα σε συνταξιούχους, µε 

τον περιορισµό του ωφελήµατος σε συνταξιούχους µε σύνταξη κατά νοικοκυριό 

µέχρι EUR 500.  

 

2.11. Θα εφαρµοσθεί κλιµακωτή µείωση των αποδοχών των συνταξιούχων και 

εργαζόµενων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ως εξής EUR 0-2000: 

0.8%, EUR 2001-3.000: 1%, EUR 3,0001-4.000: 1.5%  και πάνω από EUR 4001: 

2.0%. 

 

2.12.  Θα εισαχθούν από το οικονοµικό έτος 2014 µέτρα διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων στο εκπαιδευτικό σύστηµα µέσω της µείωσης του αριθµού των 

αποσπασµένων εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, της 

αφαίρεσης της αναλογίας ωρών διδασκαλίας 1:1,5 στα εσπερινά σχολεία της 

γενικής, τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης , της κατάργησης της 

παραχώρησης µείωσης χρόνου σε εκπαιδευτικούς που τοποθετούνται σε δύο ή 

περισσότερες εκπαιδευτικές περιοχές, της κατάργησης των στοιχείων 

καθοδήγησης (mentoring components) για την προϋπηρεσιακή και 

ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση  νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών και τη µείωση του 

κόστους των απογευµατινών και βραδινών προγραµµάτων. 

  
∆ηµοσιονοµική πολιτική το 2014 
 

Οι Κυπριακές αρχές θα επιτύχουν δηµοσιονοµικό έλλειµµα στο πρωτογενές 

ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης που να µην υπερβαίνει τα ΕUR 678 

εκατοµµύρια (4 ¼% του ΑΕΠ) το 2014. 

 



24 
 

  

 

Ο δηµοσιονοµικός στόχος και τα µόνιµα µέτρα για το 2014 που υιοθετήθηκαν ήδη 

από τις Κυπριακές Αρχές (δες Παράρτηµα Ι) εξετάστηκαν στο υιοθετηθέν 

Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, που συνοδεύει τον περί 

Προϋπολογισµού Νόµο του 2013. Μετά από εξέταση και διαβούλευση µε τους 

εταίρους στο πρόγραµµα [µέσα Σεπτεµβρίου 2013], ο  περί Προϋπολογισµού 

Νόµος του 2014 θα ψηφισθεί [µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου 2013]. Τα ανώτατα όρια 

δαπανών για τα έτη 2013-2015 θα επικαιροποιηθούν για την περίοδο 2014-2016 

και θα συνοδεύουν το έγγραφο του περί Προϋπολογισµού Νόµου του 2014.  Η 

παρουσίαση αυτών των ανωτάτων ορίων θα εξελιχθεί σε µια ολοκληρωµένη 

∆ήλωση ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του (MTBF- 

Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου) που περιλαµβάνεται στην Οδηγία 

2011/85/EE.  Οποιαδήποτε απόκλιση από τους δηµοσιονοµικούς στόχους που 

περιλαµβάνονται στο πλαίσιο για τα έτη 2013-2015 θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

τεκµηριωµένη και να δίδονται λόγοι για τέτοιες αποκλίσεις.  

 

∆ηµοσιονοµική Πολιτική το 2015-2016 
 
Οι Κυπριακές αρχές θα επιτύχουν έλλειµµα στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής 

κυβέρνησης το 2015 που να µην υπερβαίνει τα EUR 344  εκατοµµύρια (2.1% του 

ΑΕΠ) και πλεόνασµα στο πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης το 2016 

τουλάχιστον EUR 204 εκατοµµυρίων (1.2% του ΑΕΠ).  

 

Μετά από εξέταση και διαβούλευση µε τους εταίρους στο πρόγραµµα, οι περί 

Προϋπολογισµού Νόµοι του 2015-2016  θα υιοθετηθούν [µέχρι µέσα ∆εκεµβρίου 

2014] και [µέσα ∆εκεµβρίου 2015], αντίστοιχα. 

 

Τα ανώτατα όρια δαπανών για τα έτη 2014-2016 θα επικαιροποιηθούν για την 

περίοδο 2015-2017 και θα συνοδεύουν το έγγραφο του περί Προϋπολογισµού 

Νόµου του 2015.  Οποιαδήποτε απόκλιση από τους δηµοσιονοµικούς στόχους 

που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο για τα έτη 2014-2016 θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα τεκµηριωµένη και να δίδονται λόγοι για τέτοιες αποκλίσεις. Οι 

Κυπριακές αρχές θα παρουσιάσουν στους εταίρους στο πρόγραµµα κατά το 

δεύτερο τρίµηνο του 2016 προσωρινό κατάλογο µέτρων για επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσµατος 3% του ΑΕΠ το 2017 και 4% του ΑΕΠ το 2018. Τα 
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µέτρα που θα απαιτηθούν θα περιλαµβάνονται στο σχέδιο του περί 

Προϋπολογισµού Νόµου του 2017. 

 

3 ∆ηµοσιονοµικά –διαρθρωτικά µέτρα 
 
Βασικοί στόχοι 
 Η Κύπρος απολάµβανε για πάνω από µια δεκαετία µέσους ρυθµούς ανάπτυξης 

µεγαλύτερους της ευρωζώνης και παράλληλα επέκτεινε την απασχόληση στον 

δηµόσιο τοµέα της, την στήριξη και τις υπηρεσίες της. Κοιτάζοντας µπροστά, αν 

πρόκειται ο δηµόσιος τοµέας να παρέχει κατάλληλη στήριξη για τη βιώσιµη και 

ισορροπηµένη ανάπτυξη της Κυπριακής οικονοµίας, απαιτούνται µέτρα 

δηµοσιονοµικής- διαρθρωτικής µεταρρύθµισης που να διασφαλίζουν τη 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, να προσφέρουν τον  

δηµοσιονοµικό χώρο που είναι απαραίτητος για την στήριξη της διαφοροποίησης 

της οικονοµίας, και να αµβλύνουν τις δυσµενείς επιπτώσεις πάνω στις θέσεις 

εργασίας και την ανάπτυξη, που προκαλείται από την έκθεση της Κύπρου σε 

εξωτερικούς κλυδωνισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι είναι: (1) να βελτιωθεί η 

αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων δαπανών και η δηµοσιονοµική διαδικασία 

µέσω ενός αποτελεσµατικού Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού  Πλαισίου (Μ∆Π) 

που να συνάδει πλήρως µε την Οδηγία σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα 

δηµοσιονοµικά πλαίσια και τη Συνθήκη Σταθερότητας, Συντονισµού και 

∆ιακυβέρνησης (ΣΣΣ∆)  (2) να εφαρµοσθούν περαιτέρω µεταρρυθµίσεις του 

συστήµατος συνταξιοδότησης ώστε να αντιµετωπισθεί η προβλεπόµενη µεγάλη 

αύξηση στις δαπάνες για τις συντάξεις (3) να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για 

έλεγχο της αύξησης των δαπανών για την υγεία, (4) να ενισχυθούν τα φορολογικά 

έσοδα µε τη βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης και της είσπραξης φόρων, 

(5) να αναληφθούν µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση ώστε να βελτιωθεί η 

λειτουργία της και η αποτελεσµατικότητα του κόστους της, ιδιαίτερα µε την 

αναθεώρηση του µεγέθους, των συνθηκών απασχόλησης και της λειτουργικής 

οργάνωσης  των δηµοσίων υπηρεσιών, (6) να αναληφθούν µεταρρυθµίσεις της 

γενικής διάρθρωσης των παροχών µε σκοπό την αποτελεσµατική χρήση των 

πόρων και τη διασφάλιση ενός κατάλληλου ισοζυγίου µεταξύ της κοινωνικής 

πρόνοιας και των κινήτρων για ανάληψη εργασίας και (7) να γίνει επεξεργασία 
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προγράµµατος για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών και 

ηµικρατικών επιχειρήσεων  και να αρχίσει ένα πρόγραµµα ιδιωτικοποίησής τους.   

  

Μεταρρύθµιση των Συντάξεων 
 
3.1.  Ενώ σηµειώνεται ότι οι Κυπριακές αρχές έχουν πρόσφατα εισαγάγει 

σηµαντικές µεταρρυθµίσεις (όπως αναφέρεται πιο κάτω), η εφαρµογή περαιτέρω 

µεταρρυθµίσεων στο συνταξιοδοτικό σύστηµα για αντιµετώπιση της 

προβλεπόµενης αύξησης στις συνταξιοδοτικές δαπάνες µπορεί να είναι 

απαραίτητη για να τεθεί το σύστηµα συντάξεων σε βιώσιµη πορεία. Οι γενικοί 

στόχοι των µεταρρυθµίσεων είναι: i) να µειωθεί η αύξηση στις δαπάνες για τις 

συντάξεις ii) να διασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη οικονοµική βιωσιµότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος ως το 2060 και iii) να περιοριστεί η δηµοσιονοµική 

επιδότηση του  Γενικού Συστήµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πιστωµένες 

εισφορές για υφιστάµενους και µελλοντικούς συνταξιούχους και για συντάξεις 

χωρίς εισφορές. 

   

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρµογή / συµφώνησαν να 

εφαρµόσουν τα ακόλουθα µέτρα: 

• ∆ιαχωρισµό από λογιστική άποψη της χωρίς εισφορές παροχής 

συνταξιοδοτικού ωφελήµατος από το σύστηµα που βασίζεται σε ασφάλιση 

(σύστηµα µε εισφορές) [µέχρι 30 Ιουνίου 2013]. Το µέρος που δεν 

βασίζεται σε εισφορές θα χρηµατοδοτείται από φορολογία. 

• για το Γενικό Σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΣΚΑ): (i) την αύξηση 

της ελάχιστης ηλικίας για θεµελίωση δικαιώµατος σε µη µειωµένη σύνταξη 

κατά 6 µήνες ανά έτος ώστε να υπάρξει ευθυγράµµιση µε την καθορισµένη 

συντάξιµη ηλικία  (ii) την εισαγωγή  ποινής 0.5% ανά µήνα πρόωρης 

συνταξιοδότησης, ώστε να καταστεί ή πρόωρη αφυπηρέτηση αναλογιστικά 

ουδέτερη  (iii) την εισαγωγή αυτόµατης προσαρµογής της συντάξιµης 

ηλικίας κάθε 5 χρόνια, ανάλογα µε τις αλλαγές στο προσδόκιµο ζωής κατά 

τη συντάξιµη ηλικία, η οποία θα εφαρµοστεί για πρώτη φορά το 2018 και 

(iv) τη σταδιακή παράταση  (1 έτος κάθε έτος) της ελάχιστης περιόδου 
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εισφορών στο σύστηµα από 10 χρόνια  σε τουλάχιστο 15 χρόνια κατά την 

περίοδο 2013-17 [τέθηκε σε εφαρµογή από τον ∆εκέµβριο του 2012], 

• για το Σχέδιο Συντάξεων Κυβερνητικών Υπαλλήλων (ΣΣΚΥ): (i) την 

αύξηση της συντάξιµης ηλικίας κατά 2 έτη για τις διάφορες κατηγορίες των 

εργαζοµένων (ii) την αύξηση της ελάχιστης ηλικίας για θεµελίωση 

δικαιώµατος για µη µειωµένη σύνταξη  (κατά 6 µήνες ετησίως)  ώστε να 

συµφωνεί µε τη συντάξιµη ηλικία , (iii) διατηρώντας τα κεκτηµένα 

δικαιώµατα, να εισαχθεί ποινή της τάξης του 0,5% για κάθε µήνα πρόωρης 

συνταξιοδότησης, έτσι ώστε να καταστεί η πρόωρη συνταξιοδότηση 

 αναλογιστικά ουδέτερη, (iv) την εισαγωγή αυτόµατης ρύθµισης της 

συντάξιµης ηλικίας κάθε 5 χρόνια, σύµφωνα µε τις αλλαγές στο 

προσδόκιµο ζωής κατά τη  συντάξιµη ηλικία που θα εφαρµοστεί για πρώτη 

φορά το 2018, (v) την εισαγωγή  αλλαγής της τιµαριθµικής 

αναπροσαρµογής όλων των παροχών από µισθούς προς τις τιµές και (vi) 

οι συνταξιοδοτικές παροχές θα υπολογίζονται κατ’ αναλογία (on a pro-rata 

basis), λαµβάνοντας υπόψη τη συνολική διάρκεια υπηρεσίας από τον 

Ιανουάριο του 2013 [τέθηκε σε εφαρµογή από τον Ιανουάριο του 2013], 

•  διασφάλιση ότι οι συνολικές ετήσιες δηµόσιες συνταξιοδοτικές παροχές 

για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα και κρατικούς αξιωµατούχους 

δεν θα υπερβαίνουν το 50% του ετήσιου συντάξιµου µισθού που κέρδισαν 

κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης από τη θέση µε το υψηλότερο 

συντάξιµο µισθό της σταδιοδροµίας του αξιωµατούχου στο δηµόσιο τοµέα 

και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα [τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 

2013], 

• διασφάλιση ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που θα προκύψουν µετά την 

1η Ιανουαρίου 2013 θα θεωρούνται ως προσωπικό εισόδηµα, µε 

αποτέλεσµα να φορολογούνται πλήρως όπως και στην περίπτωση κατά 

την οποία λαµβάνονται ως ένα εφ άπαξ ποσό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

χορηγείται στους εργαζόµενους  η δυνατότητα µετατροπής του συνόλου ή 

µέρους του εφάπαξ σε αναλογιστικά ουδέτερη ετήσια πρόσοδο [τέθηκε σε 

ισχύ από τον Ιανουάριο 2013] και,  

• διασφάλιση ότι όλα τα πιο πάνω µέτρα που στοχεύουν στο Σχέδιο 

Συντάξεων Κυβερνητικών Υπαλλήλων θα εφαρµοστούν επίσης στα 
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συνταξιοδοτικά συστήµατα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και στα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα των ωροµισθίων δηµοσίων υπαλλήλων.  

 

Θα διεξαχθεί αναλογιστική µελέτη για το Γενικό Σύστηµα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και θα υποβληθεί για αξιολόγηση από οµότιµους στην Οµάδα για τη 

Γήρανση της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής [µέχρι τέλη Ιουλίου 2013]. Στόχος 

της αναλογιστικής µελέτης είναι να δώσει πρόσθετες επιλογές για µεταρρυθµίσεις 

ώστε να διασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του εθνικού 

συνταξιοδοτικού συστήµατος.  

 

Η αναλογιστική µελέτη θα πρέπει να κάµει προβολή της οικονοµικής κατάστασης 

του σχεδίου πάνω σε ταµειακή βάση. ∆εδοµένης της επικέντρωσης, από πλευράς 

των εσόδων, στην οικονοµική βιωσιµότητα του σχεδίου, η µελέτη δεν θα πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη οποιαδήποτε κρατική επιδότηση (δηλ. τη συνεισφορά που 

σήµερα ανέρχεται  στο 4,3% του µισθολογίου και την απόδοση των 

συσσωρευµένων πλασµατικών αποθεµάτων κατά την έναρξη της περιόδου 

προβολής) µε εξαίρεση τις πιστωµένες εισφορές  και τις εισφορές που καταβάλλει 

η Κυβέρνηση ως εργοδότης εκ µέρους των υπαλλήλων της. Από την πλευρά των 

δαπανών, η µελέτη θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη µόνο τις παροχές που έχουν 

σχέση µε τις εισφορές που καταβάλλονται και πιστώνονται,  δηλαδή 

εξαιρουµένων των εξόδων που σχετίζονται µε συµπλήρωση ποσών για την 

ελάχιστη σύνταξη (η οποία θεωρείται ότι χρηµατοδοτείται από φόρους). Η µελέτη 

θα πρέπει να αναλύσει τις επιπτώσεις των πρόσθετων επιλογών της 

µεταρρύθµισης, όπως της µείωσης των παροχών (αφού ληφθεί  υπόψη η 

επάρκεια), της αύξησης της συντάξιµης ηλικίας  και της αύξησης στα ποσοστά 

εισφορών ή τους συνδυασµούς αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στο 

κόστος εργασίας. 

 

Μετά από εξέταση και διαβούλευση µε τους εταίρους του προγράµµατος, εάν 

χρειάζεται, θα διεξαχθεί σφαιρική µεταρρύθµιση µε στόχο την επίτευξη της 

µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του συστήµατος και αυτή η µεταρρύθµιση θα 

πρέπει να εγκριθεί [µέχρι τέλη ∆εκεµβρίου 2013] και να τεθεί σε ισχύ το πρώτο 

τρίµηνο του 2014. 

 



29 
 

  

 

∆απάνες για την φροντίδα υγείας  

 

3.2.   Για να ενισχυθεί η βιωσιµότητα της  χρηµατοδοτικής δοµής και η  

αποτελεσµατικότητα της παροχής  δηµόσιας φροντίδας υγείας, θα υιοθετηθούν τα 

ακόλουθα µέτρα πριν την  πρώτη εκταµίευση χρηµατοδοτικής βοήθειας:   

 

α) θα καταργηθεί η κατηγορία των δικαιούχων κατηγορίας «Β» και όλες οι 

εξαιρέσεις για την πρόσβαση σε δωρεάν δηµόσια περίθαλψη όλων των 

κατηγοριών που δεν στηρίζονται σε εισοδηµατικά κριτήρια, εκτός από τα άτοµα 

που πάσχουν από ορισµένες χρόνιες ασθένειες, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της 

ασθένειας. Να εισαχθεί ως πρώτο βήµα για ένα σύστηµα καθολικής κάλυψης µια 

υποχρεωτική συνεισφορά για τη φροντίδα υγείας για τους δηµόσιους υπαλλήλους 

και τους συνταξιούχους της δηµόσιας υπηρεσίας ύψους 1.5% πάνω στους 

ακαθάριστους µισθούς και συντάξεις. Το µέτρο θα εξετασθεί µέχρι το 2ο τρίµηνο 

2014 µε τους  εταίρους στο πρόγραµµα. Για οικογένειες µε τρία ή περισσότερα 

εξαρτώµενα τέκνα, η συµµετοχή σε αυτό το σχέδιο υγείας θα είναι εθελοντική, 

 

β) θα αυξηθούν τα τέλη ιατρικών υπηρεσιών για µη δικαιούχους κατά 30% ώστε 

να αντικατοπτρίζουν τα συναφή έξοδα των ιατρικών υπηρεσιών και να 

δηµιουργηθεί µια φόρµουλα πληρωµής από κοινού (co-payment) µε µηδενικά ή 

χαµηλά τέλη εισδοχής για επισκέψεις σε γενικούς ιατρούς, και αυξηµένα τέλη για 

τη χρήση φροντίδας υψηλότερων επιπέδων για όλους τους ασθενείς, 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

 

γ) θα εισαχθούν αποτελεσµατικά οικονοµικά αντικίνητρα για τη χρησιµοποίηση 

των υπηρεσιών έκτακτων περιστατικών σε µη επείγουσες καταστάσεις, 

  

δ) θα εισαχθούν οικονοµικά αντικίνητρα (πληρωµή από κοινού) για 

ελαχιστοποίηση της παροχής ιατρικά αχρείαστων εργαστηριακών αναλύσεων και 

φαρµάκων και 

 

ε) θα υιοθετηθεί νέα απόφαση από το Υπουργικό Συµβούλιο αναφορικά µε ένα 

σχέδιο αναδιάρθρωσης των δηµόσιων νοσοκοµείων που να βελτιώνει την 

ποιότητα, να βελτιστοποιεί το κόστος και να επανασχεδιάζει την οργανωτική δοµή 
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της διεύθυνσης νοσοκοµείων, θέτοντας σε εφαρµογή τις συστάσεις του «Οδικού 

Χάρτη για το ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο» του 2009. 

 

Επιπρόσθετα, οι εταίροι στο πρόγραµµα θα εξετάσουν και θα γίνει διαβούλευση 

µαζί τους  πριν την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: 

 

στ)  θα γίνει εκτίµηση και δηµοσίευση πριν την συζήτηση στη Βουλή των 

δυνητικών κινδύνων και ωφεληµάτων από την σχεδιαζόµενη εισαγωγή του 

Γενικού Συστήµατος Υγείας (ΓΕΣΥ) σε επικαιροποιηµένη αναλογιστική µελέτη,  η 

οποία θα λαµβάνει υπόψη πιθανές προτάσεις για εφαρµογή του ΓΕΣΥ κατά 

στάδια [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013]. 

 

ζ) θα εξαρτηθεί η κατακύρωση του διαγωνισµού για την υποδοµή της τεχνολογίας 

πληροφοριών   από τα αποτελέσµατα της µελέτης και την απόφαση για την 

εφαρµογή του ΓΕΣΥ. 

 

η) θα επανεξετασθούν τα όρια εισοδήµατος για δωρεάν δηµόσια ιατρική φροντίδα 

σε σύγκριση µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας για κοινωνικό βοήθηµα, ενώ θα 

διασφαλισθεί ότι θα καθιερωθεί η από κοινού πληρωµή (co-payment) για τη 

δηµόσια ιατρική φροντίδα ώστε να προστατευθούν αποτελεσµατικά  τα άτοµα/ 

νοικοκυριά από καταστροφικές δαπάνες υγείας [µέχρι 4ο τρίµηνο 2013]. 

 

θ) να δηµιουργηθεί σύστηµα πρωτοκόλλων για εργαστηριακές αναλύσεις και 

συνταγογράφηση φαρµάκων, βασισµένων σε ενδελεχή επιστηµονική µαρτυρία, 

 

ι) θα εισαχθεί συνεκτικό ρυθµιστικό πλαίσιο για τιµολόγηση και αποζηµίωση για 

προϊόντα και υπηρεσίες, βασισµένο στο πραγµατικό επίπεδο των εξόδων που 

έγιναν, σύµφωνα µε το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011. Ενδιάµεση έκθεση θα 

είναι έτοιµη [µέχρι 3ο τρίµηνο 2013]. 

 

ια) θα διεξαχθεί αξιολόγηση για το καλάθι των 4 σηµαντικότερων δηµόσια 

επιχορηγηµένων προϊόντων φροντίδας υγείας σε ότι αφορά την ετήσια δαπάνη, 

και να ετοιµασθεί έκθεση σχετικά µε την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωµένου 
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συστήµατος  αξιολόγησης υγείας-τεχνολογίας ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα 

κόστους του καλαθιού των δηµόσια επιχορηγηµένων προϊόντων και να 

προετοιµασθεί η εφαρµογή 10 νέων κλινικών κατευθυντηρίων γραµµών, που να 

εστιάζονται στον µεγάλο ετήσιο όγκο και σε ασθένειες υψηλού κόστους [µέχρι 2ο 

τρίµηνο 2013]. 

 

ιβ) να αρχίσει η κωδικοποίηση περιπτώσεων εσωτερικών ασθενών από το 

σύστηµα των οµάδων διαγνωστικής σχετικότητας  (diagnosis-related groups -

DRG) µε στόχο να αντικατασταθεί το υφιστάµενο σύστηµα πληρωµών στα 

νοσοκοµεία µε σύστηµα πληρωµών βάσει οµάδων διαγνωστικής σχετικότητας 

DRGs [µέχρι 3ο τρίµηνο-2013. 

 

ιγ) να καθιερωθεί ως ένα πρώτο βήµα η αλλαγή στις ώρες εργασίας των Ιατρικών 

Υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε µετακίνηση της ώρας έναρξης κατά µισή ώρα (από 

7.30  στις 8.00) και την επέκταση του ευέλικτου χρόνου από µισή σε µία ώρα. Με 

την τροποποίηση αυτή, η εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας των ωρών εργασίας των 

δηµόσιων υπαλλήλων παραµένει αµετάβλητη, αλλά κατανέµεται σε ολόκληρο το 

έτος ως εξής: 37 ½ ώρες την εβδοµάδα, 7 ½ ώρες την ηµέρα, καθηµερινά 

(∆ευτέρα έως Παρασκευή): 8.00/9.00 µέχρι 15.30/16.30. Το ίδιο ισχύει και για τη 

µεταβατική περίοδο 1.1.2013- 31.8.2013, αλλά ο χρόνος έναρξης παραµένει ο 

ίδιος (7:30) και συνεπώς η ώρα λήξης µετακινείται πίσω κατά µισή ώρα (15:00 / 

16:00). Μετά την επανεξέταση, σε ένα δεύτερο στάδιο, να αναθεωρηθούν οι 

συνήθεις ώρες εργασίας και οι βάρδιες αναµονής (stand-by) του προσωπικού 

περίθαλψης υγείας, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για την αύξηση της 

κινητικότητας του προσωπικού. Να  αναθεωρηθούν οι ισχύοντες κανονισµοί για 

την αµοιβή των υπερωριών και να εφαρµοσθούν πλήρως οι υφιστάµενοι νόµοι 

σχετικά µε την καταγραφή / παρακολούθηση των πληρωµών για υπερωρίες (βλ. 

3.11) [µέχρι1ο τρίµηνο-2014], και 

ιδ) να καθοριστεί ένα καλάθι δηµόσια επιχορηγούµενων ιατρικών υπηρεσιών που 

να βασίζεται σε αντικειµενικά, επαληθεύσιµα κριτήρια, συµπεριλαµβανοµένων 

των κριτηρίων κόστους-αποτελεσµατικότητας [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013]. 
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Επιπρόσθετα, οι Κυπριακές αρχές θα εξετάσουν την καθιέρωση ενός συστήµατος 

οικογενειακών ιατρών που να ελέγχουν την πρόσβαση σε περαιτέρω επίπεδα 

φροντίδας. 

 

∆ηµοσιονοµικό πλαίσιο 
 

3.3. Οι Κυπριακές αρχές θα: 

• φροντίσουν να δηµιουργηθεί ένα ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο µε θεσµικό 

καθεστώς,  αρµοδιότητες και διαδικασίες διορισµού των µελών του 

διοικητικού του σώµατος και διευθετήσεις χρηµατοδότησης βασισµένες στη 

νοµοθεσία [µέχρι 2ο τρίµηνο-2013],  

• θα ολοκληρώσουν την ψήφιση νοµοθεσίας που θα µεταφέρει την Οδηγία   

2011/85/EΕ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις των 

δηµοσιονοµικών πλαισίων καθώς και πρόνοιες που αφορούν τη 

δηµοσιονοµική συµφωνία της Σύµβασης για Σταθερότητα, Συντονισµό και 

∆ιακυβέρνηση (ΣΣΣ∆) στη βάση των Κοινών Αρχών για εθνικούς 

µηχανισµούς δηµοσιονοµικής διόρθωσης  που παρατίθενται στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2012)342, µε εκτελεστικά κείµενα που 

να διασφαλίζουν ότι τα µέτρα που υιοθετήθηκαν είναι πλήρως 

αποτελεσµατικά [µέχρι  2ο τρίµηνο 2013].  Συγκεκριµένα θα 

ενσωµατώσουν την παρουσίαση των υφιστάµενων πολυετών 

δηµοσιονοµικών στόχων (των δηµοσιονοµικών στόχων του Μνηµονίου 

Συναντίληψης και κυλιόµενων τριετών ανωτάτων ορίων για τις δαπάνες) σε 

µια Ολοκληρωµένη ∆ήλωση ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου στο πνεύµα 

της Οδηγίας του Συµβουλίου 2011/85/EΕ που να  καθοδηγήσει την 

ετοιµασία του προϋπολογισµού για το 2014 µέχρι [2ο τρίµηνο 2013] και, 

• θα υποβάλουν στη Βουλή νοµοσχέδιο υψηλού επιπέδου για τη 

∆ηµοσιονοµική Ευθύνη και το Σύστηµα Προϋπολογισµού που να ισχύει για 

ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα. Το νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνει, µεταξύ 

άλλων, µακροοικονοµική δηµοσιονοµική πολιτική, κατάρτιση 

προϋπολογισµού και έγκριση. Θα αντιµετωπίζει τα κενά που παραµένουν 
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και τις αντιφάσεις και θα κωδικοποιεί τις υφιστάµενες βέλτιστες πρακτικές 

για τον προϋπολογισµό [µέχρι  4ο τρίµηνο 2013]. 

  

∆ηµόσιοι Ιδιωτικοί Συνεταιρισµοί (∆ΙΣ)  
 

3.4. Οι Κυπριακές αρχές: 

• θα δηµιουργήσουν έναν κατάλογο / απογραφή (inventory) των ∆ηµόσιων 

Ιδιωτικών Συνεταιρισµών (∆ΙΣ), που να περιλαµβάνει πληροφορίες για 

τους στόχους των υφιστάµενων και σχεδιαζόµενων ∆ΙΣ και πιο λεπτοµερή 

πληροφόρηση για υπογεγραµµένα συµβόλαια, που να περιλαµβάνει τη 

φύση τους, τον εταίρο του ιδιωτικού τοµέα, την αξία του κεφαλαίου, 

µελλοντικές πληρωµές εξυπηρέτησης χρέους, το µέγεθος και τη φύση 

ενδεχοµένων υποχρεώσεων και το ποσό και τους όρους της 

χρηµατοδότησης. Επιπρόσθετα, θα ετοιµαστεί κατάλογος ενδεχοµένων 

υποχρεώσεων, περιλαµβανοµένης πληροφόρησης για τη φύση, τον σκοπό 

για τον οποίο προορίζονται, τους δικαιούχους, την αναµενόµενη διάρκεια, 

τις πληρωµές που έγιναν, τις αποζηµιώσεις, ανακτήσεις οικονοµικές 

απαιτήσεις κατά δικαιούχων, την  παραίτηση από τέτοιες απαιτήσεις, 

δικαιώµατα εγγυήσεων ή άλλα έσοδα  που έχουν εισπραχθεί, ένδειξη του 

ποσού και του τύπου της πρόβλεψης που έχει γίνει στον προϋπολογισµό 

για αναµενόµενες απαιτήσεις, καθώς και πρόβλεψη και επεξήγηση νέων 

ενδεχοµένων υποχρεώσεων που έχουν περιληφθεί στο οικονοµικό έτος. Οι 

κατάλογοι θα  κοινοποιηθούν  [µέχρι 3ο τρίµηνο 2013] στους εταίρους του 

προγράµµατος. Από το 2014, οι κατάλογοι θα επικαιροποιούνται  ετησίως 

και θα περιλαµβάνονται ως «∆ήλωση των ∆ΙΣ»  και «∆ήλωση 

Ενδεχοµένων Υποχρεώσεων»  σε παραρτήµατα στον ετήσιο νόµο του 

προϋπολογισµού και την ετήσια οικονοµική έκθεση. 

• θα θέσουν σε εφαρµογή ένα επαρκές νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τους 

∆ΙΣ, σχεδιασµένο σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές, που να 

περιλαµβάνει εκ των προτέρων εκτίµηση και παρακολούθηση των 

δηµοσιονοµικών κινδύνων από την εµπλοκή σε ∆ΙΣ και παραχωρήσεις, σε 

σύγκριση µε άλλες δηµόσιες επενδύσεις. Σχετική πρόταση για τέτοιο 

ενισχυµένο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τους ∆ΙΣ θα πρέπει να 
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ετοιµασθεί [µέχρι 3ο τρίµηνο 2013]  και εφαρµοσθεί [µέχρι 4ο τρίµηνο 

2013].  

• θα δεσµευθούν ότι δεν θα αναλάβουν οποιαδήποτε νέα διαδικασία 

προσφορών και δεν θα υπογράψουν οποιοδήποτε νέο συµβόλαιο ∆ΙΣ 

πριν από την εφαρµογή του νοµικού και θεσµικού πλαισίου για τους ∆ΙΣ, 

εξαιρουµένου οποιουδήποτε έργου έφτασε σε εµπορική κατάληξη µέχρι τα 

τέλη Οκτωβρίου 2012. 

 

Κρατικές Επιχειρήσεις και ιδιωτικοποίηση  
 

3.5. Αναφορικά µε κονδύλια και οντότητες εκτός του προϋπολογισµού, 

ιδιαίτερα τις Κρατικής Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεις (ΚΙΕ) και άλλα περιουσιακά 

στοιχεία κρατικής ιδιοκτησίας, οι Κυπριακές αρχές: 

• θα δηµιουργήσουν κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην 

κεντρική  κυβέρνηση, τους δήµους και τις επαρχιακές διοικήσεις, 

περιλαµβανοµένων  ακινήτων και γης. Ως πρώτο βήµα, θα δοθεί 

προτεραιότητα σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν την µεγαλύτερη 

εµπορική αξία, περιλαµβανοµένων του ενός τρίτου των ΚΙΕ [µέχρι 2ο 

τρίµηνο 2013] και των υπόλοιπων ΚΙΕ [µέχρι 3ο τρίµηνο 213]. Αυτός ο 

κατάλογος θα δείξει ποιες ΚΙΕ θα µπορούσαν να υπόκεινται σε εκποίηση  

(divestment) ή αναδιάρθρωση και εκκαθάριση. Ο κατάλογος / απογραφή 

των µεγαλύτερων και πιο πολύτιµων περιουσιακών στοιχείων και γης θα 

είναι έτοιµος [µέχρι 3ο τρίµηνο 2013]. Ο πλήρης κατάλογος όλων των 

περιουσιακών στοιχείων ( ΚΙΕ, ακινήτων  και γης) θα συµπληρωθεί [µέχρι 

4ο τρίµηνο 2013]. Ο κατάλογος σταδιακά θα υποβληθεί στους εταίρους στο 

πρόγραµµα.  

• θα ετοιµάσουν σχέδιο ενίσχυσης της διακυβέρνησης  των ΚΙΕ σύµφωνα 

µε τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς καθώς και προσχέδιο έκθεσης που να 

αναθεωρεί τις λειτουργίες και τα οικονοµικά των ΚΙΕ (δες 3.11)[µέχρι 3ο 

τρίµηνο 2013]. Η έκθεση θα προβαίνει σε εκτίµηση των επιχειρηµατικών 

προοπτικών αυτών των εταιρειών, της δυνητικής έκθεσης της κυβέρνησης 

στις ΚΙΕ και το πεδίο που υπάρχει για οµαλή ιδιωτικοποίηση. Οι Κυπριακές 

αρχές θα υιοθετήσουν τις απαραίτητες νοµικές αλλαγές για την εκπλήρωση 
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αυτής της απαίτησης [µέχρι 4ο τρίµηνο 2013]. ∆εν θα δηµιουργηθούν άλλες 

ΚΙΕ  καθ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος, και  

• θα καταθέσουν στη Βουλή νοµοσχέδιο  που να ρυθµίζει τη δηµιουργία και 

τη λειτουργία των ΚΙΕ στο κεντρικό και στο τοπικό επίπεδο, και θα ενισχύει 

τις εξουσίες ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης, περιλαµβανόµενης της 

υποβολής εκθέσεων για τις ΚΙΕ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισµού [µέχρι 3ο τρίµηνο 2013]. 

 

3.6. Οι Κυπριακές αρχές θα ξεκινήσουν ένα σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων για τη 

βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας, µέσα από την ενίσχυση του 

ανταγωνισµού και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων, καθώς και για την 

αποκατάσταση της βιωσιµότητας του χρέους: 

• Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εξετάσει τις προοπτικές ιδιωτικοποίησης 

κρατικών επιχειρήσεων (ΚΙΕ) και ηµικρατικών οργανισµών, 

συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της Cyta (τηλεπικοινωνίες), της 

ΑΗΚ (ηλεκτρισµός), της Αρχής Λιµένων Κύπρου, καθώς και ακινήτων και 

γης. Για την ιδιωτικοποίηση των φυσικών µονοπωλίων είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου. 

• Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης θα πρέπει να βασίζεται στην έκθεση 

αξιολόγησης της λειτουργίας και της οικονοµικής κατάστασης των 

κρατικών επιχειρήσεων, καθώς και απογραφή των περιουσιακών 

στοιχείων τους. Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης θα δηµιουργηθεί µετά από 

διαβούλευση µε τους εταίρους στο πρόγραµµα,  συµπεριλαµβανοµένων 

χρονοδιαγραµµάτων για τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και 

ενδιάµεσων µέτρων [µέχρι 3ο τρίµηνο2013],  

• Παράλληλα, το συγκεκριµένο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο για τη 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης θα ετοιµασθεί [µέχρι 3ο  τρίµηνο 2013], και θα 

εφαρµοσθεί [µέχρι 4ο τρίµηνο 2013], µετά από διαβούλευση µε τους 

εταίρους στο πρόγραµµα, και 

• Το σχέδιο ιδιωτικοποίησης που προσδιορίστηκε από την κυβέρνηση µετά 

από διαβούλευση µε τους εταίρους στο πρόγραµµα θα εξασφαλίσει 

τουλάχιστο EUR 1 δισεκατοµµύριο µέχρι το τέλος της περιόδου του 
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προγράµµατος και πρόσθετα EUR 400 εκατοµµύρια το αργότερο µέχρι το 

2018. 

 

∆ιαχείριση εσόδων, φορολογική συµµόρφωση, και διεθνής φορολογική 
συνεργασία  
3.7. Οι Κυπριακές αρχές θα προτείνουν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

µεταρρύθµισης για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και επάρκειας της 

συλλογής και διαχείρισης φόρων [µέχρι [4ο τρίµηνο 2013], για  εφαρµογή στον 

προϋπολογισµό του 2014. Η µεταρρύθµιση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• απόδοση προσωπικής ευθύνης για την πληρωµή εταιρικών φόρων σε 

εκείνους οι οποίοι, σε περίπτωση µη εισηγµένων εταιρειών, ελέγχουν 

πραγµατικά και αποτελεσµατικά µια εταιρεία. 

• απόδοση προσωπικής ευθύνης στον αρµόδιο διευθυντή για ψευδή 

κατάθεση αναφορικά µε εταιρικούς φόρους. 

• ενίσχυση των εξουσιών των φορολογικών αρχών για τη διασφάλιση της 

πληρωµής οφειλοµένων φορολογικών υποχρεώσεων, π.χ. δίδοντας 

εξουσία κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 

απαγορεύοντας την αποξένωση ή χρήση περιουσιακών στοιχείων, 

περιλαµβανοµένης περιουσίας και τραπεζικών λογαριασµών από τον 

φορολογούµενο. 

• εναρµόνιση της νοµοθεσίας ανάµεσα στα είδη φορολογίας, ώστε η µη 

καταβολή φόρου να αποτελεί ποινικό αδίκηµα, ανεξάρτητα από το είδος 

της φορολογίας, και  ύπαρξη διαδικασίας διοικητικής έφεσης για όλες αυτές 

τις φορολογίες πριν αχθούν ενώπιον δικαστηρίου. 

• αύξηση της κινητικότητας του προσωπικού µεταξύ διαφορετικών 

διοικητικών φορολογικών οντοτήτων, ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη 

επάνδρωση οντοτήτων µε υψηλές δυνατότητες συλλογής προσόδων. 

• να τεθούν εκεί όπου δεν υπάρχουν, σαφείς στόχοι αποδοτικότητας, που 

να περιλαµβάνουν την αποτελεσµατική είσπραξη εσόδων, για κάθε 

διοικητική οντότητα προσόδων, και βελτιωµένη διαφάνεια αναφορικά µε 

την αποδοτικότητα  των διοικητικών οντοτήτων  στην είσπραξη εσόδων, 

π.χ. µέσω δηµοσιεύσεων του φορολογικού χάσµατος για τις κύριες 
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κατηγορίες προσόδων (τη διαφορά ανάµεσα στον οφειλόµενο φόρο και το 

ποσό που έχει στην πραγµατικότητα εισπραχθεί).  

• βελτιστοποίηση της χρήσης των συστηµάτων πληροφορικής στη 

διαχείριση φορολογίας που να βασίζεται (i): στη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των διοικητικών φορολογικών 

οντοτήτων, (ii) ενίσχυση της ηλεκτρονικής συµπλήρωσης των 

φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών πληρωµών (π.χ. 

επιτρέποντας πληρωµή µέσω τραπεζικού εµβάσµατος), (iii) βελτίωση της 

ανταλλαγής πληροφοριών, περιλαµβανοµένων δεδοµένων για φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα, µεταξύ σχετικών αρχών για σκοπούς είσπραξης φόρων, 

λαµβάνοντας υπόψη τις νοµικές πρόνοιες για την προστασία δεδοµένων 

(iv) βελτίωση των ικανοτήτων υποβολής αναφορών σε σχέση µε τις 

υποχρεώσεις σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/48 του Συµβουλίου. 

• ενίσχυση των προσπαθειών για µείωση του διοικητικού βάρους στις 

επιχειρήσεις, µε στόχο τη µείωση των ανεπίσηµων δραστηριοτήτων και την 

επίτευξη εθελοντικής συµµόρφωσης στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. Σε 

σχέση µε αυτό, πρέπει να υπάρξει συστηµατική µέτρηση του χρόνου και 

του κόστους µε το οποίο επιβαρύνονται οι φορολογούµενοι για να 

συµπληρώσουν τις διοικητικές διαδικασίες προσόδων, όπως η εγγραφή 

και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 

• επιτάχυνση διοικητικών ερευνών για φορολογικές απάτες και η ενίσχυση 

της συνεργασίας µεταξύ του φορολογικού και του δικαστικού συστήµατος, 

ενώ θα αντιµετωπίζεται η δυνητική συµφόρηση του συστήµατος 

φορολογικών εφέσεων. 

• ενίσχυση της ικανότητας του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να 

αξιοποιεί φορολογικές πληροφορίες που λαµβάνονται από άλλες χώρες, 

π.χ. επιτρέποντας στο Τµήµα να έχει πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων 

άλλων δηµοσίων οντοτήτων, ώστε να διευκολυνθεί και επισπευσθεί η 

ταυτοποίηση του φορολογούµενου, και 

• αφαίρεση από τον φορολογικό νόµο του προνοµίου του ∆ιευθυντή να 

ενεργεί κατά την κρίση του σε σχέση µε την εφαρµογή των προνοιών του 

Νόµου, περιλαµβανοµένης της απόφασης  για απόσυρση νοµικής αγωγής 

για µη καταβληθέντες φόρους.   
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3.8.  Οι Κυπριακές αρχές θα εφαρµόσουν µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα κτίζουν 

πάνω στις κύριες εισηγήσεις που προέκυψαν από τη διαγνωστική αποστολή 

τεχνικής βοήθειας που έγινε από το ∆ΝΤ το Φεβρουάριο του 2013. Προς το 

σκοπό αυτό, οι αρχές θα επεξεργαστούν ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

µεταρρύθµισης και θα διαβουλευθούν µε τους εταίρους στο πρόγραµµα [µέχρι  2ο 

τρίµηνο 2013]. 

 

3.9. Οι Κυπριακές αρχές θα διασφαλίσουν την έγκαιρη και αποτελεσµατική 

ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα, διασφαλίζοντας πλήρως 

την εφαρµογή των νόµων και των προτύπων  που διέπουν τη διεθνή ανταλλαγή 

φορολογικών πληροφοριών.  Προς τούτο, οι Κυπριακές αρχές θα ενισχύσουν την 

πρακτική της έγκαιρης παράδοσης σχετικών και προσβάσιµων φορολογικών 

πληροφοριών στα άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Οι Κυπριακές αρχές:  

• θα µεταφέρουν πλήρως στη νοµοθεσία τους και εφαρµόσουν την Οδηγία 

2011/16/ΕΕ  σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στο φορολογικό τοµέα5  

και θα συµµορφωθούν µε το Άρθρο 7 της Οδηγίας και  τα Άρθρα 10, 19 και 

21 του Κανονισµού 904/2010 του Συµβουλίου για διοικητική συνεργασία 

και καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του φόρου προστιθέµενης 

αξίας, ο οποίος καθορίζει συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, εντός των 

οποίων τα κράτη µέλη θα παρέχουν πληροφόρηση το ένα προς το άλλο.  

• θα διασφαλίσουν την έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες για τους 

δικαιούχους των εµπιστευµάτων και σε διαδροµή ελέγχου των 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών των  επιτρόπων (trustees). Προς το 

σκοπό αυτό, οι εταίροι του προγράµµατος σηµειώνουν την πρόθεση των 

Κυπριακών αρχών να καταρτίσουν µητρώα των εµπιστευµάτων που θα 

τηρούνται από την αντίστοιχη αρµόδια εποπτική αρχή και από την 

πρόσφατα εισαχθείσα υποχρέωση να υπάρχει, σε οποιαδήποτε δεδοµένη 

στιγµή, σε εµπιστεύµατα που δηµιουργήθηκαν δυνάµει της Κυπριακής 

νοµοθεσίας τουλάχιστον ένας επίτροπος ο οποίος να είναι κάτοικος 

Κύπρου. Οι επαγγελµατίες επίτροποι (δηλαδή δικηγόροι, λογιστές ή 

                                                            
5  Οι  Κυπριακές  αρχές  υπέβαλαν  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  το  Νόμο  Ν.205(Ι)2012  (που  ψηφίστηκε  στις  28 
Δεκεμβρίου 2012) και μεταφέρει την Οδηγία. 
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Εµπιστευµατοπάροχοι και πάροχοι Εταιρικών Υπηρεσιών) πρέπει να 

εξασφαλίζουν άδεια ή  να ρυθµίζεται η λειτουργία τους µε άλλο τρόπο και 

όλοι οι επίτροποι, είτε ρυθµίζονται νοµικά είτε όχι θα πρέπει να 

εγγράφονται σε µητρώα (δες παράγραφο 1.17). Οι Επίτροποι θα πρέπει 

να  παρέχουν πληροφορίες στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές τους 

αναφορικά µε τη σχέση τους µε το εµπίστευµα. Επιπλέον, οι αρχές θα 

απαιτήσουν από τους επιτρόπους εµπιστευµάτων δυνάµει της Κυπριακής 

νοµοθεσίας να δηλώνουν το καθεστώς (status) τους στους πιστωτικούς 

οργανισµούς 6 όταν χρησιµοποιούν το πιστωτικό σύστηµα της Κύπρου, και 

να απαιτούν από πιστωτικούς οργανισµούς που έχουν συσταθεί στην 

Κύπρο να εξασφαλίζουν αντίστοιχη δήλωση του καθεστώτος από 

επίτροπους εµπιστευµάτων  που δηµιουργήθηκαν και διέπονται από τη 

νοµοθεσία άλλων χωρών, ως υποχρεωτικό όρο για να χρησιµοποιήσουν 

το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου µέχρι 3ο τρίµηνο 2013. 

• θα διασφαλίσουν ότι έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 

µε το ποιος πραγµατικά και αποτελεσµατικά ελέγχει µια εταιρεία που έχει 

συσταθεί στην Κύπρο. Προς το σκοπό αυτό, είτε α) θα απαιτούν από 

εντολοδόχους (nominees) διοικητικούς συµβούλους7 και εντολοδόχους 

µετόχους να αποκαλύπτουν την ταυτότητα του εντολέα (nominator) τους  

στην εταιρεία και στο µητρώο εταιρειών είτε β) θα απαιτήσουν όπως όλοι 

οι εντολοδόχοι διοικητικοί σύµβουλοι και εντολοδόχοι µέτοχοι (δηλαδή 

δικηγόροι, λογιστές και Επιχειρήσεις Παροχής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

(ΕΠ∆Υ)) κατέχουν άδεια ή γίνεται ρύθµισή τους µε άλλο τρόπο και 

διατηρούν πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του εντολέα τους, πού 

πρέπει, όταν ζητηθεί, να τίθεται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών. Ένα 

αρχείο για το καθεστώς εντολοδόχων διοικητικών συµβούλων ή µετόχων 

πρέπει να είναι προσβάσιµο µέσω των µητρώου δυνάµει του περί 

Ε∆ΠΥΝόµου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα ρυθµιζόµενα πρόσωπα  

(δηλαδή δικηγόροι, λογιστές και Επιχειρήσεις Παροχής ∆ιοικητικών 

                                                            
6 Όπως καθορίζεται στο Άρθρο 2.1.(1) της Τρίτης Οδηγίας σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες  
7 Στην Κυπριακή νοµοθεσία δεν υπάρχει η νοµική έννοια του «εντολοδόχου διοικητικού 
σύµβουλου», αλλά ο όρος χρησιµοποιείται αναφορικά µε επαγγελµατίες που προσφέρουν 
υπηρεσίες διοικητικών συµβούλων εταιρειών. 
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Υπηρεσιών (ΕΠ∆Υ). Σε περίπτωση που η υπηρεσία επιτρόπου παρέχεται 

απόπάροχο διοικητικών υπηρεσιών, η πληροφορία ότι αυτός είναι 

επαγγελµατίας πάροχος θα είναι προσβάσιµη στο µητρώο δυνάµει του 

Νόµου περί  της Ρύθµισης των Επιχειρήσεων Παροχής ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών και Συναφών Θεµάτων Νόµο του 2012(Ε∆ΠΥ Νόµο) µέχρι 3ο 
τρίµηνο 2013. 

• θα διασφαλίσουν τη συστηµατική παρακολούθηση και χρήση των 

πληροφοριών που παίρνουν από άλλες χώρες αναφορικά µε πληρωµές 

εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις που λαµβάνουν κάτοικοι Κύπρου και 

πληρωµές εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις  που λαµβάνονται από 

οντότητες και νοµικές ρυθµίσεις όπως τα εµπιστεύµατα δυνάµει της 

Κυπριακής νοµοθεσίας, ιδιαίτερα οντότητες και νοµικές ρυθµίσεις των 

οποίων οι πραγµατικοί δικαιούχοι είναι κάτοικοι άλλων κρατών µελών της 

ΕΕ, και   

• θα εφαρµόσουν τις συστάσεις που έχουν τεθεί κατά την εις βάθος 

εξέταση του νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου της Κύπρου κάτω από το 

Παγκόσµιο Βήµα για τη ∆ιαφάνεια και Ανταλλαγή Πληροφοριών για 

Φορολογικούς Σκοπούς του ΟΟΣΑ και θα δεσµεύονται να αντιµετωπίσουν 

οποιαδήποτε µειονεκτήµατα εντοπισθούν στην επικείµενη αξιολόγηση των 

ζητηµάτων εφαρµογής.  

 

Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής εφαρµογής της οδηγίας του Συµβουλίου 

2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό τη µορφή τόκων εισοδηµάτων από 

αποταµιεύσεις (EUSD), οι Κυπριακές αρχές θα συνεχίσουν να παρέχουν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλες τις αναγκαίες και διαθέσιµες πληροφορίες/στατιστικές 

που προέρχονται από τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µε βάση το FISC153. 

Επιπρόσθετα από το φορολογικό έτος που θα λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, και 

πάνω σε ετήσια βάση, οι Κυπριακές αρχές θα δίδουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ανάλυση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν δυνάµει του EUSD ανά τοµέα 

δραστηριότητας των φορέων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων πιθανών 

κυρώσεων που επιβλήθηκαν στην πράξη σε φορείς πληρωµής για την εφαρµογή 

από µέρους τους του EUSD. Το 2015 οι Κυπριακές αρχές θα υποβάλουν έκθεση 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα αποτελέσµατα των ελέγχων που θα γίνουν το 
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2014. Οι Κυπριακές αρχές (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου) θα υποβάλλουν 

πάνω σε ετήσια βάση λεπτοµερείς στατιστικές ανά τοµέα για τις καταθέσεις µε 

ανάλυση για τους ξένους καταθέτες στη χώρα.  

 

Μεταρρύθµιση της Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας  
 

Τα ακόλουθα µέτρα θα ληφθούν για αύξηση των προσόδων και για δικαιότερη 

κατανοµή του φορολογικού βάρους µε την επιβολή επαναλαµβανόµενης 

φορολογίας περιουσίας στις τρέχουσες τιµές της αγοράς.  Ένας πρόσθετος 

στόχος είναι  η µείωση των πάγιων εξόδων στη διαχείριση της φορολογικής 

βάσης.  

 

3.10. Ενόψει τούτου, οι αρχές έχουν συµφωνήσει να εφαρµόσουν τα ακόλουθα 

µέτρα: 

• εφαρµογή δείκτη τιµών για τις περιουσίες, ο οποίος καθιερώνει τη µέση 

εκτίµηση της αγοράς ακινήτων το 2013 ανά τετραγωνικό µέτρο 

κατοικήσιµης επιφάνειας και τεµαχίου γης. Ο δείκτης αυτός θα 

λειτουργήσει για να δώσει τεκµαρτές εκτιµήσεις αγοράς για κάθε µη 

γεωργικό κτηµατολογικό τεµάχιο [µέχρι 2ο τρίµηνο 2014], για έγκαιρη 

συµπερίληψή του στον υπολογισµό της φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας 

το 2014. Ο δείκτης θα ποικίλλει ανάλογα µε την τοποθεσία και τον 

καθορισµό των ζωνών, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε 

τα κτίρια και τα τεµάχια. Περαιτέρω, θα προταθεί και εφαρµοσθεί µια 

µεθοδολογία για ετήσιες αναπροσαρµογές τέτοιων τεκµαρτών εκτιµήσεων 

της αγοράς. 

• εφαρµογή της επαναλαµβανόµενης φορολογίας ακίνητης περιουσίας 

βασισµένης σε τεκµαρτές εκτιµήσεις της αγοράς για τεµάχια γης, σύµφωνα 

µε τη µονάδα φορολογικής βάσης που καθιερώνεται από τον δείκτη αυτό 

[µέχρι 3ο τρίµηνο 2014]. Τα ποσοστά της φορολογίας θα αντικατοπτρίζουν 

την προοδευτικότητα και το εισόδηµα της προηγούµενης φορολογίας  

περιουσίας. Για από κοινού ιδιοκτησίας τεµάχια γης, οι  φορολογούµενοι 

ιδιοκτήτες θα φορολογούνται σύµφωνα µε το µερίδιο της ιδιοκτησίας τους 

όπως παρουσιάζεται στην απογραφή του κτηµατολογίου. 



42 
 

  

 

• καθιέρωση της νοµικής βάσης για υποχρεωτική ετήσια αναπροσαρµογή 

της φορολογικής βάσης περιουσιακής µονάδας της από αρµόδια 

εκτελεστική αρχή [µέχρι 3ο τρίµηνο 2014], και 

• για να διατηρηθεί η ενθάρρυνση της ζήτησης ακινήτων και να µειωθούν οι 

στρεβλώσεις στις τιµές ακινήτων, θα γίνει πρόνοια για παράταση της 

µείωσης των τελών στις συναλλαγές ακινήτων µέχρι το 2016 [µέχρι 2ο 

τρίµηνο 2013]. 

 

Επιπρόσθετα, οι ακόλουθες µελέτες θα πρέπει να αρχίσουν [µέχρι τα µέσα 2013] 

και οι εισηγήσεις τους να εφαρµοσθούν το αργότερο από [1 Ιανουαρίου 2015] και 

µετέπειτα: 

• µια µελέτη για τελειοποίηση των παραµέτρων του δείκτη τεκµαρτής αξίας 

στην αγορά ακινήτων στα πλαίσια διοικητικής και νοµικής απλότητας. 

Ιδιαίτερα, η µελέτη θα προβεί σε εκτίµηση αν µια µονάδα φορολογικής 

βάσης είναι εφικτή για ατοµικές κατοικίες. Επιπρόσθετα, η µελέτη θα 

ετοιµάσει έκθεση για ένα µηχανισµό άµβλυνσης των κυκλικών 

διακυµάνσεων του δείκτη, και  

• περαιτέρω µελέτη σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της ενοποίησης της  

είσπραξης και διαχείρισης της επαναλαµβανόµενης δηµοτικής φορολογίας 

ακινήτων και του φόρου για τις αποχετεύσεις. Η µελέτη θα εξετάσει επίσης 

υφιστάµενες εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τη φορολογία ακίνητης 

περιουσίας. Θα αναφέρεται επίσης στην προοπτική µετακίνησης 

προσόδων από τα τέλη συναλλαγών και φόρων στην επαναλαµβανόµενη 

φορολογία [νωρίς το 2015].  

 

Μεταρρύθµιση δηµόσιας διοίκησης  
 
3.11. Ο δηµόσιος τοµέας αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο µερίδιο των δηµοσίων 

δαπανών στην Κύπρο. Για να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική χρήση των 

κυβερνητικών πόρων, ενώ θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στον πληθυσµό, οι 

Κυπριακές αρχές θα αναλάβουν τα ακόλουθα µεταρρυθµιστικά µέτρα: 

• µείωση των εµποδίων στην κινητικότητα προσωπικού εντός του δηµόσιου 

και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µεταξύ άλλων, µε την κατάργηση 
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περιορισµών που προκύπτουν από τους Νόµους για τη ∆ηµόσια/Ευρύτερη 

∆ηµόσια Υπηρεσία, όσον αφορά τη διάρκεια και την διενέργεια 

αποσπάσεων, καθώς και την ανάγκη συγκατάθεσης του υπαλλήλου, [µέχρι 

2ο τρίµηνο 2013), και 

• ως πρώτο βήµα, καθιέρωση από  1.9.2013  ωραρίου στη ∆ηµόσια 

Υπηρεσία, σε συνδυασµό µε µετακίνηση του χρόνου έναρξης κατά µισή 

ώρα (από τις 7:30 στις 8:00) και επέκταση της ελαστικής περιόδου από 

µισή σε µια ώρα. Με αυτή τη διαφοροποίηση, οι εργάσιµες ώρες 

εβδοµαδιαίως των δηµοσίων λειτουργών παραµένουν αµετάβλητες, αλλά 

κατανέµονται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους ως εξής:  37 ½ ώρες 

ανά εβδοµάδα, 7 ½ ώρες ανά ηµέρα, καθηµερινά (∆ευτέρα µέχρι 

Παρασκευή): 8.00/9.00 µέχρι 15.30/16.30. Το ίδιο ισχύει για τη µεταβατική 

περίοδο από 1.1.2013 -31.8.2013, αλλά ο χρόνος έναρξης παραµένει ο 

ίδιος (7:30) κι έτσι ο χρόνος λήξης µετακινείται προς τα πίσω κατά µισή 

ώρα (15:00/16:00). Μετά το Μέρος 1 της πιο κάτω αναθεώρησης, σε 

δεύτερο βήµα, µειώνονται περαιτέρω οι υπερωρίες και τα σχετικά έξοδα 

στο µισθολόγιο του δηµόσιου τοµέα, µε τον εργάσιµο χρόνο να γίνεται πιο 

ελαστικός, έτσι ώστε να καλύπτει – κατά το ελάχιστο – ώρες υπηρεσίας 

από τις 7:00 µέχρι τις 17:00 για ολόκληρο το δηµόσιο  τοµέα,  και των 

ωρών υπηρεσίας από 7:00 µέχρι 19:00 για υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 

µε διευρυµένες ώρες λειτουργίας (περιλαµβανοµένων, αλλά χωρίς  να 

περιορίζονται µόνο σε αυτές, των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και 

ασφάλειας), υπό το καθεστώς κανονικού εργάσιµου χρόνου. Οι εργάσιµες 

ώρες εκτός του κανονικού χρόνου εργασίας θα περιοριστούν µε την 

εφαρµογή αυστηρών ελέγχων, περιλαµβανοµένης  της εκ των προτέρων 

έγκρισης για οποιαδήποτε µη επείγουσα εργασία εκτός του κανονικού 

εργάσιµου χρόνου (δες 3.2) [µέχρι 1ο τρίµηνο 2014]. 

 

Επιπρόσθετα, οι αρχές θα αναθέσουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής 

αναθεώρησης για πιθανές περαιτέρω µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης 

πάνω στη βάση συµφωνηµένων όρων εντολής µε τους εταίρους στο πρόγραµµα.  

Η αναθεώρηση θα περιλαµβάνει δύο µέρη, καλύπτοντας τους ακόλουθους τοµείς: 

Μέρος 1: 
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• εξέταση του ρόλου, των αρµοδιοτήτων, της οργανωτικής δοµής και του 

µεγέθους/επάνδρωσης των σχετικών υπουργείων, υπηρεσιών και 

ανεξαρτήτων αρχών, 

• εξέταση της πιθανότητας κατάργησης ή ενοποίησης/συγχώνευσης Μη 

Κερδοσκοπικών Οργανισµών/Εταιρειών και επιχειρήσεων του δηµοσίου, 

και 

• αναδιοργάνωση/αναδιάρθρωση της τοπικής διοίκησης.  

Μέρος 2: 

• κατάλληλο σύστηµα αµοιβής και συνθηκών εργασίας/συνθηκών 

απασχόλησης στον δηµόσιο τοµέα (π.χ. ετήσια άδεια, άδεια ασθενείας, 

άδεια µητρότητας, εργάσιµος χρόνος), σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα και 

άλλες χώρες της ΕΕ, βασισµένο στις βέλτιστες πρακτικές, και 

• εισαγωγή ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης στο δηµόσιο τοµέα, 

βασισµένου στην απόδοση, για σκοπούς ανάπτυξης και προαγωγής, που 

να συνδέει την απόδοση µε το σύστηµα αµοιβής/προσαυξήσεων.  

 

Το πρώτο µέρος της αναθεώρησης θα δηµοσιευθεί [µέχρι 1ο τρίµηνο 2014]. Το 

δεύτερο µέρος της αναθεώρησης  θα δηµοσιευθεί [µέχρι 3ο τρίµηνο 2014]. Με 

βάση τα ευρήµατα της αναθεώρησης, οι αρχές θα συµφωνήσουν τη 

µεταρρύθµιση και, µετά από διαβούλευση µε τους εταίρους του προγράµµατος, 

θα την υποβάλουν προς έγκριση στη Βουλή και θα εφαρµόσουν την 

µεταρρύθµιση της δηµόσιας υπηρεσίας (Μέρος 1) [µέχρι 2ο τρίµηνο 2014] και  

Μέρος 2  [µέχρι 4ο τρίµηνο-2014]). 

 

Σύστηµα Ευηµερίας  
 
3.12. Το σύστηµα ευηµερίας της Κύπρου περιλαµβάνει ευρύ φάσµα ατοµικών 

ωφεληµάτων, που παρέχονται από διαφορετικά Υπουργεία και Τµήµατα. Για τη 

διασφάλιση της αποτελεσµατικής χρήσης των δηµόσιων κονδυλίων εντός του 

συστήµατος ευηµερίας, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται η κατάλληλη ισορροπία 

µεταξύ των ωφεληµάτων ευηµερίας και των κινήτρων για ανάληψη εργασίας 

(όπως καθορίζεται περαιτέρω στο τµήµα 4.3 πιο κάτω), οι Κυπριακές αρχές θα 

πραγµατοποιήσουν µεταρρύθµιση του συστήµατος ευηµερίας, η οποία θα 
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εφαρµοστεί και θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2014, κατόπιν διαβούλευσης και 

συµφωνίας µε τους εταίρους του προγράµµατος (το προσχέδιο µεταρρύθµισης 

θα υποβληθεί [µέχρι 2ο τρίµηνο -2013]. Η µεταρρύθµιση θα καλύπτει τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• εξορθολογισµό του αριθµού των διαθέσιµων ωφεληµάτων µέσω 

συγχώνευσης και σταδιακής κατάργησης ωφεληµάτων,  

• καλύτερη στόχευση των διαφόρων κοινωνικών µεταβιβάσεων, έτσι ώστε 

να µειωθεί ο συνολικός αριθµός των δικαιούχων, ενώ θα προστατεύονται 

οι πιο ευάλωτοι από αυτούς, µε: 

-  εισαγωγή κοινού ορισµού για τις πηγές του εισοδήµατος, των 

οικονοµικών πόρων και κινητής και ακίνητης περιουσίας, που να 

λαµβάνεται υπόψη για την επαλήθευση των οικονοµικών πηγών, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια  µεταξύ διαφορετικών σχεδίων 

ωφεληµάτων. 

-  εισαγωγή ή  να καταστούν πιο αυστηρά τα κριτήρια για επαλήθευση 

οικονοµικών µέσων, στη βάση του πιο πάνω ορισµού, για την παροχή 

ωφεληµάτων και τη συνεχιζόµενη πρόσβαση σε ωφελήµατα, µε τη 

µείωση των ορίων εισοδήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τον πλούτο, 

όπως οικονοµικούς πόρους, κινητή και ακίνητη περιουσία, και 

διευρύνοντας τις πηγές εισοδήµατος που θα ληφθούν υπόψη. 

Αναφορικά µε το τελευταίο, ως γενική αρχή, τα παρεχόµενα ωφελήµατα 

θα πρέπει να καταγράφονται πλήρως στον υπολογισµό του 

προσωπικού εισοδήµατος. 

• αναθεώρηση των κατάλληλων επιπέδων ατοµικών ωφεληµάτων και 

του δείκτη για αναπροσαρµογή των επιπέδων των ωφεληµάτων, και 

• µεταβίβαση όλων των σχετικών αρµοδιοτήτων και ευθυνών που 

σχετίζονται µε τη διαχείριση και παροχή όλων των κοινωνικών 

ωφεληµάτων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 

οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εφοδιασµένο µε χρηµατοοικονοµικούς 

πόρους και ανθρώπινο δυναµικό, που θα µεταφερθούν από άλλα τµήµατα 

της δηµόσιας διοίκησης [µέχρι 1ο τρίµηνο 2014] (δες 3.11). 
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Οι µεταρρυθµίσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς προς τους δηµοσιονοµικούς 

στόχους αυτού του Μνηµονίου Συναντίληψης. 

 

4. Αγορά εργασίας 
 
Βασικοί στόχοι 
 
Ενώ η αγορά εργασίας της Κύπρου χαρακτηριζόταν από ψηλούς ρυθµούς 

απασχόλησης και χαµηλά ποσοστά ανεργίας στα χρόνια που προηγήθηκαν της 

κρίσης, το ξετύλιγµα µη βιώσιµων ανισορροπιών και η επιδείνωση των 

µακροοικονοµικών συνθηκών και προοπτικών, είχαν ως αποτέλεσµα την ραγδαία 

αύξηση της ανεργίας και σηµαντικές προκλήσεις στην αγορά εργασίας 

µεσοπρόθεσµα. Μεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας µπορούν να αµβλύνουν 

τις επιπτώσεις της κρίσης στην απασχόληση, να περιορίσουν την 

µακροπρόθεσµη ανεργία και την ανεργία ανάµεσα στους νέους, να διευκολύνουν 

την επαγγελµατική κινητικότητα και να συµβάλουν στη βελτίωση της µελλοντικής 

ανθεκτικότητας της Κυπριακής οικονοµίας, ενόψει των αρνητικών οικονοµικών 

κλυδωνισµών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι είναι: (1) η υλοποίηση 

µεταρρύθµισης του συστήµατος τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών, που 

να αντιστοιχεί µε τη διασφάλιση βιώσιµης βελτίωσης στην ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας, και να επιτρέπει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι εξελίξεις της 

παραγωγικότητας στη διαµόρφωση των µισθών. (2) η ετοιµασία και εφαρµογή 

σφαιρικής µεταρρύθµισης των δηµοσίων βοηθηµάτων, ώστε να επιτευχθεί  

κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της δηµόσιας βοήθειας και των κινήτρων για 

ανάληψη εργασίας, η στόχευση εισοδηµατικής στήριξης των πιο ευάλωτων, η 

ενίσχυση των πολιτικών δραστηριοποίησης και περιορισµός των επιπτώσεων της 

αυξηµένης ανεργίας στα δηµόσια οικονοµικά, και (3) η παροχή βοήθειας για 

άµβλυνση των επιπτώσεων της δυσµενούς ανταγωνιστικότητας και 

απασχόλησης, συνδέοντας οποιαδήποτε αλλαγή στον ελάχιστο µισθό µε τις 

οικονοµικές συνθήκες. 

 

Προσαρµογή του κόστους ζωής (ΑΤΑ) µισθών και ηµεροµισθίων  
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4.1. Για να διασφαλιστεί ότι η αύξηση των ηµεροµισθίων θα αντικατοπτρίζει 

καλύτερα τις εξελίξεις της παραγωγικότητας στην εργασία και της 

ανταγωνιστικότητας, τόσο σε συνθήκες επέκτασης όσο και ύφεσης, οι Κυπριακές 

αρχές θα µεταρρυθµίσουν το πλαίσιο καθορισµού του µισθολογίου στο δηµόσιο 

και τον ιδιωτικό τοµέα µε τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η πραγµατική 

προσαρµογή των ηµεροµισθίων. Γι αυτό το σκοπό, πρέπει να διασφαλισθεί η 

αποτελεσµατική εφαρµογή της µεταρρύθµισης του συστήµατος τιµαριθµικής 

αναπροσαρµογής των ηµεροµισθίων (ΑΤΑ) που ισχύει για τον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα, όπως καθορίζεται στον προϋπολογισµό του 2013 και έχει ενσωµατωθεί 

στον  Μεσοπρόθεσµο Προϋπολογισµό. Αυτή η µεταρρύθµιση, θα επενεργήσει 

στα σχετικά στοιχεία του τιµαριθµικού συστήµατος, ως εξής: 

• χαµηλότερη συχνότητα αναπροσαρµογής µε την περίοδο βάσης για 

υπολογισµό του τιµαρίθµου (ΑΤΑ) να επιµηκύνεται από την παρούσα 

περίοδο των έξι µηνών, στους δώδεκα µήνες. Η τιµαριθµοποίηση θα 

λαµβάνει χώρα την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνο. 

• µηχανισµός για αυτόµατη αναστολή διαδικασιών εφαρµογής και 

παρέκκλισης κατά τη διάρκεια αρνητικών οικονοµικών συνθηκών, ώστε αν 

στο δεύτερο και τρίτο τρίµηνο κάθε δεδοµένου χρόνου καταγράφονται 

αρνητικοί ρυθµοί ανάπτυξης του εποχιακά προσαρµοσµένου πραγµατικού 

ΑΕΠ, δεν θα γίνεται τιµαριθµική αναπροσαρµογή τον επόµενο χρόνο, και 

• µετακίνηση από πλήρη σε µερική τιµαριθµική αναπροσαρµογή, µε το 

ποσοστό τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των µισθών να καθορίζεται στο 

50% του ρυθµού αύξησης  του υποκείµενου δείκτη τιµών έναντι του 

προηγούµενου χρόνου. 

 

Όπως προβλέπεται στο τµήµα 1.2 της παρούσας συµφωνίας, η αναστολή της 

τιµαριθµικής αναπροσαρµογής στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα θα παραµείνει σε 

ισχύ µέχρι το τέλος του προγράµµατος. 

 

Θα επιδιωχθεί τριµερής συµφωνία µε τους κοινωνικούς εταίρους για την 

εφαρµογή του µεταρρυθµισµένου συστήµατος στον ιδιωτικό τοµέα [µέχρι τέλη 

2013]. Επιπρόσθετα, µε βάση τις υφιστάµενες οικονοµικές προοπτικές, η 
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τιµαριθµική αναπροσαρµογή µισθών και ηµεροµισθίων προβλέπεται να µην 

εφαρµοσθεί στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι το 2014. 

 

Ελάχιστος µισθός 
 
4.2. Με σκοπό την αποτροπή πιθανόν αρνητικών επιπτώσεων στην 

ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση, οι αρχές δεσµεύονται ότι, κατά τη 

διάρκεια της περιόδου του προγράµµατος, οποιαδήποτε αλλαγή στον κατώτατο 

µισθό που καλύπτει συγκεκριµένα επαγγέλµατα και κατηγορίες εργαζοµένων, θα 

είναι ευθυγραµµισµένη µε τις εξελίξεις στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας 

και θα πραγµατοποιηθεί µόνο κατόπιν διαβούλευσης και συµφωνίας µε τους 

εταίρους του προγράµµατος. 

 

∆ηµόσια βοηθήµατα και δραστηριοποίηση των ανέργων  
 

4.3. Η αύξηση της ανεργίας υπογραµµίζει την ανάγκη για συνολική εκτίµηση των 

πολιτικών δραστηριοποίησης  και των διαθέσιµων εργαλείων για εισοδηµατική 

στήριξη µετά τη λήξη του ανεργιακού επιδόµατος. Η σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση 

των δηµοσίων βοηθηµάτων θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η κοινωνική βοήθεια 

χρησιµεύει ως δίκτυ ασφάλειας για διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήµατος για 

εκείνους που δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν ένα βασικό επίπεδο ζωής, ενώ 

θα προστατεύει τα κίνητρα για την ανάληψη εργασίας, διασφαλίζοντας  συνέπεια 

στη µεταρρύθµιση του συστήµατος ευηµερίας, όπως περιγράφεται στο τµήµα 

3.12. Κατά συνέπεια, οι Κυπριακές αρχές: 

• θα διασφαλίσουν ότι η σχεδιαζόµενη µεταρρύθµιση των δηµοσίων 

βοηθηµάτων περιλαµβάνει µέτρα που να στοχεύουν στη δραστηριοποίηση 

των ληπτών επιδόµατος, διευκολύνοντας την επανεισδοχή τους στην 

αγορά εργασίας, µειώνοντας τα αντικίνητρα για εργασία και επιβάλλοντας 

κριτήρια αναζήτησης εργασίας για τη συνέχιση της λήψης επιδόµατος. 

Προς τον σκοπό αυτό, το προσχέδιο του µεταρρυθµιστικού σχεδίου για τα 

δηµόσια βοηθήµατα θα υποβληθεί στους εταίρους στο πρόγραµµα [µέχρι 

2ο τρίµηνο 2013] για εξέταση  και διαβούλευση.  
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• θα παρουσιάσουν µια αξιολόγηση για τις υφιστάµενες πολιτικές 

δραστηριοποίησης [µέχρι 2ο τρίµηνο-2013], και 

• θα αναθεωρήσουν και ενισχύσουν τη συνεργασία µεταξύ της υπηρεσίας 

δηµόσιας απασχόλησης και των θεσµικών οργάνων που παραχωρούν τα 

επιδόµατα, αναφορικά µε τη δραστηριοποίηση των ανέργων. 

 

5. Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
 
Βασικοί στόχοι  
 

Η αντιµετώπιση θεµάτων διαρθρωτικής φύσης είναι κρίσιµης σηµασίας για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας στην Κυπριακή οικονοµία, αποκαθιστώντας την 

αναπτυξιακή της δυναµική και βελτιώνοντας τον ανταγωνισµό. Η αποµάκρυνση 

αδικαιολογήτων εµποδίων στις αγορές υπηρεσιών  µπορεί να επηρεάσει 

σηµαντικά την ανάπτυξη, ιδιαίτερα για την Κυπριακή οικονοµία που είναι  

οικονοµία έντασης υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ποιότητας και 

µείωση του κόστους των ρυθµιζόµενων επαγγελµατικών υπηρεσιών, µπορεί να 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στην 

ανταγωνιστική θέση της Κύπρου. Καθώς ο τουρισµός είναι ένας από τους 

µεγαλύτερους τοµείς της Κύπρου κι ένας σηµαντικός µοχλός για µελλοντική 

ανάπτυξη, επιβάλλεται η αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας αυτού του 

τοµέα. Η βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης σχετικά µε τον τοµέα των ακινήτων 

θα συµβάλει στη γενική λειτουργία της αγοράς κατοικίας και θα βοηθήσει στην 

στήριξη της ζήτησης από το εξωτερικό, σε µια χρονική περίοδο που οι 

προοπτικές αυτού του τοµέα επηρεάζονται από κινδύνους µείωσης της 

επενδυτικής αξίας. Τέλος, η εκµετάλλευση των εγχώριων υπεράκτιων 

αποθεµάτων φυσικού αερίου δηµιουργεί µεσοπρόθεσµες µέχρι µακροπρόθεσµες 

προοπτικές για µείωση της εξάρτησης της Κύπρου από τις εισαγωγές ενέργειας 

και την ασφάλεια και βιωσιµότητα της προµήθειας ενέργειας. Αυτό θα βοηθούσε 

στην αντιµετώπιση του συνεχιζόµενου ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών και 

του µεγάλου δηµόσιου χρέους. Ωστόσο, αυτές οι θετικές επιπτώσεις θα 

προκύψουν  µόνο µετά που θα υπερπηδηθούν οι προκλήσεις της 

χρηµατοδότησης και του σχεδιασµού των επενδύσεων σε υποδοµές του 
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σχεδιασµού αποτελεσµατικών αγορών ενέργειας και επαρκούς ρυθµιστικού 

καθεστώτος. 

 

Οδηγία Υπηρεσιών-Νοµοθεσία κατά τοµέα  
 
5.1. Οι Κυπριακές αρχές θα υιοθετήσουν τις εναποµείνασες απαραίτητες 

τροποποιήσεις  στις κατά τοµείς νοµοθεσίες, ώστε να εφαρµόσουν πλήρως την 

Οδηγία για τις Υπηρεσίες, χαλαρώνοντας τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την 

είσοδο και εγκατάσταση. Επιπρόσθετα οι απαιτήσεις αναφορικά µε τους 

ελάχιστους δασµούς θα πρέπει να εξαλειφθούν, εκτός αν δικαιολογούνται από το 

άρθρο 15 (3) της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες. Οι τροποποιήσεις θα 

παρουσιαστούν στη Βουλή [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013] και οι χωρίς δικαιολογία 

απαιτήσεις για ελάχιστους δασµούς  θα καταργηθούν [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013]. 

 
Μεταρρύθµιση Ρυθµιζόµενων Επαγγελµάτων  
5.2. Οι Κυπριακές αρχές: 

• θα εξαλείψουν κάθε υφιστάµενη πλήρη απαγόρευση στη χρήση κάποιας 

µορφής εµπορικής επικοινωνίας (διαφήµισης) στα ρυθµιζόµενα 

επαγγέλµατα, όπως απαιτείται από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες [2ο 

τρίµηνο 2013], και  

• θα βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργία του τοµέα των ρυθµιζόµενων 

επαγγελµάτων (όπως δικηγόρων, µηχανικών, αρχιτεκτόνων) µε τη 

διεξαγωγή συνολικής αναθεώρησης των απαιτήσεων που επηρεάζουν την 

άσκηση δραστηριότητας [µέχρι 3ο τρίµηνο 2013], και θα εξαλείψουν εκείνες 

που δεν δικαιολογούνται ή είναι δυσανάλογες [µέχρι 1ο τρίµηνο 2014], και 

•  οι απαιτήσεις που επηρεάζουν την πρόσβαση στην επαγγελµατική 

δραστηριότητα θα αξιολογηθούν, µε σκοπό να καταργηθούν εκείνες που 

δεν δικαιολογούνται ή είναι δυσανάλογες µετά την υιοθέτηση της Οδηγίας, 

που τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/EΚ  αναφορικά µε την αναγνώριση 

των επαγγελµατικών προσόντων, και τον Κανονισµό για διοικητική 

συνεργασία µέσω του Συστήµατος Πληροφόρησης της Εσωτερικής 

Αγοράς, και σύµφωνα µε την αξιολόγηση, µεθοδολογία και το 
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χρονοδιάγραµµα που θα καθοριστεί στην προαναφερθείσα τροποποιητική 

οδηγία. 

  

Ανταγωνισµός και ρυθµιστικές αρχές τοµέων  
5.3. Οι  Κυπριακές αρχές: 

• θα διασφαλίσουν και ενισχύσουν την αποτελεσµατική λειτουργία της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού και την ικανότητά της να 

επιβάλλει αποτελεσµατικούς κανόνες ανταγωνισµού [µέχρι 4ο τρίµηνο 

2013], και 

• θα διασφαλίσουν την απαραίτητη ανεξαρτησία και ισχύ των εθνικών 

ρυθµιστικών αρχών (ΕΡΑ) και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να 

ασκούν τις αρµοδιότητές τους και εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα 

καθήκοντά τους, περιλαµβανοµένης της παρακολούθησης της κατάστασης 

του ανταγωνισµού στον αντίστοιχο τοµέα τους [µέχρι 4ο τρίµηνο 2013]. 

 

Οικιστική αγορά και ρύθµιση της ακίνητης περιουσίας 
5.4. Οι Κυπριακές αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα µέτρα για να διασφαλίσουν την 

επίτευξη ισοζυγίου στην αγορά ακινήτων, να επιτρέψουν την αποτελεσµατική 

κατάσχεση των εµπράγµατων εγγυήσεων στα ακίνητα, και τη βασισµένη στην 

αγορά εκτίµηση των τιµών ακινήτων καθώς και  την άµβλυνση των παραγόντων 

που αποτρέπουν τόσο την εγχώρια όσο και την ξένη ζήτηση. Ιδιαίτερος κίνδυνος 

προκύπτει από νοµικές διαφορές, οι οποίες µπορεί να οφείλονται σε ελλιπή 

τεκµηρίωση της κυριότητας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, και στον αργό 

ρυθµό των δικαστικών διαδικασιών. 

Οι Κυπριακές αρχές:  

• θα καθιερώσουν την υποχρεωτική εγγραφή των συµβολαίων πώλησης  

ακίνητης περιουσίας [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013]. [Μέχρι 4ο τρίµηνο 2014] θα 

εξαλείψουν τον συσσωρευµένο όγκο ανέκδοτων τίτλων ιδιοκτησίας, 

µειώνοντας σε λιγότερες από 2,000 τις περιπτώσεις συµβολαίων πώλησης 

ακίνητης περιουσίας, των οποίων εκκρεµεί η έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας για 

περισσότερο από ένα χρόνο. Οι αρχές θα ενισχύσουν τη συνεργασία µε 

τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, για να διασφαλίσουν την ταχεία  

αποµάκρυνση των επιβαρύνσεων σε τίτλους ιδιοκτησίας προς µεταβίβαση 
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στους αγοραστές ακίνητης περιουσίας, και θα εφαρµόσουν εγγυηµένα 

χρονοδιαγράµµατα για την έκδοση πιστοποιητικών οικοδοµής και τίτλων 

ιδιοκτησίας. 

• θα εκδίδουν τριµηνιαίες επισκοπήσεις προόδου για την έκδοση αδειών 

οικοδοµής και πολεοδοµικών αδειών, πιστοποιητικών και τίτλων 

ιδιοκτησίας, καθώς και πιστοποιητικών µεταβίβασης τίτλου ιδιοκτησίας και 

των συναφών υποθηκών καθ’ όλη  τη διάρκεια του προγράµµατος.  

• θα εφαρµόσουν την ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία τίτλων 

ιδιοκτησίας, υποθηκών, συµβολαίων πώλησης και κτηµατολογίου για τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τις κυβερνητικές υπηρεσίες [µέχρι 4ο τρίµηνο 

2014]. H νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων θα 

αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, ώστε να µειωθούν τα νοµικά εµπόδια για 

τέτοια ηλεκτρονική πρόσβαση, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαδικασίες για 

την απόδειξη έννοµου συµφέροντος [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013]. 

• θα εισαγάγουν νοµοθεσία για τροποποίηση της διαδικασίας σχετικά µε 

την αναγκαστική πώληση υποθηκευµένης περιουσίας, ώστε να 

επιτρέπονται οι ιδιωτικοί πλειστηριασµοί, όπως γίνεται σύµφωνα µε τους 

κανόνες για την ανάκτηση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς περί πτωχεύσεων. Οι Κυπριακές αρχές θα θεσπίσουν 

κανονισµούς για τη διεξαγωγή τέτοιων ιδιωτικών πλειστηριασµών µέσα 

στο πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα που είναι εφικτό (δες 1.5) [µέχρι τέλη 

2013], και 

• θα στοχεύσουν καλύτερα τους δικαστικούς κανόνες,  ώστε να βελτιωθεί ο 

ρυθµός χειρισµού των δικαστικών υποθέσεων. Οι Κυπριακές αρχές θα 

αξιολογήσουν την ανάγκη για πρόσθετα µέτρα – περιλαµβανοµένων, αν 

χρειαστεί, νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων – για να εξουδετερωθεί ο 

συσσωρευµένος όγκος εργασίας των δικαστηρίων µέχρι το τέλος του 

προγράµµατος. Περαιτέρω, οι αρχές θα λάβουν πρόνοια για 

εξειδικευµένους δικαστές όπως εκείνους που χειρίζονται ποινικές 

υποθέσεις, ώστε να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση υποθέσεων που 

εµπίπτουν στους εµπορικούς νόµους και στους νόµους για την ακίνητη 

περιουσία [µέχρι 4ο τρίµηνο 2013]. 
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Τουρισµός 
5.5. Ο τουρισµός είναι σηµαντικός εξαγωγικός τοµέας κι έχει µεγάλη σηµασία για 

την εγχώρια προστιθέµενη αξία και την απασχόληση. Από το 2011, ο τουρισµός 

έχει γνωρίσει σηµαντική αύξηση στις τουριστικές αφίξεις και στα εισοδήµατα, ενώ 

οι προοπτικές για συνέχιση της ανοδικής τάσης στο 2013 είναι εξαιρετικές. 

Συγκεκριµένα, το 2011 υπήρξε αύξηση 10,1% στις αφίξεις τουριστών και 12,9% 

στη αύξηση του εισοδήµατος από τον τουρισµό, σε σύγκριση µε το 2010, ενώ το 

2012 (τελευταία στοιχεία Αυγούστου) υπήρξε περαιτέρω αύξηση 5% και 8,5% 

αντίστοιχα, σε σύγκριση µε το 2011. Για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα 

του τουριστικού τοµέα, οι Κυπριακές αρχές: 

• θα διεξαγάγουν µελέτη για το πώς θα βελτιωθεί το επιχειρηµατικό 

µοντέλο του τουριστικού τοµέα, ιδιαίτερα µε σκοπό την επιµήκυνση της 

τουριστικής περιόδου, την αύξηση των επιπέδων πληρότητας των 

ξενοδοχείων και την προώθηση του τουρισµού διαµονής κατά τους 

χειµερινούς µήνες, την  ανάπτυξη πολυδιάστατου και υψηλής ποιότητας 

τουρισµού, µεταξύ άλλων, µε την εξεύρεση προσοδοφόρων µικρών  

θεµατικών τοµέων της αγοράς (niches), όπως αθλητικό, πολιτιστικό και 

ιατρικό τουρισµό, την ανάπτυξη του ατοµικού τουρισµού, την προώθηση 

του επαγγελµατισµού µεταξύ των προµηθευτών  τουριστικών υπηρεσιών 

και µε τη διασφάλιση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών σχετικά µε την 

αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και τη βελτίωση 

του ρόλου της επένδυσης στις υποδοµές που σχετίζονται µε τον τουρισµό. 

Η Στρατηγική για τον Τουρισµό για το 2011-2015 θα τύχει ανασκόπησης 

και αν χρειαστεί θα αναθεωρηθεί µε βάση τα ευρήµατα της µελέτης [µέχρι 

2ο τρίµηνο-2013]. 

• θα διευκολύνουν τα σχέδια συνιδιοκτησίας ξενοδοχείων  (condo hotel 

projects), µε σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτικές 

επενδύσεις στην ανάπτυξη ξενοδοχείων, περιλαµβανοµένης της 

αποµάκρυνσης οποιωνδήποτε νοµικών εµποδίων [µέχρι 2ο τρίµηνο 2013], 

και 

• για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού 

προορισµού, θα προχωρήσουν σε ενδελεχή µελέτη των βέλτιστων µέσων 

για να επιτευχθεί ικανοποιητική αεροπορική σύνδεση της Κύπρου, 



54 
 

  

 

περιλαµβανόµενης της διαπραγµάτευσης νέων ή της τροποποίησης 

υφιστάµενων συµφωνιών αεροπορικών υπηρεσιών.  

 

Ενέργεια 
5.6. Οι Κυπριακές αρχές: 

• θα διασφαλίσουν, χωρίς καθυστέρηση, ότι το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο 

έχει πλήρως µεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρµοσθεί, και θα 

ειδοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απαραίτητη νοµοθεσία έχει 

µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Θα υποδείξουν την ηµεροµηνία παραλαβής 

του πρώτου εµπορικού φορτίου φυσικού αερίου, σύµφωνα µε 

µακροπρόθεσµο συµβόλαιο προµήθειας, τερµατίζοντας έτσι την 

παρέκκλιση της Κύπρου αναφορικά µε αποµονωµένο ενεργειακό δίκτυο 

και εισάγοντας την εφαρµογή της παρέκκλισης αναφορικά µε αναδυόµενη 

αγορά και θα υποδείξουν την προτιθέµενη διάρκεια αυτής της 

παρέκκλισης. 

• θα αναλάβουν τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 

αναδιάταξη του ενεργειακού τοµέα στην Κύπρο. Αυτή η στρατηγική, που 

θα αναπτυχθεί µε την πλήρη ευθύνη της Κυπριακής Κυβέρνησης, θα 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία βασικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να 

παρουσιαστούν στους εταίρους στο πρόγραµµα για διαβούλευση,  

σύµφωνα µε το χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται πιο κάτω: 

1. εισαγωγή σχεδίου (roll-out plan) για την υποδοµή που απαιτείται για την 

εκµετάλλευση του φυσικού αερίου, λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές 

εµπορικές αβεβαιότητες και  κινδύνους. Το σχέδιο θα πρέπει να 

καλύπτει: τις απαιτούµενες επενδύσεις, το συναφές κόστος, τις πηγές 

και της µεθόδους χρηµατοδότησης, τους συναφείς κύριους κινδύνους 

σχεδιασµού και συµφόρησης, και µια προβολή των ροών εσόδων 

διαχρονικά [ πρώτη εκδοχή µέχρι 3ο τρίµηνο 2013]. 

2. ένα περίγραµµα του ρυθµιστικού καθεστώτος (ΡΑΕΚ) και της 

οργάνωσης της αγοράς για τον ενεργειακό τοµέα και τις εξαγωγές 

φυσικού αερίου, που θα συνέβαλλε στην εισαγωγή και ορθή λειτουργία 

ανοικτών, διαφανών, ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας, λαµβάνοντας 

υπόψη το µέγεθος της Κυπριακής οικονοµίας, την ενσωµάτωση του 
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ενεργειακού συστήµατος της Κύπρου στις περιφερειακές αγορές, την 

αρχή της ανεξάρτητης ρυθµιστικής επίβλεψης, καθώς και τους στόχους 

της ΕΕ αναφορικά µε την ενεργειακή επάρκεια, την ανανεώσιµη 

ενέργεια και τις εκποµπές αερίων. Συγκεκριµένα, το περίγραµµα θα 

πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τη δυνατότητα 

δηµιουργίας χονδρικών αγορών για αέριο και ηλεκτρισµό, από τις  

οποίες η αγορά ηλεκτρισµού θα πρέπει να είναι ανοικτή σε µη 

παραγωγούς εµπόρους, την ελευθερία των πελατών να έχουν 

πραγµατική επιλογή προµηθευτή, τον πλήρη διαχωρισµό 

προµηθευτών αερίου και πελατών, ιδιαίτερα των εταιρειών 

ηλεκτρισµού,  και ένα κατάλληλο πλαίσιο για πωλήσεις για την 

υπεράκτια προµήθεια φυσικού αερίου (τόσο για εξαγωγές όσο και τις 

εσωτερικές αγορές), µε στόχο τη µεγιστοποίηση εισοδήµατος [µέχρι 2ο 

τρίµηνο   2103], και 

3. ένα σχέδιο για εγκαθίδρυση του θεσµικού πλαισίου για τη διαχείριση 

των πόρων από τους υδρογονάνθρακες, περιλαµβανόµενου ταµείου 

πόρων, το οποίο θα δέχεται και θα διαχειρίζεται τα δηµόσια έσοδα από 

την  εκµετάλλευση υπεράκτιου αερίου. Η προπαρασκευαστική εργασία 

θα πρέπει να περιλαµβάνει τα απαραίτητα νοµικά µέτρα και την 

υιοθέτησή τους. Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η ευθύνη λογοδοσίας 

και η αποτελεσµατικότητα, το ταµείο πόρων θα πρέπει να επωφελείται 

από µια σταθερή νοµική βάση και διοικητική δοµή, αντλώντας από 

διεθνώς αναγνωρισµένες βέλτιστες πρακτικές. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να 

καθιερωθούν σαφείς κανόνες για εισροές και εκροές, ως µέρος του 

Κυπριακού δηµοσιονοµικού πλαισίου, δίνοντας τη δέουσα προσοχή 

στην ανάγκη ανάπτυξης της βιοµηχανίας υδρογονανθράκων, 

περιλαµβανόµενης της απαραίτητης υποδοµής, της σηµασίας 

επαναφοράς του δηµόσιου χρέους της Κύπρου σε σταθερή καθοδική 

τροχιά, και της ανάγκης για επενδύσεις και δηµιουργία αξίας  για όλα τα 

στρώµατα της κοινωνίας, περιλαµβανοµένων και των µελλοντικών 

γενεών [ µέχρι 3ο τρίµηνο-2013]. 

 

Επειδή τα τρία αυτά στοιχεία είναι έντονα αλληλεξαρτώµενα, είναι ανάγκη να 

αναπτυχθούν παράλληλα κατά τα επόµενα έτη. Επιπρόσθετα το σχέδιο πρέπει 
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να λαµβάνει υπόψη την τρέχουσα αβεβαιότητα γύρω από το πραγµατικό µέγεθος 

των εγχώριων, εµπορικά βιώσιµων, κοιτασµάτων φυσικού αερίου και τις πιθανές 

µεταβολές στις διεθνείς τιµές του φυσικού αερίου και στη ζήτηση, και κατάλληλα 

στοιχεία πρέπει να στηρίζονται σε εναλλακτικά σενάρια για τη παγκόσµια ενέργεια 

που να ετοιµασθούν από διεθνούς φήµης οργανισµό. Το σχέδιο πρέπει να 

στηρίζεται σε ένα κατάλληλο επίπεδο τεχνικής βοήθειας πάνω στις τεχνικές 

πτυχές στο πλαίσιο αυτό. 
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Παράρτηµα Ι 
∆ηµοσιονοµικά µέτρα που υιοθετήθηκαν από την Κύπρο κατά ή µετά το 

∆εκέµβριο 2012 
 
∆ηµοσιονοµικά µέτρα µε ισχύ από το 2012 
 
Μέτρα για τις δαπάνες 
1.1  Εφαρµογή  κλιµακωτής µείωσης των απολαβών συνταξιούχων και 

υπαλλήλων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ως ακολούθως: EUR 0-

1000: 0%, EUR 1001-1500: 6.5%, EUR 1501-2000: 8.5%, EUR 2001-3000: 9,5%, 

EUR 3001-4000:11,5%, άνω των EUR 4001: 12.5%.  

1.2   Παράταση της αναστολής της καταβολής του τιµαριθµικού επιδόµατος 

(COLA) στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέχρι το τέλος του 

προγράµµατος (1ο τρίµηνο 2016) (βλέπε τµήµα 4.1). 

1.3  Παράταση κατά τρία ακόµη έτη µέχρι  τις 31 ∆εκεµβρίου 2016  του 

παγώµατος των προσαυξήσεων και γενικών µισθολογικών αυξήσεων στον 

δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και της προσωρινής εισφοράς πάνω στις 

ακαθάριστες απολαβές και συντάξεις στον δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα. 

1.4 Μείωση του αριθµού των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα τουλάχιστον κατά 

τεσσερισήµισι  χιλιάδες κατά την περίοδο 2012-16 µέσω: i) του παγώµατος των 

προσλήψεων νέου προσωπικού σε θέσεις πρώτου διορισµού στον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα για τρία ακόµη χρόνια µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ii) της 

εφαρµογής της πολιτικής πρόσληψης ενός προσώπου για κάθε τέσσερις που 

αφυπηρετούν (οριζόντια) iii) της εισαγωγής µέτρων που αυξάνουν την 

κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων εντός και µεταξύ των Υπουργείων ( βλέπε 

3.11)  και iv) της εφαρµογής ενός τετραετούς προγράµµατος που αποσκοπεί στην 

κατάργηση 1880 µονίµων θέσεων (βλέπε 1.16).  

1.5 Πάγωµα της πρόσληψης νέων ωροµίσθιων υπαλλήλων και επιβολή της 

άµεσης µετακίνησης εντός και µεταξύ των Υπουργείων και άλλων κυβερνητικών 

οντοτήτων. Στη περίπτωση θέσεων που έχουν σχέση µε την υγεία και την 

ασφάλεια, θα είναι δυνατή για αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών η πρόσληψη 

ενός προσώπου για κάθε πέντε πρόσωπα που αφυπηρετούν. 
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Μέτρα για τα έσοδα 
1.6 Λήψη εφάπαξ πρόσθετου εισοδήµατος από µερίσµατα που εισπράττονται 

από ηµικρατικούς οργανισµούς. 

1.7  Αύξηση του τραπεζικού τέλους σε καταθέσεις σε τράπεζες και πιστωτικά 

ιδρύµατα στην Κύπρο από 0.095% σε 0.11% από τις οποίες τα 25/60 των 

εσόδων θα προορίζονται για ειδικό λογαριασµό για ένα Ταµείο 

Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας. 

1.8 Εισαγωγή µηχανισµού για τακτική αναθεώρηση των φόρων κατανάλωσης 

ώστε να διασφαλίζεται η πραγµατική αξία των εσόδων από τους φόρους 

κατανάλωσης. Ένας τέτοιος µηχανισµός δεν πρέπει να είναι επαναλαµβανόµενος 
και δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να οδηγεί σε µηχανισµό αυτόµατης 

προσαρµογής των φόρων κατανάλωσης µε τις εξελίξεις στις τιµές. 

 

∆ηµοσιονοµικά Μέτρα για τα έσοδα µε ισχύ από 2013 
 
Μέτρα για τις δαπάνες 
1.9  Θα διασφαλισθεί µείωση των συνολικών δαπανών για κοινωνικές 

µεταβιβάσεις τουλάχιστον EUR 113 εκατοµµυρίων µέσω: (α) της κατάργησης 

αριθµού πλεοναζόντων και αλληλεπικαλυπτόµενων σχεδίων όπως το επίδοµα 

µητρότητας, άλλα οικογενειακά επιδόµατα και εκπαιδευτικά επιδόµατα (β) της 

κατάργησης επικουρικών επιδοµάτων που παραχωρούνται δυνάµει των περί 

δηµοσιών βοηθηµάτων νόµου, της κατάργησης της ειδικής χορηγίας και του 

εξορθολογισµού του Πασχαλινού επιδόµατος που παραχωρείται στους 

συνταξιούχους, 

 1.10.  Θα διασφαλισθεί η µείωση των  συνολικών δαπανών για επιδόµατα σε 

υπαλλήλους του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά τουλάχιστον EUR 

29 εκατοµµύρια µέσω: 

i. της φορολόγησης συντάξιµων επιδοµάτων που παρέχονται σε 

ανώτερους κυβερνητικούς αξιωµατούχους και δηµοσίους υπαλλήλους 

(γραµµατειακές υπηρεσίες, επιδόµατα παραστάσεως και φιλοξενίας) στον 

δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

ii. της µείωσης των  επιδοµάτων που παρέχονται στους υπαλλήλους του  

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και της µείωσης όλων των άλλων επιδοµάτων 
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σε υπαλλήλους, κυβερνητικούς αξιωµατούχους και ωροµίσθιους του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά 15%, και 

iii. της µείωσης του επιδόµατος ηµερήσιας αποζηµίωσης διαµονής στο 

εξωτερικό για υπηρεσιακά ταξίδια κατά 15%. Θα διασφαλισθεί περαιτέρω 

µείωση της δαπάνης στο υφιστάµενο επίδοµα διαµονής όταν προσφέρεται 

γεύµα/δείπνο, κατά 50% (20%-45% για επίδοµα διαµονής στο εξωτερικό 

αντί του 40%-90% που καταβάλλεται σήµερα).  

1.11 Μείωση ορισµένων ωφεληµάτων και προνοµίων κυβερνητικών 

αξιωµατούχων και ανώτερων κυβερνητικών λειτουργών και συγκεκριµένα µε: 

i. την αναστολή του δικαιώµατος κρατικών αξιωµατούχων, ανώτερων 

κυβερνητικών λειτουργών και υπαλλήλων να ταξιδεύουν στη πρώτη 

/διακεκριµένη θέση, µε  εξαίρεση τα υπερατλαντικά ταξίδια. Το δικαίωµα 

να ταξιδεύουν σε πρώτη θέση θα διατηρήσουν ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

ii. κατάργηση του δικαιώµατος αφορολόγητου αυτοκινήτου για εν ενεργεία 

και αφυπηρετήσαντες ανώτερους αξιωµατούχους του δηµοσίου  τοµέα, 

και 

iii. επέκταση του παγώµατος µισθών και της προσωρινής εισφοράς πάνω 

στο σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών ώστε να καλύπτει όλους τους 

κρατικούς αξιωµατούχους και γενικούς διευθυντές υπουργείων (129 

άτοµα) για την περίοδο 2013-2016, περιλαµβανοµένων των µελών της 

Βουλής των Αντιπροσώπων. Συµπερίληψη των συντάξιµων και 

αφορολόγητων επιδοµάτων των ατόµων αυτών στον υπολογισµό του 

φορολογητέου εισοδήµατος. Εισαγωγή εισφοράς 6.8% πάνω στις 

συντάξιµες αποδοχές αυτών των ατόµων. 

 

1.12  Εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων αναφορικά µε το Κυβερνητικό Σχέδιο 

Συντάξεων (ΚΣΣ): 

 i.  πάγωµα των συντάξεων του δηµοσίου τοµέα, 

ii. αύξηση του νοµίµου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη για τις 

διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων, αύξηση της ελάχιστης ηλικίας για 

δικαίωµα σε µη µειωµένη σύνταξη (κατά 6 µήνες κάθε έτος) ώστε να 

συνάδει µε το νόµιµο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ενώ θα διατηρούνται 

αποκτηθέντα δικαιώµατα, θα εισαχθεί ποινή για πρόωρη αφυπηρέτηση 
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κατά 0.5% ανά µήνα πρόωρης αφυπηρέτησης ώστε να καταστεί η 

πρόωρη αφυπηρέτηση αναλογιστικά ουδέτερη,  

iii. µείωση της προνοµιακής µεταχείρισης συγκεκριµένων οµάδων 

υπαλλήλων, όπως µελών του στρατού και της αστυνοµίας, στα 

επαγγελµατικά σχέδια συντάξεων και ιδιαίτερα αναφορικά µε τη 

συνεισφορά στα εφάπαξ ωφελήµατα, 

iv. εισαγωγή µόνιµης συνεισφοράς  3% πάνω στις συντάξιµες αποδοχές 

στο Ταµείο Χηρών και Ορφανών από µέρους κρατικών αξιωµατούχων οι 

οποίοι δικαιούνται σύνταξης και φιλοδωρήµατος. Εισαγωγή εισφοράς 

6.8% πάνω στις συντάξιµες αποδοχές αξιωµατούχων, οι οποίοι 

δικαιούνται σύνταξη και φιλοδώρηµα, αλλά δεν καλύπτονται από το 

κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή παρόµοιο σχέδιο. 

v. τροποποίηση του άρθρου 37 του νόµου περί Συντάξεων ώστε να   

καταργηθεί η πρόνοια σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση θανάτου 

ενός υπαλλήλου, αν ο αποβιώσας ή αποβιώσασα  είχε σύζυγο κατά  το 

χρόνο αφυπηρέτησης  του/της και στη συνέχεια αυτός/αυτή τέλεσε νέο 

γάµο, ο/η τελευταίος/α σύζυγος θεωρείται χήρος/χήρα. Με την κατάργηση 

της πρόνοιας αυτής, ο/η δεύτερη σύζυγος δεν θα θεωρείται χήρος/χήρα 

και δεν θα δικαιούται σύνταξη. 

vi. αύξηση του συντελεστή εισφοράς πάνω στις συντάξιµες αποδοχές των 

µελών του Εφοριακού Συµβουλίου και της Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών από 3.4% στα 6.8%. 

vii. οι εισφορές στο Ταµείο Χηρών και Ορφανών δεν είναι πλέον  

επιστρεπτέες. 

 

1.13 Εφαρµογή περαιτέρω µεταρρυθµιστικών µέτρων στο Σχέδιο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων µε: 

i. την αναλογιστική µείωση των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων από το 

Γενικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 0.5% µηνιαίως για 

δικαιώµατα πριν το νόµιµο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το αργότερο 

από τον Ιανουάριο 2013, ώστε να συνάδει µε τη σχεδιαζόµενη αύξηση 

της ελάχιστης ηλικίας για δικαίωµα σε µη µειωµένη σύνταξη στα 65  (κατά 

έξι µήνες κάθε χρόνο) µεταξύ 2013 και 2016, 
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ii. το πάγωµα των συντάξεων του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 

την περίοδο 2013-2016. 

iii. την κατάργηση της αύξησης των συντάξεων σε σύζυγο που εργάζεται 

δυνάµει του Γενικού Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων το αργότερο από 

τον Ιανουάριο του 2013 και µετά. 

 

1.14. Μείωση των µεταβιβάσεων από την Κεντρική Κυβέρνηση σε Κρατικής 

Ιδιοκτησίας Επιχειρήσεις και Ηµικρατικούς Οργανισµούς κατά EUR 25 

εκατοµµύρια. 

 

1.15  ∆ιασφάλιση στοχευµένης µείωσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού 

σε σειρά ηµικρατικών οργανισµών στον περί Προϋπολογισµού Νόµο του 2013, 

που να στηρίζεται σε σαφώς καθορισµένα µέτρα µείωσης των δραστηριοτήτων 

τους. 

 

1.16     Εφαρµογή ενός τετραετούς σχεδίου όπως ετοιµάστηκε από την Υπηρεσία 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού που να στοχεύει στην κατάργηση 

τουλάχιστον 1880 µόνιµων θέσεων κατά την περίοδο 2013- 2016. 

 

Μέτρα για τα έσοδα 
1.17 Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης πάνω σε καπνικά προϊόντα, 

και ιδιαίτερα στον ψιλοκοµµένο καπνό καπνίσµατος από EUR 60/κιλό στα EUR 

150/κιλό. Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα κατά EUR 

0.20/το πακέτο των 20 τσιγάρων. 

 

1.18 Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης της µπύρας κατά 25% από 

EUR 4.78 το εκατόλιτρο στα EUR 6.00 το εκατόλιτρο ανά βαθµό καθαρής 

αλκοόλης στο τελικό προϊόν. Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην 

αιθυλική αλκοόλη από EUR 598,01 το εκατόλιτρο στα EUR 956,82 το εκατόλιτρο 

καθαρής αλκοόλης. 

 

1.19  Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια δηλ στα 

πετρελαιοειδή, µε την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα καύσιµα 

οχηµάτων (βενζίνη και πετρέλαιο) κατά EUR 0.07. 
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1.20 Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 17% στα 18%. 

 

1.21    Εισαγωγή φόρου 20% στα κέρδη που διανέµονται σε τυχερούς 

στοιχηµάτων του ΟΠΑΠ και του Κρατικού Λαχείου για κέρδη  EUR 5,000 ή 

µεγαλύτερα. 

 

1.22.  Κατάργηση όλων υφιστάµενων εξαιρέσεων στην πληρωµή του ετήσιου  

φόρου EUR 350 από εταιρείες. 

 

∆ηµοσιονοµικά µέτρα µε ισχύ το 2014 
Μέτρα για τις δαπάνες 
1.23  Θα διασφαλισθεί η µείωση της συνολικής δαπάνης για  κοινωνικές 

µεταβιβάσεις τουλάχιστον κατά EUR 28.5 εκατοµµύρια, η οποία θα επιτευχθεί 

µέσω του εξορθολογισµού και καλύτερης στόχευσης των ωφεληµάτων των 

παιδιών και των εκπαιδευτικών χορηγιών, και την κατάργηση  ωφεληµάτων 

κοινωνικής συνοχής που παρέχονται από της Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.  

 

1.24   Θα εφαρµοσθεί περαιτέρω µείωση των απολαβών των υπαλλήλων και 

συνταξιούχων του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε ενιαίο 

συντελεστή µείωσης όλων των µισθών κατά 3%. 

 

1.25 Εισαγωγή τέλους για τις µηνιαίες κάρτες διακίνησης φοιτητών και 

συνταξιούχων που χρησιµοποιούνται σε δηµόσια µεταφορικά µέσα. 

 

Μέτρα Εσόδων 
1.26  Θα επεκταθεί η εφαρµογή της προσωρινής εισφοράς στο σύνολο 

ακαθάριστων απολαβών και συντάξεων υπαλλήλων του δηµοσίου και ιδιωτικού 

τοµέα µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ως εξής: EUR 0-1,500 :0%, EUR 1,501 -

2,500 : 2.5%,  EUR 2,501 – 3,500: 3.00%, και > EUR 3,501- 3.5%.  

 

1.27.  Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 18% το 2013  στο 19% το 

2014. 
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1.28.  Αύξηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ από 8% στο 9%. 

 

1.29  Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την ενέργεια δηλ στα 

πετρελαιοειδή, µε τη αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα καύσιµα κίνησης 

(βενζίνη και πετρέλαιο) κατά EUR 0.05. 

 

1.30 Αύξηση των εισφορών από 1.1.2014 των µισθωτών και εργοδοτών στο 

Σύστηµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  κατά µια πρόσθετη εκατοστιαία µονάδα πάνω 

στις συντάξιµες αποδοχές, δηλαδή 0.5  µίας εκατοστιαίας µονάδας από τους 

υπαλλήλους και 0.5 µίας εκατοστιαίας µονάδας  από τους εργοδότες και 1  

εκατοστιαίας µονάδας στην περίπτωση των  αυτοτελώς εργαζοµένων. 

     

 

 


