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2013-2019
o Το 2013 η οικονομία μπαίνει σε βαθιά ύφεση:

• συρρίκνωση του ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 6,6% του ΑΕΠ και 

σημαντικά μεγαλύτερη από της Ευρωζώνης και της ΕΕ 

• ανεργία στο 15,9%

o Υπό κατάρρευση ο χρηματοπιστωτικός τομέας

o H ΚΔ βρίσκεται σε μη επενδυτική βαθμίδα χωρίς πρόσβαση στις αγορές 

κεφαλαίων

o Ένταξη στο τριετές Μακροοικονομικό Πρόγραμμα Προσαρμογής για 

εφαρμογή δέσμης μέτρων πολιτικής για την αποκατάσταση της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητάς και της βιώσιμης ανάπτυξης.

o Από το 2015 οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς,  με ρυθμό 

ανάπτυξης το 2019 να ανέρχεται σε 5,5%. 

o Ανεργία μειώθηκε κάτω από το μισό, από 15,9% το 2013 σε 7,1% το 

2019.

• ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2022

o Μετά από αποτελεσματική αντιμετώπιση 3 κρίσεων 

(χρηματοοικονομική, πανδημία και ενεργειακή) επανεκκίνηση της 

οικονομίας με ρυθμούς απόδοσης στο 6.6% για το 2022.

o Χαμηλή ανεργία στο 6,7%.

o Δημοσιονομική σταθερότητα και δημόσιο χρέος κάτω του 90%.
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ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ ΜΙΑ ΥΓΙΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΤΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2019-2020
o Μετά από 5 χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης (2015-2019), η οικονομία 

μπαίνει ξανά σε  βαθιά ύφεση.

o Βουτιά στο ρυθμό ανάπτυξης (-4.4% του ΑΕΠ το 2020) λόγω της 

Πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19), όμως άμεση ανταπόκριση της 

κυβέρνησης με την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων στήριξης



ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-6.6

5.6
6.0

-0.3

1.8

3.2

-0.1

2.1

3.3

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2013 2018 2022f

ρ
υ

θ
μ

ό
ς
 α

ν
ά

π
τ
υ

ξη
ς
 Α

Ε
Π

Κύπρος Ευρωζώνη ΕΕ

.  

3

3ο τρίμηνο του 2022 μεγαλύτερη 

αύξηση ΑΕΠ σε όλη την ευρωζώνη
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΕΡΓΙΑ

Δραστική μείωση ποσοστών ανεργίας στο ήμισυ από 

το 2018 και περεταίρω μείωση το 2022

Η μακροχρόνια ανεργία από 6.1% το 2013 μειώθηκε 

στο 2.7% το 2018 και περαιτέρω στο 2.3% το 1ο 

ενιάμηνο του 2022.
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Η Κύπρος βρίσκεται ξανά κάτω 

από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης
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ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

o Το 2013 το χαρακτηριστικό της 

οικονομίας ήταν η ανεργία. Αυτό 

αντιστράφηκε με κύριο 

χαρακτηριστικό την ύπαρξη κενών 

θέσεων εργασίας.

o Αυξητική τάση κενών θέσεων 

εργασίας, από το 2013 μέχρι 

σήμερα, αποτέλεσμα έντονης 

οικονομικής δραστηριότητας, 

αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική της 

κυπριακής οικονομίας και 

προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.

o Η ΚΔ έλαβε €603 εκ. από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο SURE (ειδικό 

εργαλείο για διατήρηση θέσεων 

εργασίας στα κράτη μέλη κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας), το οποίο 

συνέβαλε στο να αποτρέψουμε την 

ανεργία με σειρά σχεδίων
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Σταθερή μείωση οικονομικής ανισότητας,

καθρέφτης οικονομικής ανάκαμψης
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o Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, και την αντιμετώπιση 

τριών κρίσεων οι κοινωνικοί δείκτες για την ανισότητα και τη 

φτώχεια στην Κύπρο συνεχίζουν να καταγράφουν βελτίωση.

o Το ποσοστό του πληθυσμού που βρισκόταν σε Κίνδυνο 

Φτώχειας (δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα του βρισκόταν κάτω 

από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχειας)  ή σε Κοινωνικό 

Αποκλεισμό παρουσίασε μείωση, φτάνοντας στο 13.8% το 

2021 σε σχέση με   15.3% το 2013. 

o Ο συντελεστής Gini, ο οποίος αποτελεί δείκτη άνισης 

κατανομής ή συγκέντρωσης του εισοδήματος παρουσίασε το 

2021 σημαντική βελτίωση (29,4%) σε σχέση με το 2013 

(32.4%).

o Το 2021 το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% 

του πληθυσμού ήταν 4,2 φορές ψηλότερο από το εισόδημα 

του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (Δείκτης S80/S20), σε 

σχέση με 4,3 που ήταν το 2020 και 4,9 που ήταν το 2013, 

παρουσιάζοντας βελτίωση.
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(*) εξαιρουμένου του μεθοδολογικού χειρισμού ενσωμάτωσης της ΚΕΔΙΠΕΣ στους λογαριασμούς της Γενική 
Κυβέρνηση, ύψους -7,1% του ΑΕΠ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

o Ελλειμματικό δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής

Κυβέρνησης στο -5,7% του ΑΕΠ το 2012, μετατρέπεται

σε πλεονασματικό ύψους 3,5% του ΑΕΠ το 2018, ενώ

το 2022 προβλέπεται πλεόνασμα 1,2% του ΑΕΠ.

o Συνετή δημοσιονομική πολιτική στήριξης αλλά και

σημαντική στήριξη της κοινωνίας κατά περιόδους κρίσης

o Σημαντική μείωση κόστους χρηματοδότησης.

o Δημοσιονομική εξυγίανση που επέτρεψε γρήγορο

καταρτισμό και εφαρμογή εθνικού προγράμματος

στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ –

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

o Ισχυρά δημόσια οικονομικά

χωρίς αύξηση φόρων ή

μείωση των δαπανών

o Αύξηση των κοινωνικών

παροχών κατά 71% ή €1.8

δις

o Αύξηση επενδύσεων

o Ανάκτηση εμπιστοσύνης

επενδυτών/αγορών

o Επαναφορά σε επενδυτική

βαθμίδα

o Μείωση του κόστους

χρηματοδότησης, από

3,2% του ΑΕΠ το 2013 σε

1,3% του ΑΕΠ το 2023.

o Αποτέλεσμα: βελτίωση

κοινωνικής συνοχής και

ανάπτυξης
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Μήνυμα ισχυρής ανάκαμψης 

o Έλλειμμα μεγαλύτερο (2,6% του ΑΕΠ) κατά την 

περίοδο 2013-2017 σε σύγκριση με την 

ΕΕ/Ευρωζώνη (έλλειμμα 2% του ΑΕΠ), θέση οποία 

ανατράπηκε κατά την περίοδο 2018-2022, όπου το 

δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 

περιορίστηκε στο 2,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 

μεγαλύτερο έλλειμα στην ΕΕ/Ευρωζώνη ύψους 3,1% 

και 3,3% του ΑΕΠ, αντίστοιχα.

o Βελτίωση της δημοσιονομικής  θέσης της Κύπρου 

γίνεται αισθητή την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου

2022 με το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής 

Κυβέρνησης να παρουσιάζει πλεόνασμα 2% του 

ΑΕΠ, ενώ η δημοσιονομική θέση της ΕΕ/Ευρωζώνης 

είναι σε χαμηλότερο επίπεδο (-1,5%/ -1,7% ΑΕΠ).

o Ισχυρή συγκριτικά δημοσιονομική θέση για την 

αντιμετώπιση προκλήσεων του 2023/2024, με την 

αβεβαιότητα και πολιτική αστάθεια να είναι σε υψηλά 

επίπεδα. 
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ /

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ o Κατακόρυφη αύξηση του Δημόσιου Χρέους το 2013-2015 λόγω χρεοκοπίας 

και ανάγκης δανεισμού από ΤΡΟΙΚΑ

o Στα ύψη το έλλειμμα του πρωτογενούς ισοζυγίου (-5,5% του ΑΕΠ) και το 

δημόσιο χρέος (108,8% του ΑΕΠ) το 2014.

o Σημαντική βελτίωση καταγράφεται το 2017 με το πλεόνασμα στο πρωτογενές 

ισοζύγιο να φιγουράρει στο 4,4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να 

περιορίζεται στο 92,6% του ΑΕΠ.

o Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε συνδυασμό με τα μέτρα επιτυχούς 

αντιμετώπισης της, μετατρέπουν το 2020 το πρωτογενές ισοζύγιο σε 

ελλειμματικό (-3,6% του ΑΕΠ) και το δημόσιο χρέος να αναρριχάται στο 

113,5% του ΑΕΠ.

o Εν μέσω της γεωπολιτικής κρίσης η δημοσιονομική θέση της Κύπρου είναι σε 

ψηλά επίπεδα, με πρόβλεψη για πρωτογενές ισοζύγιο να ύψους 2,7% του 

ΑΕΠ το 2022, σε σύγκριση με το 2021 όπου ανήλθε στο 0,2% ως ποσοστό του 

ΑΕΠ.

o Παράλληλα, μείωση δημόσιου χρέους στο 87,2% του ΑΕΠ το 2022 (εκτίμηση) 

από 101% το 2021, όπου το δημόσιο χρέος σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση 

ύψους 12,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ από 113,5% του ΑΕΠ το 2020.

o Σταδιακή μείωση επιτοκίου εξυπηρέτησης δημοσίου χρέους από 4.2% το 2012 

σε 1.8% το 2022.

Μήνυμα ισχυρής ανάκαμψης 
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Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021, η Κύπρος παρουσιάζει τη

δεύτερη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του

ΑΕΠ από τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Αποτέλεσμα εξίσωση του δημοσίου χρέους με τον μέσο όρο της

ευρωζώνης, ακολουθώντας καθοδική τάση.
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ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Για ολόκληρο το 2022 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 8,4%. 

Καθοριστικός παράγοντας, η αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου στις διεθνείς αγορές κατά 42,6% το 2022, με 

παράλληλη υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του 

ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς επίσης και οι αυξήσεις 

που παρατηρήθηκαν στις τιμές των τροφίμων.

Όσον αφορά τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στην ΕΕ κατά 

το 2022, η Κύπρος κατείχε την 5η χαμηλότερη θέση 

ανάμεσα στα Κράτη Μέλη, ύψους 8,1%, σε σύγκριση με 

9,2% και 8,4% στην ΕΕ και Ευρωζώνη, αντίστοιχα.

Πρόβλεψη για περιορισμό του στο 3% το 2023.
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Σημαντική εξέλιξη οι αναβαθμίσεις από όλους τους Οίκους αξιολόγησης από το 

2013 μέχρι σήμερα, με τον Οίκο Fitch να αναβαθμίζει το αξιόχρεο του 

μακροπρόθεσμου ομολόγου (από το χαμηλότερο του 2013) κατά 13 βαθμίδες, 

τον Οίκο S&P’s κατά 12 βαθμίδες, τον Οίκο DBRS κατά 9 βαθμίδες και τον Οίκο 

Moody’s κατά 8 βαθμίδες στο πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Σε διάστημα μόλις 2 ετών επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της ΚΔ (4 βαθμίδες κατά μέσο ως προς την επενδυτική κατηγορία), 

οδηγώντας σε βελτίωση του ενδιαφέροντος για το κρατικό ομόλογο και μείωση 

του κόστους χρηματοδότησης.

Κατά το χρονικό διάστημα 2013-2022, το αξιόχρεο του μακροπρόθεσμου 

ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε 27 φορές από τους 

τέσσερις Οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης

Βαθμολόγηση Μακροπρόθεσμου Χρέους του εκδότη ως προς την 

επενδυτική κατηγορία

Οίκος 2013 (1) 2018 2022

DBRS

(2) -8 1 2

Fitch -12 1 1

Moody's -9 -2 -1

S&P's -11 1 2

* Η βαθμολόγηση για κάθε Οίκο αφορά στο τέλος κάθε έτους με εξαίρεση το έτος 2013 που αφορά την 

ισχύουσα βαθμολόγηση στις 30/6/2013.

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Μακροοικονομική σταθερότητα

κλειδί για περαιτέρω αναβάθμιση

της πιστοληπτικής ικανότητας της

ΚΔ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στήριξη ρευστότητας
• Αναστολή δόσεων δανείων.

• Σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα 

στεγαστικά δάνεια και νέα επιχειρηματικά 

δάνεια.

• Ειδικά σχέδια εφάπαξ επιδότησης πολύ μικρών 

και μικρών επιχειρήσεων και 

αυτοεργοδοτουμένων.

Δέσμη προσωρινών μέτρων στήριξης –

Συνολική Κρατική Στήριξη €3 δισ

Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Κίνητρα για εθελοντική μείωση ενοικίων.

• Διευκόλυνση σε φορολογουμένους για υποβολή δηλώσεων 

και πληρωμή φόρων.

• Παράταση της υποβολής φορολογικών δηλώσεων από 

μισθωτούς και διαγραφή επιβαρύνσεων.

• Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε τομείς της οικονομίας που 

επηρεάστηκαν όπως ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων-

Κρατικές εγγυήσεις.

Λήφθηκαν μέτρα οποίες δημιούργησαν δυνητικές 

υποχρεώσεις συνολικού ύψους €1.35 δις: 

• Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων («Pan-European 

Guarantee Fund») - Πρώτη χώρα η Κύπρος

• Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων 

προς ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς κυπριακές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• Παροχή Ρευστότητας για χρηματοδότηση ΜΜΕ 

μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας  Κύπρου 

(ΤΕΚ).

• Κυβερνητικές Εγγυήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 

για την παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και 

αυτοτελώς εργαζόμενους..

ΥπΟικ σε συνεργασία με ΥπΥγ ετοίμασε & υλοποίησε 

Στρατηγική Επανεκκίνησης της Οικονομίας με σταδιακή 

άρση των περιορισμών στις δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων.

€1.35 δις δυνητικές κρατικές εγγυήσεις (2020-2022).

€1,85 δις έργα/σχέδια κρατικής στήριξης που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία

με τα άλλα υπουργεία σε διάφορούς τομείς (εργασία, γεωργία και

κτηνοτροφία, τουρισμός, πολιτισμός, κτλ).

€650 εκ. υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

15



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (2)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στήριξη ρευστότητας και….

• Αναστολή δόσεων δανείων

Από 55 χιλιάδες εταιρείες και νοικοκυριά για 

εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους περίπου €11,9 δις 

(>50% των εξυπηρετούμενων δανείων)

• Σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά 

δάνεια και νέα επιχειρηματικά δάνεια

Επιδότηση τόκων πέραν των 10 χιλ. δανείων, το 

ύψος των οποίων υπερβαίνει το €1,7 δις

• Ειδικά σχέδια εφάπαξ επιδότησης πολύ μικρών 

και μικρών επιχειρήσεων και 

αυτοεργοδοτουμένων

Συνολική στήριξη ύψους €100,9 εκ για το 2020 

και ύψους €214,19 εκ για το 2021 

Θετικός αντίκτυπος ενδεικτικών μέτρων 

στήριξης

2202
2343

2266

1559

2019 2020 2021 10Μ-2022

Σύνολο εκκαθαρίσεων/πτωχεύεσων εταιρειών

Εταιρική αφερεγγυότητα
Η στήριξη προς την οικονομία υποβοήθησε στον 

περιορισμό της εταιρικής αφερεγγυότητας και 

μετά την πανδημία, με τις εκκαθαρίσεις/ 

πτωχεύσεις να μειώνονται κατά 30% το 2022 σε 

σχέση με το 2021.

……διατήρηση της οικονομικής 

δραστηριότητας

• Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και 

Αυτοτελώς Εργαζομένων υποκείμενων σε 

ΦΠΑ Δόθηκε στήριξη σε περίπου 18.400 

επιχειρήσεων/αυτοτελώς εργαζομένους ύψους 

€153 εκ. 

• Σχέδια Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων 

Κατηγοριών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς 

Εργαζομένων οι οποίες δεν είναι 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ Δόθηκε 

στήριξη σε περίπου 1.830 αυτοτελώς 

εργαζομένους ύψους €1.83 εκ.

• Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Ορισμένων 

Κατηγοριών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς 

Εργαζομένων υποκείμενων σε ΦΠΑ: Δόθηκε 

στήριξη σε περίπου 175 επιχειρήσεις/αυτοτελώς 

εργαζόμενους ύψους €2,32 εκ. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚHΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (3)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέτρα σχετικά με την κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος

oΜείωση του φόρου κατανάλωσης 

καυσίμων κίνησης και θέρμανσης από 

8/3/2022 μέχρι 28/2/2023 -€75εκ.

oΚλιμακωτή Επιδότηση κόστους 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε 

να ενθαρρύνεται η εξοικονόμηση ενέργειας 

σε νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και τη 

βιομηχανία καθώς, και 

γεωργοκτηνοτροφικός τομέας-€81 εκ.

o Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, από 19% 

σε 5% για ευάλωτα νοικοκυριά και από 19% 

σε 9% για τους υπόλοιπους οικιακούς 

καταναλωτές -€28εκ. 

Μέχρι σήμερα λήφθηκαν μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 

των πληθωριστικών πιέσεων ύψους €400 εκ.

Στόχευση  σε ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού

o Στήριξη Κτηνοτροφίας-€25.6 εκ.

o Στήριξη των συνταξιούχων και 

χαμηλοσυνταξιούχων -€40.5 εκ.

o Εφάπαξ ποσά σε νοικοκυριά με παιδιά βάσει 

εισοδηματικών κριτηρίων -€5 εκ. 

o Επιδότηση των υπηρεσιών φροντίδας σε παιδιά 

μέχρι 4 ετών για επιδότηση των διδάκτρων σε 

βρεφονηπιακούς σταθμούς- €10 εκ./ανά έτος.

o Στήριξη των κατοίκων ορεινών περιοχών -€9.6 εκ. 

o Μέτρα στήριξης της συνδεσιμότητας, των 

αερομεταφορών και του τουρισμού -€8.5 εκ.

o Μέτρα για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας -

€40 εκ (top up).

Στρατηγική για Πράσινη μετάβαση-

πολιτικές απεξάρτησης από τα ορυκτά 

καύσιμα (σε συνεργασία με ΥΕΕΒ)
o Χρηματοδότηση πέραν των €500 εκατ., από τον 

ΣΑΑ,  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο 

Δίκαιης Μετάβασης και αξιοποίηση RePower EU

o Δράσεις για μείωση του κόστους ενέργειας, κίνητρα  

προς μία πράσινη και κυκλική οικονομία, περαιτέρω 

προώθηση ΑΠΕ.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Επιδεικνύει  σημαντική ανθεκτικότητα μέσα σε αντίξοες 

συνθήκες, συνεχίζοντας τη διοχέτευση ρευστότητας στην 

πραγματική οικονομία και διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο 

στην ανάκαμψή της.

• Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση και έναρξη έκδοσης ομολόγων για 

Ίδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (MREL) από 

συστημικές τράπεζες προς διεθνείς επενδυτές.

• Τα αποθέματα ρευστότητας παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα 

ενώ ταυτόχρονα η δανειοδότηση επέστρεψε σε επίπεδα προ 

της πανδημίας. Τα δάνεια που παραχωρήθηκαν μετά το 2016 

παρουσιάζουν χαμηλό δείκτη καθυστερήσεων ή στάσης 

πληρωμών.

• Η μεταβολή των επιτοκίων δημιουργεί ευνοϊκότερες 

προοπτικές κερδοφορίας για τις τράπεζες, αλλά εξακολουθούν 

να υπάρχουν διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως οι δυσκαμψίες 

του λειτουργικού κόστους.

Ισχυρός Τραπεζικός Τομέας
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15.3%
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19.6%
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11.7%

14.2%

15.6%
15.9%

14.9% 15.0%

17.0%
17.6% 17.7% 17.5%

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Δείκτης Φερεγγυότητας (%) Δείκτης επάρκειας κεφαλαίων CET1 (%)

1491

2141
1929 1984

1330
1605 1546

546

721
868 874

783

1121
1082

2359

3229
3143 3201

2403

3000
2842

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-11m

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Επιχειρηματικά Καταναλωτικά Στεγαστικά Άλλα προς νοικοκυριά .



▪ Εξωδικαστική διαδικασία.
▪ E-auctions.

Συστατικά  στοιχεία 
Μεταρρύθμισης 
διαχείρισης ΜΕΔ

▪ ”Δεύτερη Ευκαιρία”.
▪ Διάταγμα απαλλαγής οφειλών.
▪ Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.

Πλαίσιο αφερεγγυότητας

▪ Πωλήσεις ΜΕΔ μέχρι 1 εκ. στις 
ΕΕΠ.

▪ Εποπτεία των ΕΕΠ.

Πώληση ΜΕΔ

▪ Εισαγωγή πλαισίου για 
τιτλοποίηση ΜΕΔ.

Τιτλοποίηση

▪ Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων.
▪ Οδηγία Απομείωσης Δανείων.
▪ Οδηγίες για ΕΕΠ.

Εποπτικές Ενέργειες

▪ Πρόσβαση στο σύστημα Αριάδνη 
στις ΕΕΠ.

▪ Εποπτεία διαχειριστών.

Δευτερογενής αγορά ΜΕΔ

Εκποίηση ακινήτων

▪ Διαμεσολάβηση μέσω Χρηματοοικονομικού 
Επιτρόπου.

▪ Σύστημα Άρτεμις.
▪ Φοροαπαλλαγή σε αγοραπωλησίες 

ακίνητης περιουσίας για ΜΕΔ.

Άλλα

▪ Υποχρεωτική διαδικασία 
εξασφάλισης τίτλου ιδιοκτησίας 
σε χιλιάδες ακίνητα.

Τίτλοι ιδιοκτησίας

Ολιστική μεταρρύθμιση στη 

διαχείριση των ΜΕΧ

2014-2022

2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (2)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πηγή:
ΥπΟικ, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ)

• Η διαχείριση των ΜΕΧ παραμένουν στο 

επίκεντρο της στρατηγικής των τραπεζών και 

της κυβέρνησης.

• Η εξέλιξη των ΜΕΧ στον τραπεζικό τομέα 

υποβοηθήθηκε σημαντικά από τη βελτίωση 

του νομικού πλαισίου.

• Αισθητή μείωση του ύψους και του ποσοστού 

των ΜΕΧ το 2018 εντός του τραπεζικού 

τομέα. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται και κατά 

την περίοδο της πανδημίας, με τα σημερινά 

ποσοστά ΜΕΧ να ανέρχονται στο 11.2%.

• ΚΕΔΙΠΕΣ: Από τον Σεπτέμβριο του 2018 

όπου τα ΜΕΧ ανέρχονταν σε €6.88 δις., 

παρατηρήθηκε μείωση κατά €1.3 δις τον 

Σεπτέμβριο του 2022.
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Πώληση 
Helix 1

Έναρξη 
ΚΕΔΙΠΕΣ
Σεπτ.18

Πώληση 
ΜΕΔ (Helix 

2) 
Ιούν.20

Ψηλότερο 
σημείο 

ΜΕΔ
Απρ. 14

Αναθεωρημένο 
πλαίσιο Πώλησης 

Δανείων, 
Τιτλοποιήσων, 

Αφερεγγυότητας 
και Εκποιήσεων

Ιούλ. 2018 

Πώληση 
ΜΕΔ

Δεκ.18

Πώληση 
ΜΕΔ

Δεκ.20

Νέα διαδικασία 
έκδοσης τίτλων 

ιδιοκτησίας
Σεπτ. 15 

Πώληση 
ΜΕΔ (Helix 

3)
Σεπτ.21

Αναθεώρηση νομικού πλαισίου
Σημαντικές συναλλαγές προς 
ΕΕΠ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (3)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»

• Εκπονήθηκε το 2019 με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας 

και την άμβλυνση των ΜΕΧ

• Υποβλήθηκαν γύρω στις 6400 αιτήσεις, εκ των οποίων γύρω στο 

30% παρέμεινε ημιτελώς συμπληρωμένο, καταδεικνύοντας ίσως 

κατάχρηση του σχεδίου για καθυστέρηση στην επίλυση των ΜΕΧ και 

ευρύτερα απροθυμία ενός σημαντικού αριθμού δανειοληπτών να 

προβούν σε αποκάλυψη των εισοδηματικών και περιουσιακών τους 

στοιχείων.

• Εγκρίθηκαν περίπου 1150 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ΜΕΧ ύψους 

περίπου €270 εκ. Ο σημαντικότερος λόγος απόρριψης ήταν η 

υπέρβαση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων 

καταδεικνύοντας δυνατότητα διακανονισμού του δανείου, και άρα 

αφορούσαν περιπτώσεις που ήταν εκτός της περιμέτρου προστασίας 

της οποίας στόχευε το Σχέδιο.

Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

• Το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται την υλοποίηση από την ΚΕΔΙΠΕΣ του 

Σχεδίου «Ενοίκιο έναντι Δόσης» (MORTGAGE TO RENT) για επίλυση ΜΕΧ ευάλωτων 

νοικοκυριών.

• Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 1ο τρίμηνο 2023

• Συμφωνία με Τραπεζικά Ιδρύματα για προστασία ευάλωτων ομάδων από εκποιήσεις 

Σχέδιο «ΟΙΚΙΑ»

• Συμπληρωματικό σχέδιο του ΕΣΤΙΑ, για περιπτώσεις 

με ιδιαιτερότητες που δεν ήταν επιλέξιμες (π.χ. 

Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με 

Χαμηλά Εισοδήματα, ανέγερσης κατοικίας σε Τ/Κ γη)

• Ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων με υποβολή από 

>60% των δυνητικών αιτητών με 1223 αιτήσεις, που 

αναλογούν σε δάνεια ύψους περίπου €115 εκ. Οι 

αξιολογήσεις είναι υπό εξέλιξη μέχρι τον Απρίλιο 

2023.

Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων 

δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού 

Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

• Έχουν υποβληθεί συνολικά 2,540 αιτήσεις, που αντιστοιχούν σε υπόλοιπο περίπου 65 εκ.  

(42% του υπολοίπου δανείων και >50% του δυνητικού αριθμού δανείων).
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (4)



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε δέσμη Νομοσχεδίων, η οποία 

αποτελεί το εθνικό πλαίσιο για παροχή έκτακτης δημόσιας στήριξης σε 

φερέγγυα ΑΠΙ καθώς και τα εργαλεία κρατικής παρέμβασης εντός της 

εξυγίανσης.

Νέο Εθνικό Πλαίσιο Αφερεγγυότητας για Πιστωτικά Ιδρύματα

Σκοπός του πλαισίου νέου Εθνικού Πλαισίου Αφερεγγυότητας είναι η βελτιστοποίηση, 

επιτάχυνση και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εκκαθάρισης τραπεζικών ιδρυμάτων με 

απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. 

.

Σύστημα Ανταλλαγής Δεδομένων / Γραφεία Πίστης. 

• Στόχος του μέτρου είναι η καταπολέμηση του υψηλού ιδιωτικού 

χρέους μέσω της βελτίωσης της αξιολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου για νέα δάνεια, με την εξέλιξη του πιστωτικού μητρώου.

• Τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων πιστοληπτικής 

συμπεριφοράς δανειοληπτών συμβάλλουν στη μείωση του 

πιστωτικού κινδύνου, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών 

και την ομαλή λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 

• Στο παρόν στάδιο, γίνεται διαβούλευση με Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου (ΚΤΚ) και Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων για εξεύρεση του καταλληλότερου μοντέλου για την 

εξέλιξη του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο θα 

διατηρεί τα θετικά χαρακτηριστικά του υφιστάμενου συστήματος.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (5)



ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νέο μοντέλο ανάπτυξης  με στόχο τη μετατροπή της Κύπρου σε 

ένα «Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της 

Ευρώπης».

o Στις 18.5.2022 εγκρίθηκε το σύστημα διακυβέρνησης από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και συστάθηκε Επιτροπή 

Παρακολούθησης για την υλοποίηση της Στρατηγικής.

o Αποτελεί Σχέδιο Δράσης με  240 οριζόντιες και τομεακές 

εισηγήσεις, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη 

διασφάλιση της ευημερίας όλων των πολιτών.

o Βασίζεται στους πιο κάτω πυλώνες:

✓ Ακμάζουσα και ανθεκτική οικονομία, και 

✓ Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Παρακολούθηση στη βάση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης 

(key performance indicators).

Μακροπρόθεσμη Εθνική Στρατηγική για τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη «ΟΡΑΜΑ 2035» 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΕ (2)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Αποτελεί τον Πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ και καθορίζει τα μέγιστα ετήσια ποσά που μπορεί να δαπανά η ΕΕ ανά 

έτος

• Μετά από διαπραγματεύσεις 2 ετών, επετεύχθη συμφωνία τον Ιούλιο του 2020, για Προϋπολογισμό ύψους € 1,85

τρις. συμπεριλαμβανομένων των ποσών από τα Προγράμματα Νέας Γενιάς (Next Generation EU) για αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας

• Η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε ένα σημαντικά αυξημένο χρηματοδοτικό φάκελο για την περίοδο 2021-2027: 

Συνολικό ύψος €2,7 δις εκ των οποίων, €1,5 δις από το ΠΔΠ 2021-2027 και €1,2 δις. στο πλαίσιο του Next 

Generation EU (ΣΑΑ)

• Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης υψηλή προτεραιότητα ήταν η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος σε όρους ανταγωνιστικότητας: 

❑ € 200 εκ. επιπλέον κατανομή για προγράμματα Πολιτικής Συνοχής

❑ € 50 εκ. επιπλέον κατανομή για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

❑ € 50 εκ. επιπλέον κατανομή για τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Διαχείρισης Συνόρων.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

(3)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία - €74 εκ.

Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία - €448 εκ.

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας - €422 εκ.

Προς μια ψηφιακή εποχή - €89 εκ.

Απασχόληση, κοινωνική προστασία, εκπαίδευση και ανθρώπινο δυναμικό - €173 εκ.

Κινητοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους €1 δισ.

Επιτυχής Αποταμίευση 1ης αίτησης πληρωμής – 2 Δεκεμβρίου 2022

5 Άξονες Πολιτικής – Συνολικός Προϋπολογισμός €1,2 δισ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (4) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υλοποιείται μέσα από την επίτευξη 271 οροσήμων και στόχων.

Εκτιμώμενο όφελος για οικονομία μεσοπρόθεσμα αποτελεί η αύξηση του ΑΕΠ 

σωρευτικά κατά περίπου 7% και της απασχόλησης στο 3%.

Ουσιαστική συνεργασία εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Άνοιξη 2023 - Τροποποίηση ΣΑΑ για πλήρη αξιοποίηση Πρωτοβουλίας 

RepowerEU.
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Πολυετές, πολυταμειακό, αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική για αξιοποίηση των 

πόρων που κατανεμήθηκαν στην Κύπρο μέσω των Ταμείων της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2021 – 2027.

Κατανομή για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στην Κύπρο €968εκ., με σύνολο δημοσίων επενδύσεων €1.8 

δισ.

Υλοποίηση επενδύσεων, σε όλο το φάσμα της οικονομίας, με επικέντρωση για μια πιο έξυπνη και πράσινη 

μετάβαση. Οι δράσεις περιλαμβάνουν στήριξη:

• Τοπικής ανάπτυξης

• Βιώσιμης κινητικότητας/ Μεταφορών

• Επιχειρηματικότητας / ΜΜΕ

• Έρευνας & Καινοτομίας

• Ψηφιοποίησης 

Τον Ιούλιο 2022, το Πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – πρωτιά για την Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ (5)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

• Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Κλιματικής Αλλαγής

• Κυκλικής Οικονομίας

• Απασχόλησης

• Κοινωνικής Ένταξης/Συνοχής

• Εκπαίδευσης / Κατάρτισης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΑΛΕΙΑ 

2021-2027
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ & 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ –

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ (6)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επιχειρησιακά Προγράμματα Πολιτικής 

Συνοχής 2014-2020

Η Κύπρος ανάμεσα στις πρώτες 

χώρες σε απορρόφηση (90%) με 

μέσο όρο 78% ΕΕ



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κοινωνικές παροχές €5,01 δις.

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα €1,14 δις.

Έξοδα Λειτουργίας €896,7 εκ.

Δρόμοι €412,5 εκ. 

Συντηρήσεις και επιδιορθώσεις €350,3 εκ.

Κατασκευαστικά έργα €334,8 εκ.

Έργα υποδομής €114,2 εκ.
.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2023 – 2025 (7)
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (8)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μεταρρύθμιση Δημόσιων Οικονομικών

Κάλυψη αναγκαίων νομοθετικών διοικητικών και 

οργανωτικών διαδικασιών.

Παροχή κατάλληλων εργαλείων για επίτευξη μιας 

οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης 

των δημόσιων πόρων για την προώθηση μιας βιώσιμης 

ανάπτυξης.

Εισαγωγή σύγχρονων αρχών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού που ενισχύουν την ευελιξία των 

οικονομικών φορέων και ενδυνάμωση της διαφάνειας για τη 

χρήση των πόρων του κράτους.

Νέα μορφή Προϋπολογισμού στη Βάση Δραστηριοτήτων 

αποσκοπεί στη μετάβαση από τον έλεγχο των εισροών 

(πιστώσεις) στις εκροές.

Επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων (δείκτες 

επίδοσης/απόδοσης – KPIs).

Νέο λογιστικό σχέδιο και οικονομική ανάλυση του κρατικού 

προϋπολογισμού, στη βάση ενός παγκόσμιου οικονομικού 

και στατιστικού συστήματος, με το οποίο θα εξάγονται 

διεθνώς συγκρίσιμα δεδομένα.

Βελτίωση διακυβέρνησης κρατικών επιχειρήσεων και 

κρατικών οργανισμών.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Σύσταση Μονάδας Διευκόλυνσης Εταιρειών 

(BUSINESS FACILITATION UNIT).

Νέα πολιτική για την απασχόληση υπηκόων 

τρίτων χωρών με υψηλές δεξιότητες.

Απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού

Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των 

υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται 

στη Πολιτική για την απασχόληση 

προσωπικού από τρίτες χώρες.

Στρατηγική Προσέλκυσης Εταιρειών για 

Δραστηριοποίηση ή και επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο

Αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως προορισμού εγκατάστασης διεθνών επιχειρήσεων

Η Στρατηγική ευθυγραμμίζεται με νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξη 2035

1.600 ξένες εταιρείες έχουν ενταχθεί.

12.500 Προσωπικό έχει πάρει άδειες παραμονής.

150 Ψηφιακοί Νομάδες έχουν επιλέξει την Κύπρο.

Άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 150% (σε σχέση με προ-πανδημίας).

Επενδύσεις σε ICT αυξήθηκαν κατά 600% (σε σύγκριση με 2019).

Άνοδος της Κύπρου από την 68η στη 18η θέση στο Greenfield FDI Index, καταγράφοντας

τη μεγαλύτερη βελτίωση θέσης ανάμεσα στα συμμετέχοντα κράτη.

Εισαγωγή DIGITAL NOMAD VISA.

Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις και αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) 

φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και 

καινοτομία.
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (2)

Δημιουργία ενός διεθνούς 

επιχειρηματικού κέντρου
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ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (3)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στόχος η αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης των 

πολιτών

Μεταρρύθμιση και 

Εκσυγχρονισμός Δημόσιας 

Υπηρεσίας

Στις 13.1.2022 ψηφίστηκε νομοθετικό πλαίσιο 

από τη ΒτΑ για τη μεταρρύθμιση της 

δημόσιας υπηρεσίας:

Εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης

και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για 

την πλήρωση κενών ανελικτικών θέσεων 

στη δημόσια υπηρεσία και νέων 

κανονισμών για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των υπαλλήλων.

Αλλαγή κουλτούρας ως προς τις 

προαγωγές.

Βελτίωση πειθαρχικού κώδικα.

Άλλα Μέτρα:

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 

Διοικήσεων των Υπουργείων/ Υφυπουργείων 

για καλύτερη εφαρμογή πολιτικών 

διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και 

δημόσιας διοίκησης. 

Εξ ορθολογισμός του συστήματος βάρδιας.

Ρύθμιση ευέλικτων μορφών απασχόλησης 

στη δημόσια υπηρεσία. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στόχος η βελτίωση του επιχειρείν και της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας.

Το Υπουργείο 

Οικονομικών 

δρομολόγησε τον πλήρη  

εκσυγχρονισμό του Περί 

Εταιρειών Νόμου

Συμπληρώνει ενέργειες που 

ήδη τροχοδρομούνται από 

το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας

Προκήρυξη 

Διαγωνισμού: 27 

Ιουλίου, 2021.

• Εκσυγχρονισμός και αναδιοργάνωση 

του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

• Ρυθμίσεις που αφορούν την 

απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του 

υφιστάμενου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός του Περί Εταιρειών Νόμου Εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για το ΧΑΚ

Έγκριση Υπουργικού 

Συμβουλίου για τη 

στρατηγική επιλογή 

εξεύρεσης επενδυτή

7 Μαΐου, 2020

Υπογραφή Συμφωνίας για 

ανάθεση σε εμπειρογνώμονες η 

ετοιμασία επιχειρηματικού 

πλάνου και χειρισμό νομικών 

θεμάτων

Στόχος η επιλογή κατάλληλου επενδυτή ο οποίος θα 

προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ΧΑΚ προς όφελος της 

περαιτέρω ανάπτυξής του χρηματιστηριακού θεσμού.

6 Απρίλιου, 2022
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ίδρυση Υφυπουργείων

oΥφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

oΥφυπουργείο Τουρισμού 

oΥφυπουργείο Ναυτιλίας 

oΥφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

oΥφυπουργείο Πολιτισμού

Εθνική Στρατηγική  για την τεχνολογία Blockchain 

• Ετοιμάστηκε το 2019 – στόχος η προώθηση της τεχνολογίας Blockchain στον δημόσιο 

τομέα και η έναρξη σχετικών εφαρμογών καθώς και η ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας.

• Αξιοποίηση και αξιολόγηση των ευκαιριών από τη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας για 

την προώθηση και χρησιμοποίηση της καινοτομίας προς όφελος της οικονομίας.

Μεταρρυθμίσεις για την προαγωγή 

του ψηφιακού μετασχηματισμού  

και της καινοτομίας

Προώθηση σημαντικών έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και ψηφιοποίησης:

• Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Ενοποιημένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Τμήματος Φορολογίας, εκσυγχρονισμός του 

συστήματος Τελωνείων και ηλεκτρονικών πληρωμών.
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Εταιρία MoRE Ltd

• Εγκρίθηκε από ΥΣ στις 8/6/2022 η σύσταση κρατικής επιχείρησης 

συμβουλευτικών υπηρεσιών με μέτοχο τον Υπουργό Οικονομικών και 

συστάθηκε στις 24/11/2022.

• Στόχος η προώθηση έργων μεταρρύθμισης, εκσυγχρονισμού                                        

και ψηφιοποίησης του δημοσίου.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Απόφαση Υπουργικού 

Συμβουλίου

21 Αυγούστου, 2019

Υπογραφή συμφωνίας

Χρηματοδότησης με το 

ΕΤΕπ τον Απρίλιο του 2022 

για την ανάληψη εντολής του 

Ταμείου

• Μάιος 2022-Προκύρηξη πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για τον 

διαχειριστή του Ταμείου.

• Η διαδικασία επιλογή του διαχειριστή 

ολοκληρώθηκε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΤΕπ τον Ιανουάριο  

2023.

Δημιουργία Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης 

Κεφαλαίου (Cyprus Equity Fund)  - €30 εκ 

Δημιουργία Εθνικού  Οργανισμού Χρηματοδότησης-

(National Promotional Agency)

Εξασφάλιση Τεχνικής 

Βοήθειας από την 

Ε.Επιτροπή για την 

ετοιμασία Οδικού Χάρτη

Ολοκλήρωση τον 

Οκτώβριο 2023.

Σύσταση του Οργανισμού 

Στόχος η ενίσχυση των πρωτοβουλιών του κράτους για 

«γεφύρωση» χρηματοδοτικών κενών, και η βελτίωση της 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες και νεοφυείς 

επιχειρήσεις, και αυτοεργοδοτούμενους.

Στόχος η Στήριξη των ΜΜΕ, με έμφαση στις νεοφυείς και 

καινοτόμες κυπριακές εταιρείες.

Τέλος του 2025

• Επικέντρωση στη 

χρηματοδότηση 

καινοτόμων και υψηλού 

ρίσκου 

χρηματοδοτήσεων.

• Η κυβέρνηση θα παρέχει 

συμπληρωματικά 

κεφάλαια.  

39



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στόχος: Χρηματοδοτικό εργαλείο για στήριξη της 

επιχειρηματικότητας, μέσω της παραχώρησης δανείων 

με πολύ ευνοϊκούς όρους στις ΜΜΕ.

Επαναλειτουργία Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου 

(ΤΕΚ) 

Σύσταση και Λειτουργία των Μικρών Διαχειριστών 

Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων

Στόχος: Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο παρέχει ένα διοικητικό 

πλαίσιο με χαμηλότερο κόστος για τους διαχειριστές, αντίστοιχου 

του μεγέθους του ταμείου. 

• Υπογράφηκε Συμφωνία Δανείου ύψους €100 εκ. με την ΕΤΕπ για 

χρηματοδότηση της λειτουργίας της Β΄ φάσης του ΤΕΚ.

• Θα παραχωρούνται δάνεια προς τις κυπριακές τράπεζες για 

χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην Κύπρο, σε μια προσπάθεια 

ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα και της κυπριακής οικονομίας γενικότερα.

• Η κυβέρνηση θα παρέχει συμπληρωματικά κεφάλαια.  

• Το θεσμικό πλαίσιο για τα επενδυτικά ταμεία έχει ήδη ενισχυθεί και 

βελτιωθεί σημαντικά, μεταρρύθμιση η οποία αντικατοπτρίζεται ήδη από την 

σημαντική αύξηση των επενδυτικών ταμείων τα οποία επιλέγουν ως έδρα 

τους την Κύπρο. 

• Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώθηκε με τη ψήφιση ειδικής 

νομοθεσίας για μικρούς διαχειριστές επενδυτικών ταμείων 

(micromanagers). Η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε στις 19.6.2020.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πράσινη Φορολογική Μεταρρύθμιση

• Μεταρρύθμιση η οποία προωθείται μέσω ΣΑΑ. 

• Προτείνεται η σταδιακή εισαγωγή φόρου άνθρακα για τα καύσιμα  που χρησιμοποιούνται 

στους τομείς της οικονομίας (με κάποιες εξαιρέσεις) σε συνάρτηση με την εισαγωγή άλλων 

πράσινων φόρων στους τομείς διαχείρισης του νερού και των αποβλήτων – δημοσιονομικά 

ουδέτερη.

• Τα έσοδα θα επιστρέφονται σε μορφή στοχευμένων αντισταθμιστικών μέτρων ή με 

στοχευμένη αναθεώρηση του φόρου εισοδήματος.

• Στόχος να τεθεί σε εφαρμογή εντός του 2023, ως οι δεσμεύσεις μας που απορρέουν από το 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Έκδοση Βιώσιμου Ομολόγου 

• Θα προσφέρει πρόσβαση σε νέους επενδυτές και θα διευρύνει τις 

χρηματοδοτικές επιλογές του κράτους. 

• Υποδηλώνεται η στήριξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών θεμάτων και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για μετάβαση στην 

πράσινη οικονομία και την επίτευξη των οικολογικών στόχων του 

Κράτους, στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε.

• Αναμενόμενη έκδοση 2023, με ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για 

το κράτος και επέκταση της επενδυτικής βάσης, σύμφωνα με Απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 7/4/2022

Πράσινος Προϋπολογισμός (Green Budgeting)
• Μέσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρώπη καλεί τα ΚΜ, να 

χρησιμοποιήσουν τον Πράσινο Προϋπολογισμό ως ένα μέσο προσδιορισμού και 

διοχέτευσης των δημόσιων δαπανών σε πράσινα έργα.

• Η ΕΕ παρέχει τεχνική στήριξη στα ενδιαφερόμενα ΚΜ με σκοπό τη δημιουργία 

πλαισίου για εφαρμογή του Πράσινου Προϋπολογισμού. 

• Η πιο πρόσφατη τεχνική υποστήριξη λήφθηκε Ιανουάριο 2023. 

• Εντός του πρώτου τριμήνου του 2023 προγραμματίζεται το επόμενο στάδιο της 

τεχνικής υποστήριξης που εμπεριέχει άσκηση αυτοαξιολόγησης σχετικά με το 

εθνικό πλαίσιο πράσινων προϋπολογισμών.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φοιτητικές εστίες
• Ανακαίνιση/ανέγερση νέων κτιρίων με βασική 

χρήση φοιτητικές εστίες/δωμάτια -€15 εκ.

• Ανακαίνιση δυο κτιριακών συγκροτημάτων και 

μετατροπή τους σε φοιτητικές εστίες -€7 εκ.

Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας 

• Προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και 

ενθάρρυνση υφιστάμενων  για επέκταση.

• Ενθάρρυνση επιχειρήσεων που ήδη 

λειτουργούν στην περιοχή με στόχο τη 

δημιουργία βιώσιμων ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων.

Αναζωογόνηση 
Μακροχρόνια μίσθωση  του κτηρίου της 

Φανερωμένης για στέγαση Αρχιτεκτονικού 

Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου -€6 εκ.

Πολεοδομικά κίνητρα και ρυθμίσεις

Σχετίζονται με την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τις 

διατηρητέες οικοδομές στην περιοχή εντός των 

τειχών.

Στόχοι

• Προσέλκυση και ενίσχυση 

οικονομικής δραστηριότητας εντός 

των τειχών πόλης

• Δημιουργία ζωντανής   κοινότητας 

φοιτητών

• Αναβάθμιση δομημένου 

περιβάλλοντος

• Συμβολή στην πράσινη ανάπτυξη 

μέσω αξιοποίησης κτηρίων 

Ανάπλαση της εντός των τειχών 

Λευκωσίας – σε συνεργασία με 

ΥΠΕΣ

€10 εκ.

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπ. Οικ, Δήμος Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και Ιερά Αρχιεπισκοπή
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (10)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αξιοποίηση Τροόδους

• Προσπάθεια αναβάθμισης και δημιουργίας τουριστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή. 

• Το κράτος προτίθεται να διαθέσει σε επενδυτές προς 

αξιοποίηση κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή 

Τροόδους, με τη μέθοδο της μακροπρόθεσμης μίσθωσης.

• Διαδικασία για εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή ….

Αξιοποίηση Κρατικής Έκθεσης

• Σημαντικό κρατικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο παρέμενε για πολλά 

χρόνια αναξιοποίητο. 

• Σύσταση Ομάδας Εργασίας 2019.

• Μελέτη Χωροταξικού Σχεδιασμού και Βιωσιμότητας.

• Απόφαση ΥΣ 2022 για δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει  χώρους καινοτομίας, 

εκθεσιακό κέντρο και ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου.

• Διαδικασία για εξεύρεση Στρατηγικού Επενδυτή τέλος 2023.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φορολογική διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών

• Δεκέμβριο 2020 - η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογήθηκε ως ευρέως συμμορφούμενη με 

το πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών και διαφάνειας για φορολογικούς σκοπούς του 

Παγκοσμίου Φόρουμ του ΟΟΣΑ

• Θετική αξιολόγηση καταδεικνύει τη συμμόρφωση των κυπριακών αρχών με τα εν λόγω 

πρότυπα δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τους διεθνείς εταίρους μας. 

Διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις

Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Φορολογικές 

Συμφωνίες

• Επιτυχής εναρμόνιση με ευρωπαϊκές φορολογικές Οδηγίες 

άμεσης φορολογίας - στόχος η καταπολέμηση της διάβρωσης της 

φορολογικής βάσης, της μεταφοράς κερδών, της φοροαποφυγής 

και φοροδιαφυγής.

• Το Τμήμα Φορολογίας έχει πλέον στη διάθεση του  επιπλέον 

εργαλεία για την ενδυνάμωση των φορολογικών ελέγχων και της 

φορολογικής συμμόρφωσης.

.

Φορολογικές Συμφωνίες

• Ιανουάριος 2019 - Νοέμβριος 2022: Υπογραφή 4 νέων διακρατικών Συμβάσεις για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και 

της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Καζακστάν και των Κάτω Χωρών (Ολλανδία). 

• Την ίδια περίοδο έχουν υπογραφθεί 3 νέα τροποποιητικά Πρωτόκολλα Συμβάσεων Εξάλειψης Διπλής Φορολογίας με Γερμανία, την Ελβετία και Ρωσία

• Συνολικά η Κύπρος έχει υπογράψει 67 Συμφωνίες Διπλής Φορολογίας

45



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (2)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πάταξη της φοροδιαφυγής και 

Φορολογική Συμμόρφωσή –

Στρατηγικό Σχέδιο Τμήματος 

Φορολογίας

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟΧΟΣ 3

ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

ΣΤΟΧΟΣ 4

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

• Νέο μηχανογραφικό σύστημα – Tax for All

• Διεύρυνση και επικαιροποίηση φορολογικής 

βάσης.

• Εκστρατείες (εθελούσιάς) φορολογικής 

συμμόρφωσης.

• Σύσταση Ομάδων Φορολογικών Ελέγχων σε 

Παγκύπρια Βάση.

• Υλοποίηση στρατηγικής εκκαθάρισης 

καθυστερημένης εργασίας (backlogs) και 

ελέγχων. 

• Στόχος εκκαθάρισης εκκρεμούντων φορολογικών 

δηλώσεων, της περιόδου 2017-2022, μέχρι τον 

Ιούνιο του 2023

• Ενδυνάμωση, Αξιοποίηση και 

εκπαίδευση προσωπικού .

• Αξιολόγηση και βελτίωση του 

Οργανισμού και προσωπικού.

• Διασφάλιση της πληροφόρησης.

• Ενίσχυση διεθνούς 

συνεργασίας.

• Ηλεκτρονικές πληρωμές.

• Διαδικασία Ρύθμισης 

Ληξιπρόθεσμων.

Φορολογικών Οφειλών.

• Κτηριακές εγκαταστάσεις.

• Εμπέδωση κώδικα ηθικής 

δεοντολογίας.

• Διευκολύνσεις προς τον 

φορολογούμενο.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (3)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση των 

φορολογουμένων 

/ αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης

o Ενίσχυση της ηλεκτρονικής πληρωμής των φόρων: Το εν

λόγω μέτρο εφαρμόστηκε επιτυχώς και περίπου το 90%

των πληρωμών προς το Τμήμα Φορολογίας γίνονται

ηλεκτρονικά, βοηθώντας στην εξάλειψη των

καθυστερήσεων στα Ταμεία του Τμήματος και

διευκολύνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

o Υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

(πιστωτική/χρεωστική κάρτα).

o Ενίσχυση της διαφάνειας νομικών οντοτήτων και

διευθετήσεις για περαιτέρω προστασία από τους

κινδύνους για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής

δήλωσης εισοδήματος:

o Το εν λόγω μέτρο εφαρμόστηκε επιτυχώς και το

95% των φυσικών προσώπων που έχουν

υποχρέωση υποβολής της δήλωσης

συμμορφώνεται έγκαιρα σε ετήσια βάση.

o Οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμου που

υποβάλλουν οι φορολογούμενοι μέσω του

Συστήματος TAXISnet έχουν απλοποιηθεί, έχουν

εισαχθεί αυτοματισμοί στην συμπλήρωση των

δηλώσεων και στον υπολογισμό των φόρων που

διευκολύνουν κατά πολύ τους φορολογούμενους,

στην εξοικονόμηση χρόνου και βοηθώντας προς

τη συμμόρφωση.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (4)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση των 

φορολογουμένων 

/ αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης

Έργα που υλοποιούνται:

Νέο Ενοποιημένο Μηχανογραφικό Σύστημα

TaxForAll

o Υπογράφτηκε η Σύμβαση με τις Ανάδοχες

Εταιρείες στις 5/10/2020.

o Το 1ο τρίμηνο 2023, αναμένεται η εφαρμογή της

Φάσης Ι του Έργου - λειτουργίες Φ.Π.Α.

o Εντός του 2024 υλοποίηση Φάσεων ΙΙ και ΙΙΙ -

εφαρμογή λειτουργίες που σχετίζονται με τις

υπόλοιπες κατηγορίες φόρων.

o Το TFA θα αποτελέσει τομή στον τρόπο

λειτουργίας του Τμήματος Φορολογίας και στον

τρόπο που συναλλάσσονται οι φορολογούμενοι.

Θα προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες για την

βέλτιστη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και

την αποδοτικότερη λειτουργία του Τμήματος.
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Εκστρατεία Εκκαθάρισης Καθυστερημένης Εργασίας

o Στόχος να εκκαθαρίζονται οι φορολογικές δηλώσεις εντός 3-6

μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους και να

γίνεται πιο στοχευμένος έλεγχος φορολογουμένων.

o Από τις Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρειών 2015-2018 έχουν

εκκαθαριστεί πάνω από 300 χιλιάδες φορολογίες, και αναμένεται

να εκκαθαριστούν μέχρι τις 31/3/2023 ακόμα περίπου 160

χιλιάδες φορολογίες για τα έτη 2019-2020.

o Οι Δηλώσεις Εισοδήματος Ατόμων μέχρι και το 2018 (περίπου

850 χιλιάδες Δηλώσεις) έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τις 31/12/2022

και αναμένεται να εκκαθαριστούν μέχρι τις 31/7/2023 άλλες 850

χιλιάδες Δηλώσεις για τα έτη 2019-2021.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (5)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Βελτίωση στην εξυπηρέτηση των 

φορολογουμένων 

/ αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης

Εκστρατεία Φορολογικής Συμμόρφωσης

Πάροχων Υπηρεσιών Πολιτογραφηθέντων-

εν εξελίξει

Εκστρατεία Εφαρμογής Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. για

Αγορά/Ανέγερση Κατοικίας

o Το Τμήμα Φορολογίας διεξάγει εκστρατεία συμμόρφωσης με τη μέθοδο των

επιτόπιων ελέγχων σε κατοικίες για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής

του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 5% για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.

o Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται με βάση το βαθμό κινδύνου μη

συμμόρφωσης και συμπεριλαμβάνουν τόσο υποθέσεις πολιτογραφηθέντων

όσο και κατοίκων στη Δημοκρατία, Κύπριων και αλλοδαπών.

Εκσυγχρονισμός πλαισίου έκδοσης νόμιμων

τιμολογίων και αποδείξεων και απευθείας

σύνδεση των επιχειρήσεων με το Τμήμα

Φορολογίας (Online Fiscalization).

o Διεξάγεται μελέτη ώστε να εξευρεθεί η καλύτερη δυνατή

τεχνολογία και λύση για την ενίσχυση της φορολογικής

συμμόρφωσης μέσω των μηχανισμών έκδοσης νόμιμων

τιμολογίων και αποδείξεων.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (6)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φορολογικά έσοδα

Έσοδα από φόρους που εισπράττει το ΤΦ

για τα τρία έτη 2019-2021 και ποσοστό

αύξησης

o Κατά την τριετία 2019-2021 το Τμήμα Φορολογίας εισέπραξε

€13,9δις φόρους. Κατά το 2020 η μείωση των εσόδων, λόγω των

επιπτώσεων στην οικονομία από την πανδημία, συγκρατήθηκε στο

5% (€235εκ), ενώ η αύξηση των εσόδων 2021 σε σχέση με το 2020

ανήλθε στο 16% (€ 677εκ).

o Κατά την περίοδο Ιαν.-Σεπτ. 2022 τα έσοδα ήδη αθροίζουν στα

€4,061δις και σημειώνουν αύξηση 18% (€613εκ) σε σχέση με το

αντίστοιχο 9μηνο 2021 (€3,448δις).

Επίσπευση διαδικασίας επιστροφών ΦΠΑ μέσω

αυτοματοποιημένης διαδικασίας εφαρμόζοντας ανάλυση

κινδύνου (με αυτοματοποιημένα προγράμματα) για

συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.

o Κατά την τριετία 2019-2021 επιστράφηκε συνολικό ποσό Φ.Π.Α €1,185 δις
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και 

προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Διασφάλιση χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Διασφάλιση βιωσιμότητας δημόσιων οικονομικών.

Αποδοτικός δημόσιος τομέας και ορθολογική διαχείριση 

των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης 

περιουσία του κράτους.
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Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης (όλες οι κυβερνητικές 

πολιτικές/Υπουργεία)
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“The first lesson of economics is 

scarcity: There is never enough 

of anything to satisfy all those 

who want it.

The first lesson of politics is to 

disregard the first lesson of 

economics.”

THOMAS SOWELL

Ευχαριστούμε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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