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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται τους τρόπους διείσδυσης 

ελληνικών εταιρειών στην αγορά της Κύπρου. Γίνεται µελέτη του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος της Κύπρου και κατόπιν αναλύονται οι τρόποι διείσδυσης στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Για την ολοκλήρωση της εργασίας έπεται αποστολή 

ερωτηµατολογίων σε ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και 

επεξεργασία των δεδοµένων τους.  

Στο πρώτο µέρος της εργασίας παρουσιάζεται η πολιτική και οικονοµική 

κατάσταση της χώρας και ακολουθεί κλαδική ανάλυση των τοµέων της κυπριακής 

οικονοµίας. Στη συνέχεια αναλύεται το φορολογικό και δασµολογικό καθεστώς, 

περιγράφοντας την υπάρχουσα κατάσταση και υποδεικνύοντας τις ευκαιρίες 

ανάπτυξης που προσφέρει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Στα δύο επόµενα κεφάλαια 

µελετώνται οι εργασιακές σχέσεις και αναπτύσσεται η δοµή του τραπεζικού και 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το πρώτο µέρος της εργασίας ολοκληρώνεται µε 

την πολιτική των ξένων επενδύσεων και τις διµερείς οικονοµικές σχέσεις της Κύπρου 

µε τις υπόλοιπες χώρες.  

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας ακολουθεί πρακτική ανάλυση. Μελετώνται οι 

τρόποι διείσδυσης σε µια νέα αγορά, τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους και 

προτείνεται ο βέλτιστος τρόπος διεθνοποίησης ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος 

της επιχείρησης. Ακολουθεί επεξεργασία των δεδοµένων,  που συλλέχτηκαν µε τη 

µέθοδο ερωτηµατολογίου, από ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Κύπρο. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε τη SWOT ανάλυση  µέσω της οποίας 

συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας της παρούσας διπλωµατικής εργασίας.  
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ  

 
 

1. Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Γενικά  

 

Εικόνα 11 Χάρτης της Κύπρου 

Πηγή:  Google earth 

Η Κύπρος είναι µια νησιωτική χώρα που βρίσκεται στο βορειοανατολικό µέρος 

της Μεσογείου. Έχει εµβαδόν 9.250 χµ2, που την καθιστά το τρίτο µεγαλύτερο σε 

έκταση νησί της Μεσογείου, και ο πληθυσµός της ανέρχεται στους 877.600 

κατοίκους, σύµφωνα µε στοιχεία ∆εκεµβρίου 2007. Πρωτεύουσα του νησιού και της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι η Λευκωσία, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του νησιού 

και είναι η έδρα της Κυβέρνησης, καθώς και το κυριότερο εµπορικό κέντρο. H 

Κυπριακή Σηµαία καθορίστηκε το 1960, µετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Ηµέρα 

της Ανεξαρτησίας καθιερώθηκε η 1η Οκτωβρίου. Το 2004 προσχώρησε στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το νόµισµα που χρησιµοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2008 

είναι το Ευρώ.  
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Εικόνα 1.2 Κυπριακή Σηµαία 

Πηγή:  Ιστοσελίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

 

 

Εικόνα 1.3 O Θυρεός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Πηγή:  Ιστοσελίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

 

Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και κατέκτησε το 36,2% του εδάφους 

της, διχοτοµώντας τη χώρα αλλά και την πρωτεύουσα, τη Λευκωσία. Αν και το 

βόρειο τµήµα του νησιού βρίσκεται κάτω από ξένη κατοχή, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

αναγνωρίζεται διεθνώς ως το νόµιµο κράτος, µε κυριαρχία σε ολόκληρη την 

επικράτειά της. Η Κύπρος κατοικείται στην πλειοψηφία της από Ελληνοκύπριους 

(664.000 που αποτελούν το 75,7% του συνολικού πληθυσµού), από Τουρκοκύπριους 

(88.300 ή 10% του συνολικού πληθυσµού) και από ορισµένες µικρές µειονότητες 

όπως Αρµένιοι, Λατίνοι, Μαρωνίτης (125.300 ή 14,3% του συνολικού πληθυσµού). 

Σύµφωνα µε στοιχεία του 2007 ο αριθµός γεννήσεων ήταν 10,9/ 1.000 κατοίκους και 
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ο αριθµός θανάτων 6,8/ 1.000 κατοίκους, διαµορφώνοντας το ποσοστό αύξησης 

πληθυσµού 1,4%. Η προσδόκιµη διάρκεια ζωής για τον άνδρα είναι 78,3 έτη και 

αντίστοιχα για τη γυναίκα 81,9 έτη, δεδοµένα που υποδεικνύουν γήρανση του 

πληθυσµού.  

Η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ανήκουν 

στην Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπριοι είναι 

µουσουλµάνοι. Εκτός από τα δυο αυτά θρησκεύµατα, υπάρχουν και άλλες µικρές 

κοινότητες όπως η Εβραϊκή, η Προτεσταντική, η Καθολική, η Μαρωνίτικη και η 

Αρµενική.  

Η κυπριακή διάλεκτος έχει υποστεί ποικίλες επιδράσεις από διάφορες γλώσσες 

µε τις οποίες βρέθηκε σε επαφή κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, όπως οι 

νεολατινικές, ενετική, µεσαιωνική γαλλική, καταλανική, αραβική, τουρκική και πιο 

πρόσφατα από την αγγλική. Το Σύνταγµα του 1960 ορίζει ως επίσηµες γλώσσες της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας την Ελληνική και την Τουρκική. Οι Κύπριοι µιλούν ένα 

είδος ελληνικής διαλέκτου ενώ η τουρκική γλώσσα εξακολουθεί να εµφανίζεται σε 

ορισµένα επίσηµα έγγραφα και εµβλήµατα της κρατικής οντότητας (διαβατήρια, 

γραµµατόσηµα, χαρτονοµίσµατα), δεν χρησιµοποιείται όµως για σκοπούς 

επικοινωνίας παρά µόνο στην τουρκοκρατούµενη Κύπρο και από τους 

Τουρκοκύπριους που επέλεξαν να παραµείνουν στην ελεύθερη Κύπρο. 

 

1.2 Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά  

Το νησί της Κύπρου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου. Από 

γεωγραφική άποψη η Κύπρος ανήκει στην Ασία, από πολιτική και πολιτιστική άποψη 

όµως, ήταν πάντα τµήµα της Ευρώπης. Τα πιο κοντινά κράτη στην Κύπρο είναι η 

Ελλάδα, η Τουρκία, η Συρία, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Η Κύπρος απέχει 

800 χιλιόµετρα από την Ηπειρωτική Ελλάδα και 380 χιλιόµετρα από τη Ρόδο και την 

Κάρπαθο. Στα βόρεια της Κύπρου βρίσκεται η Τουρκία, η οποία απέχει 75 

χιλιόµετρα από τις βόρειες ακτές της. Στα ανατολικά είναι η Συρία (105 χιλιόµετρα)  

και στα νότια η Αίγυπτος (380 χιλιόµετρα). Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της 

Κύπρου ανάµεσα σε τρείς ηπείρους την καθιστά ιδανικό σταυροδρόµι για θαλάσσιες 

και αεροπορικές συγκοινωνίες.  
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Από γεωλογικής πλευράς χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες. Τη Ζώνη 

Πενταδάκτυλου, τη Ζώνη Τροόδους, τη Ζώνη Μαµωνιών και τη Ζώνη αυτοχθόνων 

ιζηµατογενών πετρωµάτων.  

Το ανάγλυφο του εδάφους της Κύπρου είναι αρκετά ορεινό. Στη βόρεια πλευρά 

του νησιού εκτείνεται η οροσειρά του Πενταδάκτυλου και στη κεντροδυτική πλευρά 

η οροσειρά Τρόοδος, µε ψηλότερη κορυφή τον Όλυµπο. Ανάµεσα στις δυο αυτές 

οροσειρές βρίσκονται οι πεδιάδες του νησιού, η πεδιάδα της Μόρφου και η 

Μεσαορία, η οποία είναι και η µεγαλύτερη πεδιάδα της Κύπρου. Οι ακτές του νησιού 

στη βόρεια πλευρά είναι απότοµες και βραχώδεις ενώ στο υπόλοιπο νησί είναι 

οµαλές µε λίγους κόλπους και στα νότια παράλια εκτείνονται µικρές εύφορες 

πεδιάδες. Το 19% της συνολικής έκτασης της Κύπρου καλύπτεται από δασικές 

εκτάσεις και το 49% αποτελεί την καλλιεργήσιµη γη του νησιού.  

Στην Κύπρο επικρατεί µεσογειακό κλίµα µε ήπιους και υγρούς χειµώνες και 

πολύ ζεστά, ξηρά καλοκαίρια. Επίσης, εµφανίζονται µεγάλοι περίοδοι ξηρασίας που 

δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα έλλειψης νερού και διαχείρισης υδάτινων 

πόρων.  

 

2.  Ιστορικό – Πολιτικό Πλαίσιο 

Η ιστορία της Κύπρου ξεκινάει από την 9η χιλιετία π.Χ. Τη 2η και 1η χιλιετία 

π.Χ. εγκαταστάθηκαν στο νησί Μυκηναίοι και αρχαίοι Έλληνες διαδίδοντας τον 

ελληνικό πολιτισµό. Από το 30π.Χ. µέχρι το 330π.Χ. η Κύπρος αποτελεί επαρχία της 

Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και την περίοδο 330π.Χ. – 1191 αποτελεί επαρχία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα επόµενα έτη και µέχρι το 1571 βρίσκεται κάτω από 

τους Σταυροφόρους, από το Τάγµα των Ιπποτών (Ναϊτες Ιππότες), τους Γάλλους 

Λουζιανούς και τους Ενετούς. Από το 1571 καταλαµβάνεται από τους Οθωµανούς 

και το 1978 παραχωρείται µε ενοίκιο από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στη 

Βρετανία. Οι Ελληνοκύπριοι διεξήγαγαν απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στη 

Βρετανική αποικιοκρατία από το 1955 µέχρι το 1959, και το 1959 η Κύπρος γίνεται 

ανεξάρτητη µετά από τις Συµφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, που 

υπογράφτηκαν από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία.  
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Στις 16 Αυγούστου 1960 ανακηρύχτηκε η ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία της Κύπρου 

και ορίστηκε το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Μετά από τρία έτη ο πρώτος 

Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, πρότεινε 

ορισµένες µεταρρυθµίσεις του Συντάγµατος που θα βοηθούσαν στην οµαλή 

λειτουργία του κράτους, οι οποίες όµως απορρίφτηκαν από την Τουρκία και την 

τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ακολούθησε εξέγερση των Τουρκοκυπρίων, η οποία 

εκτονώθηκε µε τη βοήθεια των Ηνωµένων Εθνών.  Τον Μάρτιο του 1964, το 

Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε την πρώτη απόφασή του για το Κυπριακό 

(186/1964), βάσει της οποίας ξεκίνησε η Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού 

Γραµµατέα του ΟΗΕ και Ειρηνευτική ∆ύναµη του Ο.Η.Ε. (UNFICYP), µε την 

συγκατάθεση της κυπριακής κυβέρνησης. Με βάση την Απόφαση 186/1964 

επιβεβαιώνεται η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

καθώς και η συνέχεια και νοµιµότητα της κυβέρνησης της Κύπρου, παρά την 

αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων.  

Το 1968, υπό την αιγίδα των Ηνωµένων Εθνών, ξεκίνησε µια σειρά συνοµιλιών 

µεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας για να δοθεί µια λύση 

στην διακοινοτική διαµάχη. Ο διάλογος τερµατίστηκε στις 20 Ιούλιου του 1974 µε 

την εισβολή της Τουρκίας, µε αφορµή το πραξικόπηµα εναντίον της Κυβέρνησης της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, που διοργανώθηκε από τη στρατιωτική χούντα της 

Ελλάδας. Τον Αύγουστο η Τουρκία έθεσε υπό την κατοχή της το 36,2% του εδάφους 

της Κύπρου, προκαλώντας το θάνατο 4.000 ανθρώπων, 1.470 άνθρωποι αγνοούνται 

και  165.000 Ελληνοκύπριοι διώχθηκαν από τις περιουσίες τους. Επιπλέον, χάθηκε το 

70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων του νησιού, το 30% του εργατικού δυναµικού 

έµειναν άνεργοι, καταστράφηκε µεγάλο µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς στο 

κατεχόµενο τµήµα και βεβηλώθηκαν και υπέστηκαν βανδαλισµούς χώροι λατρείας.  

Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο παραβίασε τον Χάρτη του ΟΗΕ και τη 

Συνθήκη Εγγύησης, η οποία αναφέρει ρητά ότι η εγγύηση αφορά στην ανεξαρτησία, 

στην εδαφική ακεραιότητα, στην ασφάλεια και στην συνταγµατική τάξη που 

εγκαθιδρύθηκε στην Κύπρο το 1960. Η Τουρκία αρνήθηκε να εφαρµόσει τις 

αποφάσεις των Ηνωµένων Εθνών και το 1975, µέσω της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, 

δηµιουργεί την «Τουρκική Οµόσπονδη Πολιτεία της Κύπρου» στις περιοχές που 
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βρίσκονται υπό την κατοχή τούρκικου στρατού. Την ανακήρυξη αυτή καταδίκασε το 

ψήφισµα 367 (1975) του Συµβουλίου Ασφαλείας.  

Το 1983 η τουρκοκυπριακή ηγεσία, µε την υποστήριξη της Τουρκίας, 

ανακηρύσσει µονοµερώς την «Τουρκική ∆ηµοκρατία της Βόρειας Κύπρου» - 

«Τ∆ΒΚ» στις κατεχόµενες περιοχές της ∆ηµοκρατίας. Το Συµβούλιο Ασφαλείας του 

Ο.Η.Ε. κηρύσσει την αποσχιστική ενέργεια νοµικά άκυρη και οι σηµαντικότεροι 

διεθνείς οργανισµοί καταδικάζουν την ενέργεια και ζητούν σεβασµό της 

ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Το 1990 η Κύπρος υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το 1993 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει θετική γνωµοδότηση για την αίτηση και το 

επόµενο έτος, στη Συνάντηση Κορυφής της Ε.Ε. στην Κέρκυρα, αποφασίζεται ότι 

στην επόµενη φάση διεύρυνσης θα συµπεριλαµβάνονται η Κύπρος και η Μάλτα. Οι 

ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µεταξύ Κύπρου και Ε.Ε. ξεκινούν το 1998 και τελικά 

στις 16 Απριλίου του 2003 η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπογράφει τη Συνθήκη 

Προσχώρησης στην Ε.Ε. στην Αθήνα. Στις 23 Απριλίου το τουρκικό κατοχικό 

καθεστώς ανακοινώνει µερική άρση των περιορισµών στη διακίνηση από και προς τις 

κατεχόµενες περιοχές.  

Στις 24 Απριλίου 2004 ο λαός της Κύπρου ζητήθηκε να εγκρίνει ή να απορρίψει 

σε χωριστά και ταυτόχρονα δηµοψηφίσµατα στις δύο κοινότητες την πρόταση του 

Γενικού Γραµµατέα, το Σχέδιο Ανάν V, για µια συνολική διευθέτηση του κυπριακού 

προβλήµατος. Το 75,83% των Ελληνοκυπρίων απέρριψαν το Σχέδιο διότι δεν 

ικανοποιούσε τις βασικές τους ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια, τη 

λειτουργικότητα και τη βιωσιµότητα της λύσης.  

Η Κυπριακή Κυβέρνηση παρά την έκβαση του δηµοψηφίσµατος επιθυµούσε 

την εξεύρεση µιας λύσης. Σ’ αυτό το κλίµα ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

και ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις 8 Ιουλίου 2006, υπέγραψαν 

συµφωνία πάνω σε µια «∆έσµη Αρχών» για τη λύση του κυπριακού προβλήµατος. 

Επαναβεβαίωσαν τη δέσµευση των δύο κοινοτήτων για επανένωση του νησιού στη 

βάση µιας διζωνικής, δικοινοτικής οµοσπονδίας και συµφώνησαν σε διαδικασίες για 

την προετοιµασία του εδάφους για συνολικές συνοµιλίες µε στόχο την εύρεση µιας 

βιώσιµης λύσης.  
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Το πολίτευµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας είναι το Προεδρικό σύστηµα 

∆ιακυβέρνησης. Το Σύνταγµα της Κύπρου διακρίνει τρεις Εξουσίες: 

• Εκτελεστική Εξουσία. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται µε 

καθολική ψηφοφορία για διάστηµα πέντε ετών. Η εκτελεστική εξουσία 

ασκείται από τον Πρόεδρο και ένα ενδεκαµελές Υπουργικό Συµβούλιο 

που διορίζεται από τον Πρόεδρο. 

• Νοµοθετική Εξουσία. Ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων που 

αποτελείται από 56 έδρες. Ως εκλογικό σύστηµα χρησιµοποιείται η απλή 

αναλογική. Τα µέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων εκλέγονται µε 

καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. 

• ∆ικαστική Εξουσία. Η απονοµή της δικαιοσύνης ασκείται από το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας, τα Κακουργιοδικεία και τα 

Επαρχιακά ∆ικαστήρια, τα οποία αποτελούν χωριστή και ανεξάρτητη 

εξουσία. 

Επίσης, υπάρχουν και οι Ανεξάρτητοι Αξιωµατούχοι και τα Σώµατα. Σύµφωνα 

µε το Σύνταγµα, ανεξάρτητοι αξιωµατούχοι της ∆ηµοκρατίας είναι ο Γενικός 

Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής, οι οποίοι προΐστανται της Νοµικής και της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας αντίστοιχα, και ο ∆ιοικητής της Κεντρική Τράπεζας. Άλλα 

ανεξάρτητα Σώµατα είναι µεταξύ άλλων η Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, η 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Γραφείο Προγραµµατισµού, το Γενικό 

Λογιστήριο, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού, το Γραφείο Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, ο Κυπριακός Οργανισµός 

Κρατικών Πληρωµών, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού, η Υπηρεσία 

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
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3. Οικονοµική Κατάσταση  

3.1 Ένταξη στην Ευρωζώνη  

Η Κυπριακή Λίρα από το 1960 µέχρι το 1972, έτος κατάρρευσης του 

συστήµατος σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών «Bretton Woοds», ήταν 

συνδεδεµένη µε την Αγγλική Λίρα. Στη συνέχεια, για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, 

συνδέθηκε µε το δολάριο, την περίοδο 1973-1984 συνδέθηκε µε ένα καλάθι 

νοµισµάτων σταθµισµένο στη βάση προέλευσης των εισαγωγών και από το 1984 

µέχρι το 1992 συνδέθηκε µε ένα καλάθι νοµισµάτων σταθµισµένο στη βάση της 

γεωγραφικής δοµής του εµπορίου της Κύπρου. 

Η σύνδεση της Κυπριακής Λίρας µε το ecu έγινε τον Ιούνιο 1992 , µε κεντρική 

ισοτιµία ΚΛ1 = 1,7086ecu και περιθώρια διακύµανσης ±2.25%, ενισχύοντας τις 

οικονοµικές σχέσεις Κύπρου – Ευρώπης. Τον Ιανουάριο 1999 έγινε η σύνδεση της 

Κυπριακής Λίρας µε το Ευρώ µε την ίδια κεντρική ισοτιµία 1CYP = 1,7086Ευρώ, µε 

περιθώρια διακύµανσης ±2,25%. Για την αποφυγή αποσταθεροποιητικών 

κερδοσκοπικών κινήσεων κεφαλαίων, οι Νοµισµατικές Αρχές, την 1η Ιανουαρίου 

2001, αναγκάστηκαν να διευρύνουν τα περιθώρια διακύµανσης στο ±15%, 

διατηρώντας όµως ως «άτυπα ή ενδεικτικά» τα προηγούµενα περιθώρια διακύµανσης 

(±2,25%) για να µην επηρεαστούν τα επίπεδα του πληθωρισµού. Παράλληλα µε τη 

διεύρυνση του περιθωρίου διακύµανσης, καταργήθηκε το ανώτατο ύψος επιτοκίων 

που όριζε ο νόµος, µε αποτέλεσµα τη χαλάρωση των περιορισµών για µεσοπρόθεσµο 

και µακροπρόθεσµο δανεισµό σε συνάλλαγµα από Κυπρίους, και αντικαταστάθηκε η 

παλιά διαδικασία διοικητικής ρύθµισης της ισοτιµίας της Κυπριακής Λίρας µε νέα 

διαδικασία σύµφωνα µε βασικά διεθνή νοµίσµατα. Η κατάργηση των περιορισµών 

στο µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο δανεισµό σε ξένο νόµισµα από µόνιµους 

κάτοικους της Κύπρου, ώθησε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε δανεισµό σε ξένο νόµισµα, 

κυρίως Ευρώ, για να εκµεταλλευτούν τη διαφορά επιτοκίου µεταξύ δανεισµού σε 

Ευρώ και δανεισµού σε Κυπριακή Λίρα, γεγονός που δηµιούργησε πιέσεις 

ανατίµησης της Λίρας στη συναλλαγµατική της ισοτιµία.  

Τον Αύγουστο του 2001 καταργήθηκαν τα περιθώρια διακύµανσης ±2,25%, 

έτσι ώστε να ισχύουν µόνο τα περιθώρια διακύµανσης ±15%. Συγχρόνως 

αποφασίστηκε µείωση του επιτοκίου κατά 50 µονάδες βάσης, για να µπορέσουν να 
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αντιµετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις που αναµένονταν από την κάµψη της 

διεθνούς οικονοµίας το 2001. Η µείωση αυτή οδήγησε στη σµίκρυνση της διαφοράς 

µεταξύ του επιτοκίου δανεισµού σε Ευρώ και σε Κυπριακή Λίρα, µε αποτέλεσµα οι 

Κύπριοι να σταµατήσουν να δανείζονται σε ξένο νόµισµα. Στη συνέχεια, τα επιτόκια 

µειώθηκαν ξανά κατά 50 µονάδες βάσης και το Σεπτέµβριο και το Νοέµβριο του 

2001 ως συνέπεια των τροµοκρατικών επιθέσεων στις 11 Σεπτεµβρίου 2001.  

Η Κύπρος, µε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004, 

ανέλαβε την υποχρέωση να ενταχθεί και στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

Η συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η οποία προηγείται της ένταξης, 

περιλαµβάνει την ελευθεροποίηση του λογαριασµού κεφαλαίων. Στην περίπτωση της 

Κύπρου αυτή διεξήχθη οµαλά χωρίς να δηµιουργηθούν πιέσεις στην ισοτιµία της 

Κυπριακής λίρας. Παρ’ όλα αυτά το δηµοψήφισµα του Σχεδίου Ανάν στις 24 

Απριλίου 2004 πυροδότησε φήµες υποτίµησης της Κυπριακής Λίρας αµέσως µετά 

την ένταξη και για την αντιµετώπισή τους η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε 

αύξηση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης.  

Η υιοθέτηση του Ευρώ πραγµατοποιείται αφού η χώρα αποδείξει ότι πληροί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις. Η Κυπριακή Κυβέρνηση έθεσε την 1 Ιανουαρίου 2008 ως 

καταλυτική ηµεροµηνία για την επίτευξη του στόχου αυτού. Τα κριτήρια που πρέπει 

να πληροί µια χώρα για να συµµετέχει στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

ορίζονται από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και αφορούν τους εξής τοµείς: 

• Πληθωρισµός. Ο µέσος όρος του πληθωρισµού της χώρας για τους τελευταίους 

12 µήνες, µε βάση τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 εκατοστιαίες µονάδες το µέσο όρο πληθωρισµού 

των τριών χωρών µελών της ΕΕ µε τις καλύτερες επιδόσεις, από την άποψη της 

σταθερότητας των τιµών 

• ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα. ∆εν πρέπει να υπάρχει υπερβολικό δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα, δηλαδή το έλλειµµα δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή αναφοράς του 

3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 

• ∆ηµόσιο Χρέος. Το δηµόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ 

(εκτός αν βρίσκεται σε συνεχή καθοδική πορεία και πλησιάζει ικανοποιητικά την 

τιµή αναφοράς) 
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• Συναλλαγµατική σταθερότητα. Απαιτείται η τήρηση των κανονικών περιθωρίων 

διακύµανσης που προβλέπει ο Μηχανισµός Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ΜΣΙ) 

επί δύο τουλάχιστον χρόνια, χωρίς σοβαρή ένταση και ειδικότερα χωρίς 

υποτίµηση έναντι του ευρώ ή του νοµίσµατος άλλου κράτους µέλους της ΕΕ. 

∆ηλαδή, το εθνικό νόµισµα πρέπει να συµπληρώσει, µε επιτυχία, δύο χρόνια 

συµµετοχής στο ΜΣΙ ΙΙ. 

• Μακροπρόθεσµο επιτόκιο. Ο µέσος όρος του ονοµαστικού µακροπρόθεσµου 

επιτοκίου (δηλαδή της απόδοσης του δεκαετούς κυβερνητικού χρεογράφου) για 

τους τελευταίους 12 µήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 2 

εκατοστιαίες µονάδες το µέσο όρο των επιτοκίων των τριών χωρών µε τις 

καλύτερες επιδόσεις, από την άποψη της σταθερότητας των τιµών. 

Πέραν των ονοµαστικών αυτών κριτηρίων, για την αξιολόγηση της διατηρήσιµης 

σύγκλισης, λαµβάνονται επίσης υπόψη ορισµένοι άλλοι παράγοντες, όπως η 

κατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, οι εξελίξεις του µοναδιαίου 

κόστους εργασίας και άλλων βασικών µακροοικονοµικών δεικτών 

• Νοµική σύγκλιση. Η εθνική νοµοθεσία πρέπει να είναι συµβατή µε τη Συνθήκη 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών 

Η Κυπριακή Λίρα συµµετείχε στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ 

από το Μάιο 2005 µε κεντρική ισοτιµία ΛΚ£1 = €1,7086 ή €1=ΛΚ 0,585274, και µε 

περιθώρια διακύµανσης ±15%. Για τα δύο έτη που ακολούθησαν επέδειξε σχετική 

σταθερότητα έναντι του ευρώ και άλλων νοµισµάτων που συµµετέχουν στον ΜΣΙ ΙΙ. 

Το 2006 υπήρξε το έτος αξιολόγησης της ετοιµότητας της Κύπρου για την υιοθέτηση 

του Ευρώ και στις 10 Ιουλίου 2007 η Κυπριακή Λίρα κλειδώθηκε µε το ¨Ευρώ στην 

κεντρική ισοτιµία €1=£0,585274. Το Συµβούλιο Υπουργών Οικονοµικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε την ικανοποίηση των κριτηρίων της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ εντάσσοντας την Κύπρο στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008. 

 

 3.2 ∆ηµοσιονοµική Πολιτική  

Το ποσοστό δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του Α.Ε.Π. την περίοδο 1998 – 1999 

κινήθηκε κατά µέσο όρο στο 4,4%. Για την αποφυγή περαιτέρω µείωσης του 
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ελλείµµατος, το 1999, οι αρχές εισήγαγαν ένα νέο Σχέδιο ∆ηµοσιονοµικής 

Εξυγίανσης που είχε ως στόχο την προοδευτική µείωση του λόγου του δηµόσιου 

χρέους προς το ΑΕΠ, την επαναφορά του ελλείµµατος στο 2% του ΑΕΠ το 2002 και 

την εξισορρόπηση του προϋπολογισµού µέχρι το 2005. Για την ίδια περίοδο το 

ακαθάριστο δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέµεινε σε γενικές γραµµές 

σταθερό, κατά µέσο όρο περίπου 58,8%. Όµως επειδή το διεθνές οικονοµικό κλίµα 

και η οικονοµική επιβράδυνση δεν οδήγησαν στην επιθυµητή µείωση του δηµόσιου 

ελλείµµατος, όπως προέβλεπε το Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Εξυγίανσης, η 

κυβέρνηση θέσπισε ένα νέο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, το Πρόγραµµα 

Σύγκλισης 2003-2007, το οποίο αποσκοπεί στη σταδιακή µείωση του ελλείµµατος. 

Το νέο Πρόγραµµα επικεντρώνεται στη µείωση των καταναλωτικών δαπανών, µε την 

προώθηση µέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα καθώς και στη βελτίωση της 

φοροεισπρακτικής ικανότητας των φορολογικών αρχών και στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής χωρίς την επιβολή νέων φόρων. Η φοροεισπρακτική ικανότητα του 

κράτους βελτιώθηκε σηµαντικά, παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες και παρόλο 

που η υλοποίηση της φορολογικής µεταρρύθµισης οδήγησε µέσα στο 2004 σε µείωση 

των φορολογικών συντελεστών και αύξηση του αφορολόγητου εισοδήµατος. 

Επιπλέον, οι εισπράξεις των έµµεσων φόρων για το πρώτο εννεάµηνο του 2004 

σηµείωσαν αύξηση, παρά την πλήρη κατάργηση όλων των εισαγωγικών δασµών για 

εισαγωγές από χώρες µέλη της ΕΕ και µείωση των εισαγωγικών δασµών για 

εισαγωγές από τρίτες χώρες, λόγω ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ.  

Με αυτές τις αλλαγές, εκτός από την αναµενόµενη αύξηση των δηµόσιων 

εσόδων και τη βελτίωση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών απώτερος σκοπός 

είναι: 

• Να καταστεί υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης από όλα τα 

πρόσωπα που έχουν εισόδηµα µεγαλύτερο των £10.000 

• Να αυξηθούν οι ποινές για καθυστέρηση υποβολής φορολογικών δηλώσεων 

• Να καταστεί υποχρεωτική η έκδοση τιµολογίων και αποδείξεων από 

αυτοεργοδοτούµενους και εταιρείες 

• Να καταστεί υποχρεωτική η χρήση ταµειακών µηχανών µε φορολογική µνήµη 

• Να εισαχθεί η αυτοφορολόγηση και για τους αυτοεργοδοτούµενους 
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Για την υποστήριξη του εκσυγχρονισµού διοικητικών λειτουργιών του 

φορολογικού συστήµατος πλέον υπάρχουν επιπλέον εφαρµογές για τη διευκόλυνση 

των πολιτών: 

•  Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισοδήµατος µέσω του διαδικτύου για 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ, ενδοκοινοτικών 

παραδόσεων και ενδοκοινοτικού εµπορίου  

• ∆ιαδικασία πληρωµής οφειλόµενων φόρων µε χρήση πιστωτικών καρτών 

• Απλοποίηση δηλώσεων εισοδήµατος και κατάργηση της επισύναψης 

αποδεικτικών στοιχείων για υποστήριξή τους 

 

 

Εικόνα 3.1 ∆ηµοσιονοµικά στοιχεία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
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Το Μάρτιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σύσταση προς την Κύπρο 

να µη χαλαρώσει τη δηµοσιονοµική της πολιτική. Επιπλέον, η Κοµισιόν  πρότεινε 

στην Κυβέρνηση της Κύπρου να αναστρέψει την κατάσταση του ελλείµµατος 

δεδοµένων των πληθυσµιακών στοιχείων και της γήρανσης του πληθυσµού.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε το Πρόγραµµα Σταθερότητας της 

Κυπριακής Κυβέρνησης, υποβάλλοντας, παράλληλα, στο Συµβούλιο Υπουργών 

ECO-FIN και τρεις συστάσεις σχετικά µε τη δηµοσιονοµική πολιτική του 2009 και 

του ακόλουθου έτους. Η Κύπρος ενέκρινε µια σηµαντική δέσµη κινήτρων για το 2009 

σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που αναµένεται 

ότι θα οδηγήσει, στο πλαίσιο του προγράµµατος, σε δηµοσιονοµικό έλλειµµα σχεδόν 

1% το 2009. Κατά τα επόµενα έτη, το διαρθρωτικό έλλειµµα αναµένεται να αυξηθεί. 

Οι συστάσεις της Επιτροπής στο Συµβούλιο σχετικά µε την πορεία της  Κύπρου είναι 

οι εξής:  

1. Να εφαρµόσει µέτρα ανταποκρινόµενη στο σχέδιο για την ανάκαµψη της 

οικονοµίας σύµφωνα µε το πρόγραµµα, αλλά να αποφύγει την περαιτέρω 

επιδείνωση των δηµόσιων οικονοµικών το 2009 σε σχέση µε το στόχο 

2. Να αντιστρέψει την προβλεπόµενη δηµοσιονοµική χαλάρωση το 2010 και 

στη συνέχεια να περιορίσει τις δαπάνες για να εξασφαλίσει µεσοπρόθεσµα 

υγιή δηµοσιονοµική θέση  

3. Να βελτιώσει µακροπρόθεσµα τη διατήρηση των δηµοσίων οικονοµικών 

µεταρρυθµίζοντας το συνταξιοδοτικό σύστηµα και το σύστηµα 

υγειονοµικής περίθαλψης, εξ’ αιτίας του αντίκτυπου που αναµένεται να 

έχει η γήρανση του πληθυσµού στις δηµόσιες δαπάνες 

 

Το Υπουργείο Οικονοµικών της Κυπριακής Κυβέρνησης λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν του τις παραπάνω παραµέτρους σχεδίασε το Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό 

Πλαίσιο 2010 – 2012 και όρισε τις Τακτικές και Αναπτυξιακές ∆απάνες. Το 

Πρόγραµµα Σταθερότητας και οι ∆ηµοσιονοµικοί Στόχοι για τα έτη 2008 – 2012 της 

Κύπρου αφορά έξι πυλώνες: 

• Ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής µε έµφαση στην αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου των συνταξιούχων 
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• Εφαρµογή των διαρθρωτικών αλλαγών σύµφωνα µε το Εθνικό 

Μεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα της Κύπρου για τη Στρατηγική της Λισαβόνας 

• Εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου και του 

Προϋπολογισµού στη βάση προγραµµάτων που θα δώσουν µεγαλύτερη 

ευελιξία στα Υπουργεία 

• Εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα για µεγαλύτερη ευελιξία και 

αποδοτικότητα  

• Βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας των φορολογικών τµηµάτων µε 

έµφαση στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής 

• Βελτίωση της διαχείρισης του δηµόσιου χρέους και των ταµειακών 

διαθεσίµων 

 

Στο Πρόγραµµα δίδεται έµφαση στον περιορισµό των δηµόσιων 

καταναλωτικών δαπανών και στην αναδιάρθρωση των δηµόσιων δαπανών προς 

όφελος των αναπτυξιακών και κοινωνικών δαπανών που θα ενισχύσουν περαιτέρω 

την κοινωνική συνοχή και θα δώσουν ώθηση στην οικονοµία για περαιτέρω 

ανάπτυξη.  

Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυπριακή οικονοµία την 

περίοδο 2009-2010 είναι:  

-ΑΕΠ (ετήσια % µεταβολή): 1,1% το 2009 και 2,0% το 2010  

- Πληθωρισµός (ετήσιος εναρµονισµένος): 2,0% το 2009 και 2,3% το 2010  

- ∆ηµόσιο έλλειµµα (σε % ΑΕΠ): -0,6% το 2009 και -1,0% το 2010  

- ∆ηµόσιο χρέος (σε % ΑΕΠ): 46,7% το 2009 και 45,7% το 2010  

 

Οι προβλέψεις της κυπριακής Κυβέρνησης στο Πρόγραµµα Σταθερότητας 

είναι:  

- ΑΕΠ (ετήσια % µεταβολή): 2,1% το 2009 και 2,4% το 2010  

- Πληθωρισµός (ετήσιος εναρµονισµένος): 2,0% το 2009 και 2,3% το 2010  

- ∆ηµόσιο έλλειµµα (σε % του ΑΕΠ): -0,8% το 2009 και -1,4% το 2010  

-∆ηµόσιο χρέος (σε % του ΑΕΠ): 46,8% το 2009 και 45,4% το 2010  
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Πηγή: Πρόγραµµα Σταθερότητας της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου 2008 – 2012 

 

3.3 Νοµισµατική – Συναλλαγµατική πολιτική 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου, η νοµισµατική και 

συναλλαγµατική πολιτική που ακολουθήθηκε τα χρόνια που προηγήθηκαν του Ευρώ, 

βοήθησαν την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να διατηρήσει τον πληθωρισµό σε 

χαµηλά και ελεγχόµενα επίπεδα και να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 

συναλλαγµατική σταθερότητα. Με την υιοθέτηση του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 

2008 η νοµισµατική πολιτική της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, καθώς και των 

υπολοίπων κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζεται πλέον από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λαµβάνει αποφάσεις για το ύψος των 

επιτοκίων έχοντας ως στόχο τη σταθερότητα των τιµών σύµφωνα µε τις συνθήκες και 

τις προβλέψεις για την οικονοµία της ενιαίας αγοράς στο σύνολό της. Επίσης, οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες καθορίζονται πλέον από υπερεθνικά όργανα στα πλαίσια 
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της Ε.Ε. Η Κύπρος, όπως και τα υπόλοιπα µέλη της Ε.Ε., δεν είναι πλέον σε θέση να 

επιλέξει την κατάλληλη νοµισµατική και συναλλαγµατική πολιτική της θέτοντας ως 

γνώµονά της καθαρά εθνικά κριτήρια. Γι’ αυτόν το λόγο, το βάρος της 

µακροοικονοµικής πολιτικής του κράτους επικεντρώνεται στη δηµοσιονοµική 

πολιτική, στην πολιτική των µισθών και στις διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες έχουν 

ως στόχο την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονοµίας.  

Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες πράξεων νοµισµατικής πολιτικής όπως 

αυτές ορίζονται από το Ευρωσύστηµα. Καθορίζονται η διάρκεια, η συχνότητα και η 

διαδικασία που απαιτούν πράξεις ανοιχτής αγοράς (πράξεις κύριας 

αναχρηµατοδότησης, πράξεις πιο µακροχρόνιας αναχρηµατοδότησης, πράξεις 

εξοµάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυµάνσεων της ρευστότητας και διαρθρωτικές 

πράξεις) και πάγιες διευκολύνσεις (διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης και 

διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων).  

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
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4. Κλαδική Ανάλυση  

Η κυπριακή οικονοµία από µία κυρίως αγροτική οικονοµία που ήταν µέχρι το 

1990, έχει αρχίσει πλέον να µετατρέπεται σε οικονοµία υπηρεσιών και ελαφράς 

βιοµηχανίας. Κατά το 2008 η συνεισφορά του πρωτογενή τοµέα (κυρίως της 

γεωργίας) στο ΑΕΠ ήταν 2,5%, του δευτερογενή τοµέα (κυρίως της βιοµηχανίας και 

του οικοδοµικού τοµέα) 17,7% και του τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) 79,8%. Το 

εργατικό δυναµικό της Κύπρου ανέρχεται στα 375.000 άτοµα, µε κατά κεφαλήν 

εισόδηµα περίπου 20.921 Ευρώ.  

 

4.1 Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία  

Το 2008 ο τοµέας της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας απασχολούσε το 

7,5% του εργατικού δυναµικού της Κύπρου. Πιο συγκεκριµένα, οι εξαγωγές 

ακατέργαστων (πατάτες, εσπεριδοειδή, λαχανικά, κρέατα, κρασιά) και 

κατεργασµένων γεωργικών προϊόντων (χαλούµι, χυµοί φρούτων, λαχανικά) ανήλθαν 

αντίστοιχα σε ποσοστό 21% και 15% των συνολικών εγχώριων εξαγωγών. Στον 

τοµέα της κτηνοτροφίας γίνεται εκτροφή κυρίως βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων 

και πουλερικών. Όσον αφορά την αλιεία, αυτή προέρχεται από παράκτια αλιεία, 

αλιεία τρατών και ιχθυοκαλλιέργεια.  

Ο πρωτογενής τοµέας αντιµετώπισε κάποια προβλήµατα το 2008 εξ’ αιτίας 

κυρίως του αφθώδους πυρετού και της τροµώδους νόσου οι συνέπειες των οποίων 

συνεχίστηκαν και το επόµενο έτος. Λόγω της τροµώδους νόσου η Ε.Ε. αποφάσισε 

την αποτέφρωση του 1/3 των αιγοπροβάτων, γεγονός όµως που δεν επηρέασε 

ιδιαίτερα το ΑΕΠ της χώρας καθώς ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί µόνο µικρό 

ποσοστό του. Οι συνθήκες όµως στη γεωργία και στην κτηνοτροφία επιβαρύνθηκαν 

ακόµα περισσότερο λόγω των χαµηλών βροχοπτώσεων που επικράτησαν. Για την 

προστασία των πληγέντων δόθηκε οικονοµική ενίσχυση και λήφθηκαν επιπλέον 

µέτρα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία θα ισχύουν µέχρι το 2013.  
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4.2 Βιοµηχανία 

Κατά το έτος 2008 η βιοµηχανία συνεισέφερε στο ΑΕΠ σε ποσοστό 7,6% 

παρέχοντας παράλληλα θέσεις εργασίας στο 9,7% του εργατικού δυναµικού. Το 2005 

είχε παρατηρηθεί επιβράδυνση στον τοµέα της βιοµηχανίας, αλλά πλέον έχει 

ανακάµψει σηµειώνοντας το 2008 αύξηση της παραγωγής κατά 3,2% σε σχέση µε το 

2007. Η βιοµηχανία της Κύπρου περιορίζεται στους τοµείς µεταποίησης τροφίµων 

και ποτών, καπνού, υφαντουργίας, ένδυσης και υπόδησης, δερµάτινων, µεταλλικών 

χηµικών και πλαστικών προϊόντων.  

Η βιοµηχανία υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. 

Έχει εισαχθεί ο θεσµός των «εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων», που έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την εµπορευµατοποίηση της νέας τεχνολογίας 

συνδυάζοντας την τεχνολογία, το κεφάλαιο και την τεχνογνωσία.  

 

4.3 Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της κυπριακής οικονοµίας. Είναι 

ο πιο γρήγορα αναπτυσσόµενος τοµέας και συνεισφέρει στο ΑΕΠ σε ποσοστό 73,8% 

απασχολώντας παράλληλα το 72% του εργατικού δυναµικού. Οι κυριότερες 

υπηρεσίες που προσφέρει η Κύπρος αφορούν τους τοµείς της λογιστικής, των 

τραπεζικών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, των νοµικών, των ναυτιλιακών, των 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής, της 

εκπαίδευσης, της µηχανολογίας, της ιατρικής, της έρευνας αγοράς και του τουρισµού.  

Ο τουρισµός κατέχει κυρίαρχο ρόλο στον τριτογενή τοµέα της Κύπρου. 

Συνεισφέρει στο ΑΕΠ κατά 6% και απασχολεί ποσοστό 9,8% του ενεργά 

οικονοµικού πληθυσµού. Το 2008 η Κύπρος δέχτηκε περισσότερους από 2,4 

εκατοµµύρια τουρίστες σηµειώνοντας πτώση της τάξης του 0,5% σε σχέση µε το 

2007. Οι αφίξεις προς την Κύπρο έγιναν κατά βάση από το Ηνωµένο Βασίλειο 

(51,7%), και ακολούθησαν οι Σκανδιναβικές χώρες (10,7%), η Ρωσία.(7,5%), η 

Ελλάδα (5,5%), η Γερµανία (5,5%) και η Γαλλία (1,5%). Τα έσοδα από τον τοµέα του 

τουρισµού ανήλθαν το 2007 στα 1,85 δισεκατοµµύρια Ευρώ σηµειώνοντας αύξηση 

5,9% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Ο προβλέψεις χαρακτηρίζουν το 2009 ως 
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ένα δύσκολο έτος εξ’ αιτίας της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Με βάση στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας αναµένεται µείωση των αφίξεων των τουριστών κυρίως από 

Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα και Γερµανία. Η τουριστική κίνηση από το Ηνωµένο 

Βασίλειο κρίνεται νευραλγικής σηµασίας καθώς αποτελεί ποσοστό περισσότερο του 

50% του συνολικού τουρισµού της Κύπρου. Κατά του δύο πρώτους µήνες του 2008 

σηµειώθηκε µείωση των αφίξεων από το Ηνωµένο Βασίλειο γεγονός που επηρεάζεται 

και από την υποτίµηση της στερλίνας έναντι του Ευρώ, που οδηγεί ουσιαστική σε 

µείωση της αγοραστικής δύναµης των Βρετανών. Αντίθετα, τη συγκεκριµένη περίοδο 

παρουσιάστηκε αύξηση των αφίξεων από τη Ρωσία κατά 31,1%. Το τουριστικό 

ρεύµα από τη Ρωσία προς την Κύπρο από το 2006 αυξήθηκε κατά 57,6% 

καθιστώντας την τη δεύτερη καλύτερη αγορά.  

Για την ενίσχυση του τουριστικού τοµέα έχει γίνει αναβάθµιση των 

αεροδροµίων και η κυβέρνηση έχει λάβει επιπλέον µέτρα στήριξής του στον 

προϋπολογισµό του 2009, αυξάνοντας κατά 45% τις δαπάνες για προβολή και 

δηµοσιότητα της χώρας. Επιπρόσθετα, έχει γίνει µείωση του ΦΠΑ από 8% σε 5% 

στις ξενοδοχειακές µονάδες, µέτρο που θα οδηγήσει σε φθηνότερο τουριστικό προϊόν 

κατά 10 – 12% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.  

 

4.4 Ενέργεια 

Ο τοµέας της ενέργειας στην Κύπρο δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένος. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές, αύξηση της ζήτησης, 

κυριαρχία του πετρελαίου, δυσκολίες διασύνδεσης µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά δίκτυα 

και σχετικά χαµηλό βαθµό αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η  Κύπρος από 1η Ιανουαρίου 2008 έχει συµβατική 

υποχρέωση προς την Ε.Ε. να διατηρεί ενεργειακά αποθέµατα που να ισοδυναµούν µε 

90 ηµέρες κατανάλωσης. Μέχρι το 2010 η Κύπρος θα πρέπει να είναι σε θέση να 

καλύπτει το 6% της ζήτησης του ηλεκτρικού ρεύµατος από Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Το Κυπριακό ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου έχει διακόψει τη λειτουργία του από το 

2004 και οι εγκαταστάσεις του πλέον εκµεταλλεύονται ως αποθηκευτικοί χώροι 
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πετρελαιοειδών. Για την προστασία του περιβάλλοντος οι εγκαταστάσεις αυτές µέχρι 

το 2010 θα πρέπει να αποµακρυνθούν. Πλέον όλα τα παράγωγα πετρελαίου στην 

Κύπρου είναι εισαγόµενα, καθώς η Κύπρος δεν διαθέτει διυλιστήρια.  

Για την αλλαγή των δεδοµένων στον ενεργειακό τοµέα έχουν ήδη ξεκινήσει 

διεργασίες για την κατασκευή του Εθνικού Ενεργειακού Κέντρου Κύπρου και την 

έλευση φυσικού αερίου. Το Εθνικό Ενεργειακό Κέντρο Κύπρου θα περιλαµβάνει τον 

τερµατικό σταθµό εισαγωγής και αποϋγροποίησης του φυσικού αερίου και τον 

τερµατικό σταθµό εισαγωγής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών. Βρίσκεται στην  

περιοχή του Βασιλικού, 25 χιλιόµετρα ανατολικά της Λεµεσού. Ο τερµατικός 

σταθµός εισαγωγής και αποϋγροποίησης του φυσικού αερίου θα γίνει στο νέο 

ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, στην  περιοχή του 

Βασιλικού. Το φυσικό αέριο θα χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και η ποσότητα που θα εισάγεται θα είναι άµεσα εξαρτώµενη από την προβλεπόµενη 

ζήτηση. Οι αναµενόµενες ποσότητες που θα φιλοξενήσει το ενεργειακό κέντρο 

περιλαµβάνουν 130.000 Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) λευκών προϊόντων, όπως βενζίνη, 

15.000 Μ.Τ. υγραερίου (LPG) και 15.000 Μ.Τ. ασφάλτου, ως λειτουργικά 

αποθέµατα. Η ανέγερση του τερµατικού των πετρελαιοειδών θα γίνει µε τη µέθοδο 

της αυτοχρηµατοδότησης ΒΟΤ.  

 

5. Φορολογικό Καθεστώς  
 

Η Κύπρος συνδυάζει πολλά στοιχεία τα οποία την καθιστούν ένα ιδανικό 

διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο. Ο κύριος λόγος που η Κύπρος αποτελεί ένα διεθνούς 

φήµης επιχειρηµατικό, χρηµατοοικονοµικό και εµπορικό κέντρο παγκοσµίως, είναι 

το φορολογικό της σύστηµα, το οποίο τη συγκαταλέγει ανάµεσα στις ευνοϊκότερες 

χώρες µε φορολογικό καθεστώς και κίνητρα.  

Οι κυπριακές εταιρίες απολαµβάνουν πολύ χαµηλούς φορολογικούς 

συντελεστές, ο συντελεστής φορολογίας επί των καθαρών εταιρικών κερδών στην 

Κύπρο είναι 10%, που αποτελεί τον χαµηλότερο της ΕΕ. Η ευνοϊκή φορολογία είναι 

µια πολύ σηµαντική παράµετρος στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και έχει 
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καταστήσει την Κύπρο ως ένα χρηµατοοικονοµικό κέντρο που παρέχει ευελιξία αλλά 

και ασφάλεια. Το θεσµικό πλαίσιο της Κύπρου βασίζεται στο αγγλοσαξονικό δίκαιο 

και παράλληλα προσφέρονται πολλά φορολογικά κίνητρα στις κυπριακές εταιρίες. 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εµπορίου, το 2004 υπήρξε το έτος που σηµειώθηκε  

ρεκόρ εγγραφών νέων εταιριών. Εγγραφήκαν 11.586 νέες κυπριακές εταιρείες. Το 

προηγούµενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2001 (9.432 εταιρίες), ενώ το σύνολο των 

εγγεγραµµένων εταιριών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία το 2009 ξεπερνά τις 200.000 

εταιρείες. 

Κυπριακές Εταιρίες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων – ΚΕ∆Ε 

Οι Κυπριακές Εταιρίες ∆ιεθνών Επιχειρήσεων είναι εταιρίες οι οποίες 

εγγράφονται στην Κύπρο και έχουν ως νόµιµους δικαιούχους τους µη Κύπριους 

πολίτες. Στην Κύπρο υπάρχει η διεύθυνση και γίνεται η διαχείριση της εταιρείας ενώ 

οι υπόλοιπες δραστηριότητές λαµβάνουν χώρα εκτός της κυπριακής επικράτειας. Το 

κεφάλαιο λειτουργίας και τα κέρδη προέρχονται από πηγές του εξωτερικού και δεν 

κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία της εταιρείας στην Κύπρο. Τα µεγαλύτερα 

πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι ΚΕ∆Ε είναι το απόρρητο των πληροφοριών σε 

σχέση µε τους δικαιούχους και άλλα στοιχεία της εταιρείας, η ελεύθερη διακίνηση 

των κεφαλαίων και τα φορολογικά κίνητρα. Οι  ΚΕ∆Ε αποτελούν ένα πολύτιµο 

εργαλείο στον επιχειρηµατικό προγραµµατισµό που προσφέρεται για ένα ευρύ φάσµα 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

• ∆ιεθνών οδικών µεταφορών 

• Εισαγωγές Εξαγωγές 

• Εµπορικών σηµάτων και πνευµατικών δικαιωµάτων 

• Επενδυτικές εταιρείες  

• Ιδιοκτησία ακίνητης και κινητής περιουσίας 

• Ιθύνουσες Εταιρείες (Holding Company) 

• Μητρικές εταιρίες 

• Ναυτιλιακά 

• Παροχή πάσης φύσεως Υπηρεσιών  

• Πνευµατικών δικαιωµάτων 
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• Χρηµατοοικονοµικές χρηµατιστηριακές εργασίες 

 

5.1 Άµεση Φορολογία  

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων 

είναι να καταστεί η ίδια, σε παγκόσµια κλίµακα, η πλέον ανταγωνιστική οικονοµία 

µέχρι το 2010. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπονήσει πρόγραµµα 

κοινοτικών µέτρων και έχει εξαγγείλει σειρά πρωτοβουλιών, µε στόχο τη θεµελίωση 

µιας ενοποιηµένης φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην ΕΕ, τη 

συµµόρφωση των εθνικών συστηµάτων άµεσης φορολογίας µε το κοινοτικό δίκαιο 

και τη λήψη µέριµνας για ορθή αλληλεπίδρασή τους. Επιπλέον, στόχος αποτελεί η 

κατάργηση των διακρίσεων και της διπλής φορολόγησης, συµβάλλοντας παράλληλα 

στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής.  

Η ενοποιηµένη φορολογική βάση θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις µε 

διασυνοριακές και διεθνείς δραστηριότητες εντός της ΕΕ, να υπολογίζουν τα έσοδα 

όλου του οµίλου µε βάση ένα σύστηµα κανόνων και να καταρτίζουν ενοποιηµένους 

λογαριασµούς για φορολογικούς λόγους. Με µια ενοποιηµένη φορολογική βάση, µια 

επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται σε διασυνοριακό επίπεδο, δεν κινδυνεύει πια 

από διπλή φορολόγηση και δε χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον έξοδα προκειµένου 

να συµµορφωθεί σε διαφορετικές νοµοθετικές διατάξεις του εκάστοτε κράτους – 

µέλους.  

Στις 2/05/2007 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόθεσή της για τη θέσπιση µιας Κοινής Ενοποιηµένης 

Βάσης Φορολογίας Επιχειρήσεων - ΚΕΒΦΕ (Common Consolidated Corporate Tax 

Base – CCCTB). Η σύλληψη της ΚΕΒΦΕ έγινε στα τέλη του 2004 και στις 14-

15/04/2008 πραγµατοποιήθηκε η 13η συνεδρίαση για το σχεδιασµό του νέου αυτού 

θεσµού. Η ΚΕΒΦΕ θα είναι προαιρετική, οι εταιρείες που θα πληρούν τα 

προβλεπόµενα κριτήρια θα µπορούν να επιλέξουν την ΚΕΒΦΕ ή τους ισχύοντες 

κανόνες των κρατών – µελών τους, εάν οι κανόνες αυτοί διατηρούνται µαζί µε την 

ΚΕΒΦΕ από τα κράτη µέλη.  
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5.1.1 Νέα Φορολογική Νοµοθεσία 

Η νέα φορολογική νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχει τεθεί σε ισχύ 

από την 1η Ιανουαρίου 2003 και στόχος της είναι ο εναρµονισµός του φορολογικού 

καθεστώτος µε τα κεκτηµένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις του 

Οργανισµού για Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ).  

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 καταργήθηκε το καθεστώς εξωχώριων (offshore) 

εταιρειών που ίσχυε προηγουµένως και οι κυπριακές εταιρίες θεωρούνται πλέον 

εγχώριες εταιρίες. Αποτέλεσµα αυτής της αλλαγής είναι ότι: 

- Για όλες τις κυπριακές εταιρίες ο φορολογικός συντελεστής εταιρικού φόρου 

έχει οριστεί στο 10% επί των καθαρών κερδών και δεν προσφέρεται πλέον καµία 

ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση και  

- Οι κυπριακές εταιρίες, ανεξαρτήτως µετοχικής σύνθεσης, δηλαδή ανεξάρτητα 

µε το αν είναι ξένων συµφερόντων ή όχι, µπορούν να δραστηριοποιούνται εντός και 

εκτός Κύπρου χωρίς να απαιτούνται ειδικές άδειες. Οι περιορισµοί που ίσχυαν για τις 

δραστηριότητες αποκλειστικά εντός Κύπρου, κυπριακών εταιρειών ξένων 

συµφερόντων, έχουν καταργηθεί  

Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο οι υποχρεώσεις προς την κυπριακή 

φορολογία βασίζονται στην προϋπόθεση της µόνιµης διαµονής. Μόνιµος κάτοικος 

Κύπρου θεωρείται αυτός που κατοικεί στην Κύπρο για 183 ή περισσότερες ηµέρες 

ανά οικονοµικό έτος. Η ίδρυση εταιρείας στην Κύπρο δεν επαρκεί για την 

εγκαθίδρυση µόνιµης έδρας στην Κύπρο αλλά, µία εταιρία θεωρείται ότι έχει τη 

µόνιµη έδρα της στην Κύπρο όταν η διεύθυνση και ο έλεγχός της ασκούνται στην 

Κύπρο. Οι εταιρίες οι οποίες δεν έχουν τη διαχείριση και τον έλεγχό τους στην 

Κύπρο θα φορολογούνται µόνο επί των εισοδηµάτων τους που προέρχονται από 

πηγές στην Κύπρο και δε θα µπορούν να εκµεταλλευτούν τις Συµβάσεις Αποφυγής 

∆ιπλής Φορολογίας της Κύπρου. Μπορούν όµως να εκµεταλλευτούν την απαλλαγή 

των αλλοδαπών µερισµάτων, του εισοδήµατος από µόνιµη εγκατάσταση στο 

εξωτερικό, και της αντιστάθµισης των ζηµιών από το εξωτερικό. Όσον αφορά τις 

ζηµίες, αυτές µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενη χρήση επ’ αόριστον. Οι ζηµίες 
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µιας εταιρίας µπορούν να αντισταθµιστούν έναντι των κερδών µιας άλλης εταιρίας 

του ίδιου Οµίλου και οι παγκόσµιες ζηµίες µπορούν να αντισταθµιστούν έναντι του 

φορολογητέου εισοδήµατος του ίδιου έτους ή να µεταφερθούν σε επόµενη χρήση. 

Με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασµό εταιρειών, ίδρυση, δόµηση και 

χρηµατοδότηση, υπάρχουν δυνατότητες µεγάλης µείωσης της φορολογίας των 

κυπριακών εταιρειών. Τα φορολογικά κίνητρα που δίνονται στις κυπριακές εταιρίες 

είναι τα εξής:  

• Ο εταιρικός φόρος επί των καθαρών κερδών είναι 10%, ο χαµηλότερος 

στην ΕΕ 

• Οι Κυπριακές εταιρείες, σύµφωνα µε την  Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, δεν 

είναι εξωχώριες (offshore) εταιρείες, αλλά ευρωπαϊκές εγχώριες 

εταιρείες που δεν τελούν υπό οποιοδήποτε καθεστώς καταπολέµησης 

από την ΕΕ ή τον ΟΟΣΑ  

• Πληρωµές από ΚΕ∆Ε προς εξωχώριες, ως προς τη Κύπρο, εταιρείες δεν 

επιβαρύνονται µε κανένα φόρο παρακράτησης ή κάποια άλλη επί 

πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση  

• Η Κυπριακή Φορολογική Νοµοθεσία δεν περιέχει δυσµενείς διατάξεις 

για συναλλαγές Κυπριακών εταιρειών µε εξωχώριες  εταιρείες  

Όσον αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό και κυπριακό 

χώρο: 

• Τα τιµολόγια δαπανών και εξόδων από Κυπριακές εταιρείες 

αναγνωρίζονται στα Ελληνικά βιβλία και εκπίπτουν από τα έσοδα των 

Ελληνικών επιχειρήσεων  

• Οι Κυπριακές εταιρείες δεν υπόκεινται (απαλλάσσονται βάσει του 

Άρθρου 15 π. 3) στον «ειδικό φόρο του 3%» που προβλέπεται από τον 

Νέο Ελληνικό Φορολογικό Νόµο 3091/2002  

⇒ Οι παραπάνω λόγοι προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες στις ελληνικές 

εταιρείες για φορολογικό σχεδιασµό  

Επιπλέον φορολογικά κίνητρα που προσφέρονται: 
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• Οι φορολογικές ζηµίες που δεν συµψηφίζονται µε κέρδη µέσα στο έτος 

µπορούν να µεταφερθούν και να συµψηφιστούν µε µελλοντικά κέρδη, 

επ' αόριστων. Επίσης, φορολογικές ζηµίες µπορούν να συµψηφιστούν µε 

κέρδη άλλης κυπριακής εταιρείας του οµίλου µε τη οποία υπάρχει 75% 

άµεση ή έµµεση µετοχική σχέση  

• Απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου, κέρδη που προέρχονται από τη 

διάθεση τίτλων ή κέρδη από µόνιµη εγκατάσταση στο εξωτερικό  

• Οι αλλοδαποί δικαιούχοι των κυπριακών εταιρειών δεν επιβαρύνονται 

µε επιπλέον φόρους ή τέλη πέραν της εταιρικής φορολογίας επί των 

φορολογητέων κερδών της εταιρείας  

• Οι πληρωµές, τα µερίσµατα, οι τόκοι και τα δικαιώµατα στο εξωτερικό 

πραγµατοποιούνται χωρίς καµία φορολογική επιβάρυνση - φόρο 

παρακράτησης  

• Υπάρχει ευρύ δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας και 

πρόσβαση στις Κοινοτικές Οδηγίες της άµεσης φορολογίας  

• Το εισόδηµα από µερίσµατα που προέρχεται από το εξωτερικό 

απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο εισοδήµατος. Η εισφορά στην 

άµυνα επιβάλλεται ως 15% επί των εισπραττόµενων µερισµάτων και 0% 

εάν εισπράχθηκαν από µια εταιρία µε µη µόνιµη έδρα στην Κύπρο (non-

resident company), της οποίας η Κυπριακή εταιρία κατέχει τουλάχιστον 

το 1% του µετοχικού κεφαλαίου. Η φοροαπαλλαγή δε θα ισχύει εάν η 

πληρώτρια εταιρία αντλεί περισσότερο του 50% του εισοδήµατός της 

από επενδύσεις και η αλλοδαπή φορολογία επί του εισοδήµατός της 

είναι σηµαντικά χαµηλότερη από τους κυπριακούς φόρους. Όλα τα 

κέρδη από διάθεση µετοχών εξαιρούνται του φόρου. Αυτό ισχύει για 

όλα τα κέρδη εµπορικής και κεφαλαιουχικής φύσεως  

• Αναδιοργανώσεις, ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών εκτελούνται 

χωρίς φορολογική επιβάρυνση  

• Πρόσβαση και χρήση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών οδηγιών και των 40 

διακρατικών Συµβάσεων Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας, εκ των οποίων 

ιδιαίτερα επωφελείς είναι αυτές που έχουν συναφθεί µε την Ρωσία, την 

Ανατολική Ευρώπη & τις χώρες της Μέση Ανατολής. Υπό 

διαπραγµάτευση βρίσκονται επιπλέον 39 διακρατικές συµβάσεις  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 31 

• Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων φορολογούνται µε συντελεστή 4,25%  

• Πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας και της ανωνυµίας των 

δικαιούχων, προαιρετική ανωνυµία για κάθε µέτοχο ξεχωριστά. Τα 

στοιχεία των ιδιοκτητών κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται ούτε 

δηλώνονται σε κάποια κρατική αρχή ή δηµόσιο αρχείο  

• Πλήρης απελευθέρωση συναλλάγµατος, δεν υπάρχει κανένας 

περιορισµός στην διακίνηση κεφαλαίων και πληρωµών  

• Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο  

• ∆υνατότητα δραστηριοποίησης εντός Κύπρου, δηλαδή στην Κυπριακή 

αγορά, ή και εκτός Κύπρου, χωρίς καµία επιπλέον άδεια  

• ∆υνατότητα εγγραφής στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΦΠΑ - σύστηµα VIES  

• ∆υνατότητα ανοίγµατος γραφείου-εγκατάστασης στην Λευκωσία ή 

άλλες πόλεις (και για διενέργεια και επιτόπιων συναλλαγών) για να 

δοθεί αυξηµένη "αξιοπιστία" στο φορολογικό προγραµµατισµό του 

πελάτη που παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κερδών της κυπριακής 

εταιρείας 

• Φόροι που έχουν αποκοπεί στο εξωτερικό µπορούν να πιστωθούν έναντι 

των αντίστοιχων Κυπριακών φόρων, ακόµα και στις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχει σύµβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας µε την χώρα που 

πληρώνει το εισόδηµα   

• Οι µη-κάτοικοι ιδιοκτήτες εταιρειών, παραρτηµάτων και συνεταιρισµών 

δεν υπόκεινται σε    επιπρόσθετη φορολογία επί των µερισµάτων, ή των 

κερδών πέραν του ποσού που καταβάλλεται   από τις αντίστοιχες 

νοµικές οντότητες  ∆εν υπάρχει γενική νοµοθεσία περί των 

Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων Εξωτερικού (Controlled Foreign 

Corporation)  

• ∆εν υπάρχουν κανόνες κεφαλαιοποίησης (Thin Capitalization Rules)  

• Τα κεφαλαιουχικά κέρδη δε φορολογούνται εκτός από τις περιπτώσεις 

πώλησης ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και της πώλησης µετοχών 

εταιρίας η οποία κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο 

• Κανένας φόρος κληρονοµιάς δεν πληρώνεται επί της κληρονοµιάς 

µετοχών σε κυπριακή εταιρία  
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• Χαµηλές συνεισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για εργοδότες και 

υπαλλήλους.   

 

5.1.2 Φορολογικό καθεστώς Μητρικών – Θυγατρικών Εταιρειών  

Η Κύπρος είναι πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Μαΐου 2004. 

Αυτό συνεπάγεται ότι οι κυπριακές µητρικές εταιρίες µπορούν να εισπράττουν 

µερίσµατα χωρίς αποκοπή φόρου από τις θυγατρικές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει η Οδηγία Περί Μητρικών ή Θυγατρικών 

Εταιριών, τηρουµένων οποιωνδήποτε διατάξεων κατά της φοροαποφυγής στη 

δικαιοδοσία της πληρώτριας εταιρίας. Οι Τόκοι και τα ∆ικαιώµατα που 

καταβάλλονται από τις θυγατρικές µπορούν επίσης να απαλλαχθούν από την 

παρακράτηση φόρων µέσω της εφαρµογής της Περί Τόκων και ∆ικαιωµάτων 

Οδηγίας. 

Η Οδηγία της Ε.Ε. 90/435/ΕΟΚ, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30/07/1990, ορίζει 

το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις µητρικές εταιρίες και τις θυγατρικές τους. 

Στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 2003/123/ΕΟΚ και 2006/98/ΕΟΚ, στις 

2/02/2004 και 1/01/2007 αντίστοιχα. Για την εφαρµογή της Οδηγίας και των 

τροποποιήσεών της κρίνεται απαραίτητη η επεξήγηση κάποιων όρων.  

Εταιρεία ενός κράτους µέλους  

 «Εταιρεία ενός κράτους µέλους» θεωρείται µία εταιρεία: 

• Η οποία έχει νοµική µορφή σύµφωνα µε την Οδηγία του Συµβουλίου 

COM(2008) 691. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται συνεταιριστικές εταιρείες, 

εταιρείες που δε βασίζονται σε κεφάλαιο, εταιρείες αµοιβαίας 

ασφάλισης, ενώσεις µε εµπορικές δραστηριότητες, ταµιευτήρια και 

ταµεία πρόνοιας  

• Η οποία, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία ενός κράτους µέλους, 

θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία στο κράτος αυτό και η οποία δεν 

θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία εκτός Κοινότητας, δυνάµει 

συµβάσεως µε τρίτο κράτος σχετικής µε τη διπλή φορολογία 
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• Η οποία, υπόκειται σε φόρο επί των εταιριών χωρίς δυνατότητα 

επιλογής ή απαλλαγής 

Μόνιµη Εγκατάσταση 

Σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ, µόνιµη εγκατάσταση θεωρείται ένας 

καθορισµένος τόπος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, µέσω του οποίου διεξάγεται 

εξ’ ολοκλήρου ή εν µέρει, η επιχειρηµατική δραστηριότητα εταιρείας άλλου κράτους 

µέλους. Τα κέρδη της µόνιµης εγκατάστασης υπόκεινται σε φορολογία στο κράτος 

µέλος στο οποίο αυτή βρίσκεται, σύµφωνα µε σχετική διµερή φορολογική σύµβαση, 

ή εάν δεν υφίσταται τέτοια σύµβαση, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο.  

Μητρική Εταιρεία  

Μια εταιρεία χαρακτηρίζεται µητρική όταν συµµετέχει κατά 15% τουλάχιστον 

στο κεφάλαιο µιας εταιρείας άλλου κράτους µέλους που πληροί τους ίδιους όρους. 

Η ιδιότητα της µητρικής εταιρείας αναγνωρίζεται επίσης, υπό τους ίδιους 

όρους, σε µια εταιρεία κράτους µέλους η οποία συµµετέχει κατά 15% τουλάχιστον 

στο κεφάλαιο µιας εταιρείας του ιδίου κράτους µέλους, που κατέχεται, εν όλω ή εν 

µέρει από µια µόνιµη εγκατάσταση της προηγούµενης εταιρείας που βρίσκεται σε 

άλλο κράτος µέλος.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής καθορίζεται 

σε 10%. 

Θυγατρική Εταιρεία  

Ως «θυγατρική εταιρεία» νοείται η εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο 

περιλαµβάνει συµµετοχή τουλάχιστον 20%. 

Οι εταιρείες της Κύπρου, όπως και των υπολοίπων κρατών µελών της ΕΕ έχουν 

τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν, µε διµερή συµφωνία, το κριτήριο της 

συµµετοχής στο κεφάλαιο µε το κριτήριο κατοχής δικαιωµάτων ψήφου. Επίσης, 

έχουν τη δυνατότητα να µην εφαρµόζουν τη συγκεκριµένη οδηγία στις εταιρείες, τις 

οποίες δεν διατηρούν τη συµµετοχή τους επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη, η οποία 
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απαιτείται για το χαρακτηρισµό τους ως µητρικές εταιρείες, ή στις εταιρείες εκείνες 

στις οποίες εταιρεία άλλου κράτους µέλους δεν διατηρεί συµµετοχή αυτού του 

είδους. 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί, ότι όταν η µητρική εταιρεία ή η µόνιµη 

εγκατάστασή της, λαµβάνει κέρδη διανεµόµενα όχι για την εκκαθάριση της 

θυγατρικής εταιρείας, τότε το κράτος στο οποίο βρίσκεται η µητρική εταιρεία και το 

κράτος στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάστασή της: 

• δεν φορολογούν αυτά τα κέρδη  

• ή φορολογούν τα κέρδη, επιτρέποντας όµως παράλληλα στη µητρική 

εταιρεία και τη µόνιµη εγκατάστασή της να αφαιρούν από το ποσό του 

οφειλόµενου φόρου το τµήµα του φόρου της εταιρείας που αναλογεί στα 

κέρδη αυτά και το οποίο καταβλήθηκε από τη θυγατρική εταιρεία και 

κάθε χαµηλότερου επιπέδου θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται σχετικά µε τον ορισµό και 

το ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 

Επιπλέον, η Οδηγία προβλέπει να καθοριστεί πλήρως ο φόρος που πρέπει να 

εκπίπτει από τη µητρική εταιρεία (περιλαµβανοµένων των φόρων εταιρειών που 

κατέβαλαν θυγατρικές χαµηλότερου επιπέδου), ούτως ώστε να εκλείψει ολοσχερώς η 

διπλή φορολογία. Με αυτόν τον τρόπο, ακόµη και χωρίς ένα κοινό σύστηµα για 

αποφυγή της διπλής φορολογίας, η οδηγία περιλαµβάνει στο φόρο που πρέπει να 

αφαιρεθεί από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας, όλους τους φόρους που 

καταβλήθηκαν από τις θυγατρικές εταιρείες στα διάφορα κράτη µέλη. 

 

5.1.3 Φορολογικό Καθεστώς Συγχωνεύσεων, ∆ιασπάσεων και 
Εισφορών Ενεργητικού  

Οι αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, και συνενώσεις καλύπτονται από 

το νέο νόµο. Ο νέος νόµος υιοθέτησε την Περί Συγχωνεύσεων Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις πολιτικές της ΕΕ, Οδηγία 

90/434/ΕΟΚ η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30/07/1990. Ακολούθησαν δύο 

τροποποιήσεις οι 2005/19/ΕΚ και 2006/98/ΕΚ, που καλύπτουν τοπικές και 
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αλλοδαπές αναδιοργανώσεις και τις αναδιοργανώσεις στο εξωτερικό οι οποίες 

επηρεάζουν την Κύπρο. Αυτές απαλλάσσονται από όλους τους φόρους 

συµπεριλαµβανοµένου του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών, του ΦΠΑ, των Τελών 

Χαρτοσήµου, και των ∆ικαιωµάτων Μεταβίβασης Ακινήτων.  

Η τροποποίηση της Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ από την Οδηγία 2005/19/ΕΚ 

διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της υπάρχουσας οδηγίας σε µεγαλύτερο φάσµα 

εταιρειών, µεταξύ των οποίων η ευρωπαϊκή εταιρεία και ο ευρωπαϊκός 

συνεταιρισµός, και βελτιώνει το φορολογικό καθεστώς των συγχωνεύσεων, 

διασπάσεων, εισφορών στοιχείων ενεργητικού ή ανταλλαγής µετοχών µεταξύ 

εταιρειών διαφορετικών κρατών – µελών. Πλέον προβλέπεται ένα πιο ουδέτερο 

φορολογικό καθεστώς για τη µεταφορά της έδρας µιας ευρωπαϊκής εταιρείας ή ενός 

ευρωπαϊκού συνεταιρισµού από το ένα κράτος – µέλος στο άλλο. Πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι η Οδηγία εφαρµόζεται στην περίπτωση µετατροπής 

υποκαταστηµάτων σε θυγατρικές. Τέλος, καλύπτεται ένα νέο είδος πράξης, γνωστής 

µε το όνοµα «µερική απόσχιση» ή «απόσχιση µε ανταλλαγή µετοχών». Η πράξη αυτή 

είναι µια µερική διάσπαση. Η εταιρία που διασπάται δε λύνεται αλλά εξακολουθεί να 

υφίσταται, µεταφέροντας  µέρος των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, 

που αποτελούν έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριοτήτων σε µία άλλη εταιρεία, 

και σε αντάλλαγµα, η λήπτρια εταιρεία εκδίδει τίτλους του εταιρικού κεφαλαίου, οι 

οποίοι τίτλοι µεταβιβάζονται στους εταίρους της εισφέρουσας εταιρείας.  

Κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει τις Οδηγίες σε περιπτώσεις συγχώνευσης, 

διάσπασης, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής µετοχών µεταξύ εταιρειών δύο ή 

περισσότερων κρατών – µελών και στη µεταφορά της καταστατικής έδρας από ένα 

κράτος µέλος σε άλλο κράτος µέλος ευρωπαϊκών εταιρειών. Τα κυριότερα σηµεία 

των Οδηγιών είναι τα εξής:   

- Η συγχώνευση ή παρόµοια πράξη δεν συνεπάγεται φορολογία των υπεραξιών 

κατά το χρόνο εκτέλεσης της εν λόγω πράξης, αλλά µόνο όταν αυτές θα έχουν πλέον 

πραγµατοποιηθεί. Υπεραξία ορίζεται η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής αξίας των 

µεταβιβαζόµενων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και της 

φορολογητέας τους αξίας.  
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Ως φορολογητέα αξία ορίζεται η αξία που θα είχε χρησιµοποιηθεί για τον 

υπολογισµό κέρδους ή ζηµίας προκειµένου να καθοριστεί η φορολογική βάση για την 

επιβολή φόρου εισοδήµατος, κερδών ή υπεραξίας της εισφέρουσας εταιρείας, αν 

αυτά τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού πωλούνταν κατά τη συγχώνευση ή 

διάσπαση.  

Ως µεταβιβαζόµενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ορίζονται τα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού της εισφέρουσας εταιρείας τα οποία, λόγω συγχώνευσης 

ή διάσπασης, προσαρτώνται στη µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας εταιρείας. Η 

µόνιµη εγκατάσταση βρίσκεται στο κράτος µέλος της εισφέρουσας εταιρείας και τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµβάλλουν στη διαµόρφωση των 

αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισµό της φορολογικής 

βάσης.  

- Τα κράτη – µέλη πρέπει λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι προβλέψεις ή 

τα αποθεµατικά που τυγχάνουν µερικής ή ολικής απαλλαγής φόρου να 

αναλαµβάνονται µε τους ίδιους όρους απαλλαγής φόρου από τις µόνιµες 

εγκαταστάσεις της λήπτριας εταιρείας, οι οποίες βρίσκονται στο κράτος της 

εισφέρουσας εταιρείας. 

- Η παροχή τίτλων αντιπροσωπευτικών του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας ή 

της αποκτώσας εταιρείας σε εταίρο της εισφέρουσας ή αποκτώµενης εταιρείας δεν 

πρέπει να συνεπάγεται καµία φορολόγηση του εισοδήµατος, των κερδών ή των 

υπεραξιών του εταίρου αυτού. 

- Εάν µεταξύ των εισφερόµενων στοιχείων λόγω συγχώνευσης, διάσπασης, 

µερικής διάσπασης ή εισφοράς ενεργητικού περιλαµβάνεται µόνιµη εγκατάσταση της 

εισφέρουσας εταιρείας η οποία βρίσκεται σε κράτος – µέλος άλλο από εκείνο της 

εταιρείας, το εν λόγω κράτος παραιτείται από το δικαίωµα επιβολής φορολογίας στη 

µόνιµη εγκατάσταση.  
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5.2 Έµµεση Φορολογία  

5.2.1 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας καταναλωτικός φόρος που 

επιβάλλεται στις επιχειρηµατικές συναλλαγές και στις εισαγωγές και βαραίνει τον 

τελικό καταναλωτή ως ποσοστό επί της τελικής τιµής του προϊόντος ή υπηρεσίας. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει ορίσει το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας 

µέσω της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η οποία τροποποιήθηκε µε τις Οδηγίες 

2006/138/ΕΚ, 2007/75/ΕΚ και 2008/8/ΕΚ.  

Οι περισσότερες επιχειρηµατικές συναλλαγές αφορούν παραδόσεις αγαθών ή 

παροχές υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε : 

• παραδόσεις αγαθών που υπόκεινται στο φόρο 

• παροχές υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που 

υπόκεινται στο φόρο 

• ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών στο εσωτερικό της ∆ηµοκρατίας από 

άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• εισαγωγή αγαθών από χώρα εκτός των κρατών µελών  

Συντελεστές ΦΠΑ 

Ο φορολογικός συντελεστής του ΦΠΑ από 1/08/2005 για κάθε παράδοση 

αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών είναι 15%. Επιπλέον υπάρχουν δύο 

µειωµένοι συντελεστές, ο Μειωµένος Συντελεστής 1, που είναι 5% και ο Μειωµένος 

Συντελεστής 2, που είναι 8%.  

Με συντελεστή 5% επιβαρύνονται η εισαγωγή αντικειµένων αρχαιολογικής 

αξίας, οι υπηρεσίες συγγραφέων, καλλιτεχνών, οι παραδόσεις λιπασµάτων, 

εντοµοκτόνων, ζωοτροφών, ζώων, σπόρων, µη εµφιαλωµένου νερού, βιβλίων, 

εφηµερίδων, περιοδικών, ορισµένων συσκευών για αναπήρους και ασθενείς, 

παγωτών, ξηρών καρπών, οι παραδόσεις φέρετρων, οι υπηρεσίες γραφείων κηδειών 

και η µεταφορά προσώπων.  

Με φορολογικό συντελεστή 8% επιβαρύνονται η θαλάσσια εγχώρια µεταφορά 

επιβατών και η µεταφορά επιβατών και των συνοδευµένων αποσκευών τους στο 
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εσωτερικό της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και 

µε τουριστικά, εκδροµικά και υπεραστικά λεωφορεία. Επίσης µε συντελεστή 8% 

επιβαρύνονται η διαµονή σε ξενοδοχεία, και τουριστικά καταλύµατα και οι υπηρεσίες 

εστιατορίων, µε εξαίρεση της πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών, µπύρας και 

κρασιού και της πώλησης προϊόντων από σχολικές καντίνες που φορολογούνται µε 

συντελεστή ΦΠΑ 15% και 5% αντίστοιχα.  

Ορισµένες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών ή εισαγωγές αγαθών 

φορολογούνται µε µηδενικό συντελεστή, όπως παραδόσεις, µισθώσεις και 

επιδιορθώσεις πλοίων και αεροπλάνων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης των άµεσων 

αναγκών των πλοίων, παραδόσεις αγαθών που τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς, 

παραδόσεις φαρµάκων και τροφίµων (εκτός των τροφίµων που παραδίδονται µέσα 

στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισµού). Επίσης, η παράδοση αγαθών υπόκειται σε 

φορολογικό συντελεστή 0% στην περίπτωση που τα αγαθά έχουν εξαχθεί ή έχουν 

αποκτηθεί από εγγεγραµµένο πρόσωπο σε άλλο κράτος – µέλος της ΕΕ.  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί ΦΠΑ Νοµοθεσίας δεν επιβάλλεται φόρος σε 

ορισµένους τοµείς, όπως σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λαχεία, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, αθλητισµός, 

υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα, µισθώσεις ακινήτων, και ορισµένες παραδόσεις 

ακίνητης ιδιοκτησίας.  

Εδαφική εφαρµογή  

Ο ΦΠΑ δεν εφαρµόζεται στα τρίτα εδάφη, δηλαδή δεν εφαρµόζεται στη νήσο 

Ελιγολάνδη, στην περιοχή του Μπύζιγκεν, στη Θέουτα, στη Μελίλια, στο Λιβίνιο, 

στην Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια και στα ιταλικά ύδατα της λίµνης του Λουγκάνο, εδάφη τα 

οποία δεν αποτελούν τµήµα του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Όµως δεν εφαρµόζεται και σε ορισµένα εδάφη που αποτελούν τµήµα του 

τελωνειακού εδάφους της ΕΚ, στο Άγιο Όρος, στις Κανάριες νήσους, στα γαλλικά 

υπερπόντια διαµερίσµατα, στις νήσους Ώλαντ και στις αγγλονορµαδικές νήσους.  

Άλλες περιοχές που θεωρούνται τρίτα εδάφη και συνεπώς δεν εφαρµόζεται ο 

ΦΠΑ είναι το Γιβραλτάρ, καθώς και το τµήµα της Κύπρου επί του οποίου δεν ασκεί 

ουσιαστικό έλεγχο η κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το Πριγκιπάτο του 
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Μονακό, η νήσος του Μαν και οι ζώνες κυριαρχίας του Ηνωµένου Βασιλείου στο 

Ακρωτήρι και τη ∆εκέλεια.  

 

5.2.2 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 

Η ακίνητη ιδιοκτησία των φυσικών και νοµικών προσώπων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τους Νόµους περί Φορολογίας 

Ακινήτου Ιδιοκτησίας 1980-2004. Η αξία της ιδιοκτησίας αφορά την ακίνητη 

ιδιοκτησία που ανήκει σε εταιρεία ή άτοµο, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Κάθε 

πρόσωπο που αποκτά ή αποξενώνει ακίνητη ιδιοκτησία οφείλει να υποβάλει 

Συµπληρωµατική ∆ήλωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας και να καταβάλει τον αντίστοιχο 

φόρο. Στην περίπτωση που δε γίνει ορθός υπολογισµός της αξίας της ακίνητης 

ιδιοκτησίας της αρχικής δήλωσης, δηλαδή ο υπολογισµός είναι χαµηλότερος των ¾ 

της αναθεωρηµένης αξίας της ιδιοκτησίας, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ίσος µε 

10% της διαφοράς µεταξύ του φόρου που εξακριβώθηκε τελικά και του φόρου που 

πληρώθηκε σύµφωνα µε την αρχική δήλωση. Ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας από το 

2008 και για τα επόµενα έτη ορίζεται ως εξής: 

 

Πίνακας 5.1 Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας  

ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ 

(ΕΥΡΩ) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (‰) 

              0 – 170.860,14€ 0 ‰ 

170.860,15 – 427.150,36€ 2,5 ‰ 

427.150,37 – 854.300,72€ 3,5 ‰ 

 

2008 - Σήµερα 

854.300,73€ –    4,0 ‰ 

Πηγή: Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων Υπουργείου Οικονοµικών 
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5.2.3 Έκτακτη Αµυντική Εισφορά 

Ο φόρος έκτακτης αµυντικής εισφοράς επιβάλλεται, µε βάση τον περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµο Αρ. 117(Ι)/2002, µόνο αναφορικά 

µε εισοδήµατα ατόµων και εταιρειών που είναι κάτοικοι Κύπρου, και τα οποία 

πηγάζουν στην Κύπρο. Κάτοικοι Κύπρου θεωρούνται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα 

άτοµα που παραµένουν στην Κύπρο για µία ή περισσότερες περιόδους που ξεπερνούν 

στο σύνολο τους τις 183 ηµέρες και οι εταιρείες που έχουν τον έλεγχο και τη 

διεύθυνση τους στην Κύπρο. Η έκτακτη αµυντική εισφορά επιβάλλεται ανά εξάµηνο 

και ο τόκος άρχεται από την επόµενη µέρα της λήξης του εξαµήνου.  

Έκτακτη αµυντική εισφορά για νοµικά πρόσωπα  

• Κατάργηση της επιβολής έκτακτης αµυντικής εισφοράς στις εταιρείες 

• Τα εισοδήµατα από µερίσµατα υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 

µε συντελεστή 15% σε περίπτωση που ο µέτοχος που τα αποκτά είναι 

κάτοικος Κύπρου. Στην περίπτωση που εταιρεία κάτοικος Κύπρου δεν 

προχωρήσει στη διανοµή µερίσµατος δύο χρόνια µετά τη λήξη του 

φορολογικού έτους τότε, είτε λογίζεται το 70% των λογιστικών κερδών 

σαν να έχουν διανεµηθεί, είτε επιβάλλεται 15% αµυντική εισφορά πάνω 

στο λογιζόµενο µέρισµα που αναλογεί σε µετόχους που είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου είτε η λογιζόµενη διανοµή µειώνεται µε 

τα πραγµατικά µερίσµατα που πληρώθηκαν κατά την διετή περίοδο από 

τα κέρδη του σχετικού έτους. Αν µετά τη λογιζόµενη διανοµή πληρωθεί  

το πραγµατικό µέρισµα, επιβάλλεται αµυντική εισφορά µόνο στο 

επιπλέον µέρισµα. Στην περίπτωση που ο µέτοχος δεν είναι κάτοικος 

Κύπρου δεν υπάρχει λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος 

• Τα εισοδήµατα από τόκους υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε 

συντελεστή 10% σε περίπτωση που η εταιρεία είναι κάτοικος Κύπρου. 

Τόκοι από συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης δεν υπόκεινται σε έκτακτη 

αµυντική εισφορά 
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Έκτακτη αµυντική εισφορά για φυσικά πρόσωπα  

• Από την 1η Ιουλίου 2002 καταργείται η επιβολή έκτακτης αµυντικής 

εισφοράς σε µισθωτούς, αυτοεργοδοτούµενους και συνταξιούχους 

• Το εισόδηµα από µερίσµατα υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά, µε 

συντελεστή 15%, σε περίπτωση που ο µέτοχος που το αποκτά είναι 

κάτοικος Κύπρου 

• Το εισόδηµα από τόκους υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά, µε 

συντελεστή 10%, σε περίπτωση που το άτοµο είναι κάτοικος Κύπρου 

• Σε περίπτωση ατόµου που το συνολικό ετήσιο εισόδηµά του, 

συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει τα 11.900 ευρώ, 

το εισόδηµα του από τόκους θα υπόκειται σε έκτακτη αµυντική εισφορά 

µε φορολογικό συντελεστή 3%. Τα εισοδήµατα από τόκους από 

πιστοποιητικά αποταµιεύσεως, χρεόγραφα αναπτύξεως και από 

καταθέσεις στον Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης υπόκεινται σε 

έκτακτη αµυντική εισφορά µε φορολογικό συντελεστή 3%  

Οι φορολογικοί συντελεστές της έκτακτης αµυντικής εισφοράς όπως ορίστηκε 

από το Νέο Φορολογικό Νόµο και ισχύουν από το 2003 έως και σήµερα βρίσκονται 

συγκεντρωµένοι στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 5.2 Φορολογικοί συντελεστές της έκτακτης αµυντικής εισφοράς  

 

2003 – ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

1α. Τόκοι που αποκτά φυσικό πρόσωπο 

από πιστοποιητικά αποταµιεύσεως, 

χρεόγραφα αναπτύξεως 

3% 

1β. Τόκοι που αποκτά φυσικό πρόσωπο 

µέχρι και την 31.12.2003 από καταθέσεις 

στον Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως 

Στέγης 

3% 
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1γ. Τόκοι που αποκτά κάθε ταµείο 

προνοίας για τόκους που αποκτά από 

οποιαδήποτε πηγή εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας 

3% 

1δ. Τόκοι που δεν εµπίπτουν στις πιο 

πάνω κατηγορίες 

10% 

2. Μερίσµατα 15% 

3. Ενοίκια 3% 

4. Κέρδη  3% 

Πηγή: Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων Υπουργείου Οικονοµικών 

 
 

5.2.4 Συντελεστές φόρου εισοδήµατος  

Φόρος Εισοδήµατος για Φυσικά Πρόσωπα 

Ο Νέος Φορολογικός Νόµος ορίζει ποιά φυσικά πρόσωπα θεωρούνται κάτοικοι 

Κύπρου. Φορολογούνται τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων που προέρχονται  

από την Κύπρο και από το εξωτερικό αλλά εξαιρούνται οι µισθοί που λαµβάνονται 

από το εξωτερικό για κάποιον ο οποίος θεωρείται µόνιµος κάτοικος Κύπρου. Ένας 

ξένος κάτοικος που απασχολείται στην Κύπρο πληρώνει φόρο µόνο για το εισόδηµα 

που εισπράττεται από την Κύπρο. Επίσης, εισοδήµατα από µερίσµατα τόσο από το 

εξωτερικό όσο και από την Κύπρο και κέρδη από µόνιµες εγκαταστάσεις στο 

εξωτερικό απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.  

Οι εργοδότες υποχρεώνονται να αφαιρούν, αυτόµατα, κάθε µήνα, το ποσό για 

το φόρο και για την εθνική ασφάλεια που αφορά ένα µισθωτό εργαζόµενο. Οι 

αυτοαπασχολούµενοι υποχρεώνονται να καταβάλουν προκαταβολές του φόρου 

εισοδήµατος που θα αντισταθµιστούν στην αρχειοθέτηση µιας ετήσιας έκθεσης. Οι 

προκαταβολές αυτές γίνονται σε τρεις ίσες πληρωµές και ορισµένες εξαιρούνται από 

το φορολογήσιµο εισόδηµα. Ο φόροι είναι ανάλογοι του εισοδήµατος και για το 2009 

ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 5.3 Φόρος εισοδήµατος  

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ (ΕΥΡΩ) 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

(%) 

        0 – 19.500€ 0% 

19.501 – 28.000€ 20% 

28.001 – 36.300€ 25% 

36.301€  –   30% 

Πηγή: Worldwide Tax& Finance 

 

Φόρος Εισοδήµατος για Νοµικά Πρόσωπα 

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο (Αρ.118(Ι)/2002, 

όπως τροποποιήθηκε) κάτοικοι Κύπρου για τα νοµικά πρόσωπα, σηµαίνει εταιρεία 

της οποίας η διεύθυνση και ο έλεγχος ασκούνται στην Κύπρο. Εταιρείες που είναι 

κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο αναφορικά µε εισοδήµατα 

που καθορίζονται στο νόµο, είτε αυτά προέρχονται από πηγές της Κύπρου είτε από το 

εξωτερικό. 

∆εν υπάρχει πλέον διαφορά µεταξύ Κυπριακών εταιρειών και Εταιρειών 

∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων. Τα φορολογητέα κέρδη για όλες τις εταιρείες οι οποίες 

είναι για σκοπούς φορολογίας κάτοικοι της Κύπρου, θα φορολογούνται µε ενιαίο 

συντελεστή εταιρικού φόρου 10%. Εταιρείες που δεν είναι κάτοικοι Κύπρου θα 

φορολογούνται από την διεξαγωγή επαγγελµατικής δραστηριότητας η οποία ασκείται 

από µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο, από ενοίκια από ακίνητη περιουσία στην 

Κύπρο και από κέρδη από πώληση φήµης και πελατείας. 

Φορολογικές απαλλαγές  

• Εισοδήµατα νοµικού προσώπου από µερίσµατα τόσο από το εξωτερικό 

όσο και από την Κύπρο απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος 
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• Κέρδη από µόνιµες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό απαλλάσσονται από 

το φόρο εισοδήµατος 

• ∆εν φορολογούνται κέρδη από διάθεση τίτλων για όλες τις εταιρείες που 

είναι κάτοικοι της Κύπρου. Με τον όρο «τίτλοι» θεωρούνται µετοχές, 

χρεόγραφα, οµολογίες ιδρυτικοί και άλλοι τίτλοι εταιρειών ή άλλων 

νοµικών προσώπων, που έχουν κατά νόµο συσταθεί στην Κύπρο ή την 

αλλοδαπή και δικαιώµατα επ’ αυτών 

• Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος του 50% του εισοδήµατος τόκων 

εταιρείας που είναι κάτοικος Κύπρου. Φορολογούνται όµως 

εξολοκλήρου τόκοι από συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης διότι νοούνται 

ως κέρδη  

Φορολογικές αφαιρέσεις 

Αφαιρούνται από το εισόδηµα όλα τα έξοδα που έγιναν εξολοκλήρου και 

αποκλειστικά για την κτήση του εισοδήµατος συµπεριλαµβανοµένων των εξής : 

• Όλοι οι τόκοι αναφορικά µε την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που 

χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση 

• Όλες οι δωρεές σε εγκεκριµένα φιλανθρωπικά ιδρύµατα µε αποδείξεις 

• Πληρώντας ορισµένες προϋποθέσεις, αφαιρούνται δαπάνες για 

συντήρηση διατηρητέας οικοδοµής. Αναλογικά µε το εµβαδόν της 

οικοδοµής αφαιρούνται µέχρι 700€, 1.100€  ή 1.200€  για κάθε 

τετραγωνικό µέτρο  

Μεταφορά ζηµιών  

• Κατάργηση του περιορισµού των 5 ετών για τη µεταφορά των ζηµιών, 

πλέον η µεταφορά ζηµιών είναι απεριόριστη 

• Συµψηφισµός ζηµιών εταιρείας µε κέρδη άλλης εταιρείας του ιδίου 

συγκροτήµατος όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι 

µέλη του ιδίου συγκροτήµατος για ολόκληρο το φορολογικό έτος. ∆ύο 

εταιρείες θεωρούνται ότι είναι µέλη του ιδίου συγκροτήµατος αν η µια 

είναι κατά 75% εξαρτηµένη της άλλης, ή η κάθε µια ξεχωριστά είναι 

κατά 75% εξαρτηµένες τρίτης εταιρείας 
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• Κατάργηση ελάχιστου φόρου 10% πάνω στις ζηµίες από προηγούµενα 

χρόνια 

Εκπτώσεις λόγω ετήσιας φθοράς στοιχείων πάγιου ενεργητικού  

Από το φορολογητέο εισόδηµα αφαιρούνται οι παρακάτω εκπτώσεις που 

υπολογίζονται ως ποσοστό πάνω στο κόστος αγοράς.  

Πίνακας 5.4 Εκπτώσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 

Έπιπλα και σκεύη 10 

Βιοµηχανικά χαλιά 10 

Τηλεοράσεις και Βίντεο 10 

Γεωργικά µηχανήµατα και εργαλεία 15 

∆ιατρήσεις 10 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

λειτουργικά προγράµµατα 

20 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

Επιβατηγά Αυτοκίνητα 0 

Εµπορικά Αυτοκίνητα 20 

Μοτοποδήλατα 20 

Εκσκαφείς, ελκυστήρες, αυτοκινούµενα 

µηχανήµατα φορτοεκφόρτωσης και 

βαρέλια πετρελαιοειδών 

25 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Εργαλεία γενικά 33,33 

Βιντεοκασέτες των βιντεοκλαπς 50 

ΚΤΙΡΙΑ 

Εµπορικά 3 

Βιοµηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά 4 
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∆ιαµερίσµατα 3 

Μεταλλικός σκελετός θερµοκηπίων 10 

Ξύλινος σκελετός θερµοκηπίων 33,33 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Πάνω από € 1.709 33,33 

Μέχρι € 1.709 100 

ΠΛΟΙΑ 

Ιστιοφόρα σκάφη 4,5 

Ατµόπλοια, ρυµουλκά και αλιευτικά 6 

Μηχανές καθέλκυσης πλοίων 12,5 

Μεταχειρισµένα σκάφη Με ειδική συµφωνία 

Καινούργια επιβατικά πλοία 6 

Καινούργια εµπορικά πλοία 8 

Πηγή: Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων Υπουργείου Οικονοµικών 

Ο φορολογικός συντελεστής Οργανισµών ∆ηµοσίου ∆ικαίου είναι 25% και ο 

φορολογικός συντελεστής εταιρειών επί των καθαρών κερδών είναι 10%, ο 

χαµηλότερος στην ΕΕ (Παράρτηµα Α).  

 

6.∆ασµολογικό Καθεστώς 

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπήκε σε εφαρµογή το 

∆ασµολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ο Κανονισµός 2658/87 του Συµβουλίου. 

Το δασµολογικό καθεστώς των ΚΕ∆Ε ορίζεται από τον περί Τελωνειακών ∆ασµών 

και Φόρων Καταναλώσεως Νόµο Αρ.224(Ι)/2002 και από των περί Τελωνειακών 

∆ασµών και Φόρων Κατανάλωσης (Ατέλειες κατά την Εισαγωγή Εµπορευµάτων) 

Κανονισµών του 2004, Κ.∆.Π. 380/04. Από τις αρχές του 2004 καταργείται το 

καθεστώς παραχώρησης απαλλαγών και το δικαιούχο προσωπικό των δικαιούχων 

αλλοδαπών εταιρειών έχει τη δυνατότητα να διατηρεί στην κατοχή του αφορολόγητο 

όχηµα κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις.   
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6.1 Εισαγωγές  

Οι συνολικές εισαγωγές εµπορευµάτων στην Κύπρο το 2008 παρουσίασαν µία 

αύξηση της τάξης του 16% και ανήλθαν στα  €7.349 εκατοµµύρια, από €6.353 

εκατοµµύρια που ήταν το 2007. Οι πρώτες ύλες και τα καταναλωτικά αγαθά 

αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος των συνολικών εισαγωγών, µε 28,9% και 27,8%, 

αντίστοιχα και ακολουθούν, τα καύσιµα και λιπαντικά µε 19,7%, ο µεταφορικός 

εξοπλισµός µε 14,2%, και τα κεφαλαιουχικά αγαθά 9,0% (Παράρτηµα Β). Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών της Κύπρου προέρχεται από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες το 2008 προµήθευσαν αγαθά αξίας €4.915 

εκατοµµυρίων ή ποσοστό 66,9% των συνολικών εισαγωγών. Η Ελλάδα, η Ιταλία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερµανία ήταν οι σηµαντικότεροι προµηθευτές. Οι 

κυριότεροι προµηθευτές των χωρών της Ασίας ήταν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότιος 

Κορέα, η Ταϊλάνδη,  η Ινδία, η Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη, και της Μέσης Ανατολής 

ήταν το Ισραήλ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, η Γεωργία, το Κουβέιτ, ο Λίβανος 

και η Σαουδική Αραβία. Οι εισαγωγές από τη Βόρεια Αµερική έγιναν κυρίως από τις 

Η.Π.Α. και οι άλλες Ευρωπαϊκές χώρες περιλαµβάνουν την Ουκρανία, Ελβετία, 

Νορβηγία και Ρωσία (Παράρτηµα Γ).  

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει συµφωνίες µε τρίτες χώρες ή οµάδες 

χωρών που δεν ανήκουν σε αυτήν. Στόχος των συµφωνιών αυτών είναι η 

«Προτιµησιακή ∆ασµολογική Μεταχείριση», δηλαδή η εισαγωγή εµπορευµάτων από 

αυτές τις χώρες προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε την καταβολή εισαγωγικών 

δασµών µε µειωµένους ή µηδενικούς συντελεστές δασµού. Τα προτιµησιακά 

δασµολογικά µέτρα που περιλαµβάνονται στο δασµολόγιο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων εφαρµόζονται κατόπιν αίτησης του διασαφιστή. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα έχει παραχωρήσει µονοµερώς το καθεστώς της καταβολής δασµών µε 

µειωµένους ή µηδενικούς συντελεστές δασµού σε εµπορεύµατα καταγόµενα από 

πολλές χώρες. Οι περιπτώσεις αυτές ονοµάζονται «Αυτόνοµα Προτιµησιακά Μέτρα».  

Η προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση παραχωρείται µε βάση διεθνείς 

συµφωνίες και αυτόνοµα προτιµησιακά µέτρα στις χώρες Χιλή, Μεξικό, Νορβηγία, 

Ισλανδία, Ελβετία Φαρόε, Ισραήλ, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Ιορδανία, 

Λίβανος, Συρία, ∆υτική όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Τουρκία, Νότιος Αφρική, 

ΠΓ∆Μ, Κροατία και Αλβανία.  
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Οι συµφωνίες και τα αυτόνοµα µέτρα που παρέχουν προτιµησιακή δασµολογική 

µεταχείριση διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τα εµπορεύµατα που καλύπτουν και 

τους συντελεστές δασµών που εφαρµόζονται. Για να γίνει δυνατή η λειτουργία των 

συµφωνιών και αυτόνοµων µέτρων, κατά την εισαγωγή εµπορευµάτων, η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα διαθέτει ένα µηχανογραφηµένο σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει τους 

συντελεστές γενικών δασµών που χρησιµοποιούνται, όταν δεν παρέχεται 

προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση, και όλα τα προτιµησιακά δασµολογικά 

µέτρα µε τους αντίστοιχους προτιµησιακούς συντελεστές δασµών κατά συµφωνία ή 

καθεστώς. Το σύστηµα αυτό ονοµάζεται Ολοκληρωµένο ∆ασµολόγιο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC). Εισάγοντας τη δασµολογική διάκριση και τη 

χώρα καταγωγής των εµπορευµάτων γίνεται ενηµέρωση για τους γενικούς 

συντελεστές δασµών, τους προτιµησιακούς συντελεστές δασµών, την περιγραφή στο 

δασµολόγιο και την ύπαρξη περιορισµών και ποσοστώσεων.  

Για την προστασία της κοινωνίας και την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

η Κυπριακή ∆ηµοκρατία επιβάλλει, κατά την εισαγωγή εµπορευµάτων, κάποιες 

απαγορεύσεις και περιορισµούς (Παράρτηµα ∆). Απαγορεύεται ή υπόκειται σε 

περιορισµούς βάσει νοµοθεσίας η εισαγωγή ορισµένων αγαθών όπως ναρκωτικών, 

ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων ελεγχόµενων φαρµάκων, αισχρών θεµάτων και 

αντικειµένων (βιντεοκασέτες, DVD, φιλµ, βιβλία, περιοδικά), δίκοπων µαχαιριών, 

εµπορευµάτων παραποίησης ή αποµίµησης, πυρηνικών, χηµικών, τοξικών, 

βιολογικών όπλων και συναφών ουσιών, ειδών που χρησιµοποιούνται για παράνοµο 

κυνήγι θηράµατος και άγριων πτηνών, πυροβόλων και µη πυροβόλων όπλων, όπως 

εκρηκτικών στρατιωτικών µηχανισµών και εκτοξευτών, αυτόµατων πυροβόλων 

όπλων, πυροµαχικών, µακρύκαννων ηµιαυτόµατων ή επαναληπτικών πυροβόλων 

όπλων, εµπορευµάτων ή υλικών που δε συµµορφώνονται µε τους όρους 

καθορισµένου σχετικού κυπριακού πρότυπου, εµπορευµάτων που φορτώνονται ή 

έχουν προέλευση από χώρες στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση (embargo) από το 

Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

λαχείων (εκτός εκείνων που εισάγονται µε άδεια του Υπουργείου Οικονοµικών), 

µηχανών τυχερών παιγνιδιών (όπως µηχανές τύπου πόκερ, ή µηχανές µε αγώνες 

δρόµου, µε φρουτάκια, µπίγκο), αυτόµατων µηχανών πώλησης καπνού (όπως 

τσιγάρων ή πούρων) και καταναλωτικών προϊόντων που είναι αποµιµήσεις τροφίµων. 
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∆ασµοί αντιντάµπιγκ 

Οι δασµοί αντιντάµπινγκ είναι πρόσθετοι δασµοί που επιβάλλονται στα 

εµπορεύµατα µε σκοπό την άµυνα του κράτους κατά των εισαγωγών που αποτελούν 

αντικείµενο ντάµπινγκ εκ µέρους τρίτων χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο θεσµός των δασµών αντιντάµπιγκ ορίζεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 

384/1996 του Συµβουλίου. Οι δασµοί αντιντάµπινγκ επιβάλλονται σε περιπτώσεις 

εισαγωγών που  αποδεδειγµένα πλήττουν σοβαρά την κοινοτική παραγωγή. Αυτοί 

αφορούν ορισµένα προϊόντα συγκεκριµένης χώρας καταγωγής ή και συγκεκριµένης 

εταιρίας παραγωγής, τα οποία εισάγονται στο έδαφος της Κοινότητας σε πολύ 

χαµηλή τιµή ή σε τιµή κάτω του κόστους.  

Αντισταθµιστικοί Σταθµοί  

Οι αντισταθµιστικοί δασµοί είναι και αυτοί πρόσθετοι δασµοί, οι οποίοι 

επιβάλλονται µε σκοπό την άµυνα του κράτους κατά των εισαγωγών που αποτελούν 

αντικείµενο επιδοτήσεων εκ µέρους τρίτων χωρών και ορίζονται από τον Κανονισµό 

(ΕΚ) Αρ. 2026/1997 του Συµβουλίου. Οι αντισταθµιστικοί δασµοί εφαρµόζονται για 

ορισµένα προϊόντα συγκεκριµένης χώρας καταγωγής ή εξαγωγής ή ακόµα και 

συγκεκριµένης εταιρίας παραγωγής, τα οποία έχουν τύχει επιδότησης από τη χώρα 

αυτή.  

Οι δασµοί αντιντάµπιγκ και οι αντισταθµιστικοί δασµοί επιβάλλονται 

επιπρόσθετα από τους εισαγωγικούς δασµούς και είναι ανεξάρτητοι, τόσο µεταξύ 

τους όσο και από τους εισαγωγικούς δασµούς, µέχρι να διασαφηνιστεί η θέση των 

εµπορευµάτων για ελεύθερη κυκλοφορία σύµφωνα µε την τελωνιακή νοµοθεσία. 

Κάθε δασµός αντιντάµπινγκ ή αντισταθµιστικός δασµός επιβάλλεται µε επί µέρους 

κανονισµό ο οποίος δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 
 
 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 50 

6.2 Εξαγωγές  

Οι εξαγωγές εµπορευµάτων θεσπίζονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 2913/92 

του Συµβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (ΒΚ) και από τον 

Κανονισµό (ΕΚ) Αρ. 2454/93 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων 

διατάξεων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) Αρ. 2913/92 του Συµβουλίου περί 

θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (∆Ε).  

Το καθεστώς της εξαγωγής αφορά την έξοδο κοινοτικών εµπορευµάτων από το 

τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µε προορισµό τρίτη χώρα. Η έξοδος αυτή 

προσδίδει σε κοινοτικά εµπορεύµατα το χαρακτήρα µη κοινοτικών εµπορευµάτων. 

Αυτό συνεπάγεται την εφαρµογή των διατυπώσεων εξαγωγής, περιλαµβανοµένων, 

όπου εφαρµόζεται, την καταβολή των δασµών εξαγωγής ή επιστροφών εξαγωγής και 

την εφαρµογή µέτρων εµπορικής πολιτικής, όπως προσκόµιση αδειών εξαγωγής, 

απαγορεύσεων, και περιορισµών. Επειδή όµως τα κράτη µέλη επιδιώκουν να 

αυξήσουν τις εξαγωγές τους, οι δασµοί εξαγωγής δεν επιβάλλονται και έχουν 

θεωρητική σηµασία. Επίσης, η εξαγωγή εµπορευµάτων απαλλάσσεται από την 

καταβολή ΦΠΑ και από τους φόρους κατανάλωσης.  

Οι κυριότερες εγχώριες εξαγωγές της Κύπρου κατά το 2008 σηµείωσαν αύξηση 

8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, και ανήλθαν στα €545,4 εκατοµµύρια. Έγιναν 

κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ποσοστό 58,9% (Ελλάδα, Γερµανία, Ηνωµένο 

Βασίλειο και Ιταλία), ακολούθησαν οι Χώρες της Μέσης Ανατολής µε ποσοστό 

12,8% (Ιορδανία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και 

Λίβανος), άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ποσοστό 8,2% (Ρωσία, η Ουκρανία και η 

Σερβία) και Ασιατικές χώρες µε ποσοστό 3,7% (Ιαπωνία, Κίνα και Χονγκ – Κονγκ) 

(Παράρτηµα Ε). Το 2008 οι κυριότερες αγορές ήταν η Ελλάδα, η Γερµανία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο (Παράρτηµα ΣΤ). Τα κυριότερα εγχώρια προϊόντα που εξήχθησαν 

κατά τη χρονιά αυτή, εκτός προµηθειών σε πλοία και αεροπλάνα, ήταν φάρµακα, 

δίοδοι εκποµπής φωτός (εκτός λέιζερ), πατάτες, απορρίµµατα και χαλούµι 

(Παράρτηµα Ζ), ενώ οι εγχώριες εξαγωγές κατά κατηγορία προϊόντων τα έτη 2004 – 

2008 ήταν κυρίως βιοµηχανικά προϊόντα και ακατέργαστα γεωργικά προϊόντα 

(Παράρτηµα Η και Παράρτηµα Θ).  
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Υπάρχει δυνατότητα άµεσης ή έµµεσης εξαγωγής εµπορευµάτων από το έδαφος 

της Κοινότητας. Άµεση εξαγωγή πραγµατοποιείται στις περιπτώσεις που τα 

εµπορεύµατα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας απευθείας σε 

τρίτη χώρα. Έµµεση εξαγωγή πραγµατοποιείται, όταν τα προς εξαγωγή εµπορεύµατα 

εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µέσω άλλου κράτους µέλους. 

Στην περίπτωση της έµµεσης εξαγωγής τα εµπορεύµατα, είτε προωθούνται από το 

τελωνείο εξαγωγής στο τελωνείο εξόδου, είτε, όταν διαθέτουν τα κατάλληλα 

έγγραφα, το τελωνείο εξαγωγής µπορεί να δράσει και ως τελωνείο εξόδου.  

Τελωνείο εξαγωγής θεωρείται το τελωνείο στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται 

οι διατυπώσεις προκειµένου τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από το τελωνειακό 

έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισµό ή χρήση, όπως επίσης και 

οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων. Τελωνεία εξαγωγής είναι τα Τελωνεία 

Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου.  

Τελωνείο εξόδου θεωρείται το τελωνείο στο οποίο προσκοµίζονται τα 

εµπορεύµατα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο 

υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρµογή των 

διατυπώσεων εξόδου και τους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων. Τελωνεία 

εξόδου είναι τα Τελωνεία Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου.  

Προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση σε κοινοτικής καταγωγής 

εµπορεύµατα απολαµβάνουν οι χώρες που προαναφέρθηκαν, όχι µόνο κατά τις 

εισαγωγές εµπορευµάτων, αλλά και κατά τις εξαγωγές εµπορευµάτων. Εµπορεύµατα 

που εξάγονται από την Κοινότητα, για να τύχουν προτιµησιακής δασµολογικής 

µεταχείρισης κατά την εισαγωγή τους στην αγορά κάποιας τρίτης χώρας, πρέπει να 

κατάγονται από την Κοινότητα. Καταγόµενα εµπορεύµατα θεωρούνται αυτά που για 

την παραγωγή ή κατασκευή τους τηρήθηκαν συγκεκριµένοι κανόνες καταγωγής. 

Κάθε συµφωνία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τρίτες χώρες ή οµάδες χωρών 

περιλαµβάνει ένα πρωτόκολλο στο οποίο καθορίζονται ποιοί είναι αυτοί οι κανόνες 

για κάθε ένα προϊόν (εξ’ ολοκλήρου παραγόµενα εµπορεύµατα, επαρκής 

επεξεργασία, διµερής σώρευση, διαγώνια σώρευση και πλήρης σώρευση).  

Εγκεκριµένοι εξαγωγείς θεωρούνται τα άτοµα ή οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από το αν πρόκειται για παραγωγούς ή εµπόρους, εφόσον πληρούνται οι όροι που 
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προβλέπονται από το πρωτόκολλο για τους κανόνες καταγωγής της προτιµησιακής 

συµφωνίας µε βάση την οποία ζητείται η έγκριση. Η χορήγηση, από το Τελωνείο, του 

καθεστώτος εγκεκριµένου εξαγωγέα προϋποθέτει την υποβολή γραπτής αίτησης από 

τον εξαγωγέα, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις: 

• Ο εξαγωγέας πρέπει να πραγµατοποιεί τακτικά εξαγωγές στις χώρες ή 

στα εδάφη που παραχωρούν προτιµησιακή δασµολογική µεταχείριση 

στα πλαίσια συγκεκριµένης προτιµησιακής συµφωνίας 

• Ο εξαγωγέας απαιτείται να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις για την 

καταγωγή των εµπορευµάτων που εξάγει. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει 

τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής και να διαθέτει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα της καταγωγής. Στην περίπτωση παραγωγών, θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι η λογιστική αποθήκης της επιχείρησης επιτρέπει την 

εξακρίβωση της καταγωγής ή, στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, ότι 

το σύστηµα επιτρέπει την εν λόγω εξακρίβωση. Στην περίπτωση απλών 

εµπόρων, κρίνεται αναγκαία η λεπτοµερέστερη εξέταση των συνήθων 

εµπορικών συναλλαγών της επιχείρησης 

• Με βάση τις προηγούµενες εξαγωγικές δραστηριότητές του, ο 

εξαγωγέας προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις για την καταγωγή των 

εµπορευµάτων και τη δυνατότητα τήρησης όλων των υποχρεώσεων που 

απορρέουν σχετικά 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής ή απαλλαγής δασµών για υλικά 

από τρίτες χώρες που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή εξαγόµενων 

εµπορευµάτων. Απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από δασµούς αφορά µόνο τα 

µη καταγόµενα υλικά που προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες δεν ανήκουν στη 

Ζώνη (Χιλή, Μεξικό, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία Φαρόε, Ισραήλ, Αλγερία, 

Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, ∆υτική όχθη και Λωρίδα της 

Γάζας, Τουρκία, Νότιος Αφρική, ΠΓ∆Μ, Κροατία και Αλβανία), χρησιµοποιούνται 

στην παραγωγή των εµπορευµάτων σε χώρα της Ζώνης και τα οποία εξάγονται σε 

χώρα της Ζώνης. Οι περιπτώσεις επιστροφής ή απαλλαγής δασµών είναι οι εξής: 

• Στις εµπορικές συναλλαγές που εµπλέκονται µόνο χώρες της Παν-ευρω-

µεσογειακής Ζώνης (Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκός Οικονοµικός 
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Χώρος, Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Τουρκία), των Νήσων Φαρόε 

και του Ισραήλ, ισχύει πάντοτε απαγόρευση επιστροφής δασµού ή 

απαλλαγής από δασµό, ανεξάρτητα από τον τρόπο απόκτησης της 

καταγωγής 

• Όταν οι εµπορικές συναλλαγές περιλαµβάνουν εξαγωγές στις 

Μεσογειακές χώρες (εκτός του Ισραήλ) καταγόµενων εµπορευµάτων για 

την παραγωγή των οποίων χρησιµοποιήθηκαν και µη καταγόµενες ύλες 

(δηλαδή προέρχονται από χώρες εκτός της Ζώνης), είναι δυνατή η 

επιστροφή ή απαλλαγή από τους δασµούς που αντιστοιχούν σε αυτές τις 

ύλες, µε την προϋπόθεση ότι η καταγωγή των εµπορευµάτων 

αποκτήθηκε χωρίς την εφαρµογή της σώρευσης µε άλλες χώρες της 

Ζώνης 

Για κοινωνικούς λόγους, για λόγους δηµόσιας ηθικής, τάξης και ασφάλειας, 

προστασίας της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και προφύλαξης των φυτών, 

προστασίας της βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, προστασίας των 

αρχαιολογικών θησαυρών και της πολιτιστικής κληρονοµιάς η νοµοθεσία της 

Κύπρου ορίζει απαγορεύσεις και περιορισµούς όχι µόνο κατά την εισαγωγή 

εµπορευµάτων αλλά και κατά την εξαγωγή. Τα εµπορεύµατα που αντιµετωπίζουν 

απαγορεύσεις και περιορισµούς κατά την εισαγωγή τους στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

υφίστανται επίσης απαγορεύσεις και περιορισµούς σε περίπτωση εξαγωγών από τη 

χώρα.  

 

6.3 Ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου  

Ελεύθερη ζώνη ονοµάζεται ένας συγκεκριµένος περίφρακτος και 

φυλασσόµενος χώρος εντός του τελωνιακού εδάφους της Κοινότητας, που διατίθεται 

για εµπορεύµατα που προέρχονται από το εξωτερικό µε προορισµό πάλι το 

εξωτερικό, τα οποία δεν υπόκεινται σε τελωνιακές διατυπώσεις, δασµούς και φόρους, 

παρά µόνο όταν µέρος τους ή όλα εισαχθούν και χρησιµοποιηθούν στη χώρα. Ο 

θεσµός αυτός προωθεί το εξωτερικό εµπόριο και παρέχει κίνητρα για συγκέντρωση 

και διανοµή εµπορευµάτων συµβάλλοντας στην ανάπτυξη του εµπορίου. Ο θεσµός 

των ελεύθερων ζωνών στην Κύπρο ορίζεται από τον βασικό Κανονισµό (ΕΟΚ) 
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2913/92 «Περί Θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνιακού Κώδικα», του Κανονισµού 

(ΕΟΚ) 2454/93, του «Περί Τελωνιακού Κώδικα Νόµου» αρ. 94(Ι)/2004 και από τους 

Κώδικες Ποινικής ∆ικονοµίας 387/2004 και 388/2004.  

Στην Κύπρο συναντώνται δύο τύποι ελεύθερων ζωνών: 

•  «Ελέγχου Τύπου Ι», όπου ο έλεγχος βασίζεται στην ύπαρξη περίφραξης 

• «Ελέγχου Τύπου ΙΙ», όπου ο έλεγχος βασίζεται στις διατυπώσεις που 

διεκπεραιώνονται µε βάση τις απαιτήσεις του καθεστώτος τελωνιακής 

αποταµίευσης. Ελεύθερες ζώνες «Ελέγχου Τύπου ΙΙ» λειτουργούν στην 

Ελεύθερη Ζώνη Λάρνακας και στις Ελεύθερες Λιµενικές περιοχές 

Λεµεσού και Λάρνακας.  

Στις ελεύθερες ζώνες επιτρέπεται η άσκηση όλων των δραστηριοτήτων 

βιοµηχανικής ή εµπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών µετά από γνωστοποίηση στις 

τελωνιακές αρχές, οι οποίες όµως µπορεί να θέσουν ορισµένους περιορισµούς ή 

απαγορεύσεις. Οι περιορισµοί αυτοί τίθενται ανάλογα µε τη φύση των 

εµπορευµάτων, τις ανάγκες της τελωνιακής επιτήρησης ή όταν δεν παρέχονται όλα τα 

εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα για την τήρηση των διατάξεων της σχετικής 

νοµοθεσίας.  

Οι ελεύθερες ζώνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από εµπορεύµατα κοινοτικά 

και µη κοινοτικά. Τα κοινοτικά εµπορεύµατα µετά την άφιξη τους στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία και, αφού αποδειχθεί ο κοινοτικός τους χαρακτήρας, απελευθερώνονται 

άµεσα χωρίς τελωνειακή διαδικασία. Τα εισαγόµενα µη κοινοτικά εµπορεύµατα µε 

προορισµό την ελεύθερη ζώνη υπάγονται σε καθεστώς αποταµίευσης µε την 

κατάθεση διασάφησης αποταµίευσης µε την ένδειξη «Ε.Ζ. Τύπου ΙΙ» Λάρνακας. 

Όµως όλα τα εµπορεύµατα, κοινοτικά και µη κοινοτικά καταχωρούνται στη 

λογιστική αποθήκης που τηρείται από την επιχείρηση στην Ελεύθερη Ζώνη.  

Η διάρκεια παραµονής των εµπορευµάτων στις ελεύθερες ζώνες είναι 

απεριόριστη, όµως είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικές προθεσµίες για τα 

εµπορεύµατα που υπάγονται στη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τα µη κοινοτικά 

εµπορεύµατα κατά την παραµονή τους στην ελεύθερη ζώνη µπορούν:  
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• να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία 

• να υποβάλλονται στις προβλεπόµενες συνήθεις εργασίες 

• να υπάγονται στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή  

• να υπάγονται στο καθεστώς της µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο  

• να υπάγονται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής  

• να µεταφέρονται σε αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης 

• να εγκαταλείπονται 

• να καταστρέφονται 

Τα εµπορεύµατα που εξέρχονται από την ελεύθερη ζώνη µπορούν:  

• να εξάγονται ή να επανεξάγονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της 

Κοινότητας  

• να εισάγονται σε άλλα τµήµατα του τελωνειακού εδάφους της 

Κοινότητας 

 

6.4 Προσωρινή Εισαγωγή 

Η Κύπρος για να προάγει το εµπόριο, τη βιοµηχανία και τον τουρισµό της, 

προσφέρει στον εµπορικό κόσµο, εκτός από τις ζώνες Ελευθέρου Εµπορίου, επιπλέον 

παροχές, όπως το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, το οποίο ορίζεται µε το άρθρο 

του Κανονισµού (ΕΟΚ) αρ. 2454/93. Σύµφωνα µε το καθεστώς αυτό, υπάρχει η 

δυνατότητα εισαγωγής εµπορευµάτων, προσωρινά, χωρίς καταβολή δασµών και 

φόρων, για κάποιο συγκεκριµένο σκοπό και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, και 

στη συνέχεια  εξαγωγής τους. Τα εµπορεύµατα αυτά υπάγονται στο καθεστώς της 

Προσωρινής εισαγωγής µε την κατάθεση γραπτής διασάφησης, που είναι το Ενιαίο 

∆ιοικητικό Έγγραφο (Ε∆Ε).  

Μέσα σε διάρκεια 24 µηνών, από την ηµεροµηνία υπαγωγής στο καθεστώς, θα 

πρέπει  τα εµπορεύµατα προσωρινής εισαγωγής να έχουν επανεξαχθεί ή να έχουν 

λάβει νέο τελωνειακό προορισµό. Για συγκεκριµένες κατηγορίες προσωρινής 

εισαγωγής ισχύουν µικρότερες προθεσµίες.  
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Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, µε ολική απαλλαγή από δασµούς 

τερµατίζεται, όταν τα εµπορεύµατα: 

• επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της κοινότητας 

• τεθούν σε ένα άλλο καθεστώς αναστολής ή σε ελεύθερη ζώνη ή σε 

ελεύθερη αποθήκη 

• τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία µε καταβολή των εισαγωγικών δασµών 

ή σε ανάλωση µε καταβολή δασµών και φόρων 

• καταστραφούν κάτω από τελωνειακή επίβλεψη  

• εγκαταλειφθούν υπέρ του ∆ηµοσίου 

 

6.5 ΘΗΣΕΑΣ  

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία προσφέρει να δυνατότητα ηλεκτρονικών τελωνιακών 

υπηρεσιών µε το πρόγραµµα Θησέας το οποίο λειτουργεί από το 2003. Το 

συγκεκριµένο λογισµικό είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης του 

Τµήµατος Τελωνείων που επιτρέπει αυτοµατοποίηση των λειτουργιών του και 

συµβάλλει στην εναρµόνιση των τελωνειακών διαδικασιών όχι µόνο σε εθνικό αλλά 

και σε κοινοτικό επίπεδο. Με τη µηχανογράφηση των τελωνιακών διαδικασιών 

βελτιώνονται τα επίπεδα εξυπηρέτησης του εµπορικού κόσµου, δίνεται η δυνατότητα 

κοινωνικής προστασίας και καλύτερης ανίχνευσης σε περίπτωση απάτης, 

χρησιµοποιούνται πιο αποτελεσµατικοί µέθοδοι ελέγχου, οι οποίοι βελτιώνουν την 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών τελωνισµού και ελέγχων και παρέχονται 

έγκαιρες πληροφορίες οδηγώντας έτσι στην οικονοµική ανάπτυξη και εξασφάλιση 

δηµοσίων εσόδων. Το Πρόγραµµα Θησέας  έχει τη δυνατότητα να: 

• επιτρέπει την αποτελεσµατική προσφορά υπηρεσιών µέσω του 

διαδικτύου 

• παρέχει διευκολύνσεις στο εµπόριο µε την ηλεκτρονική υποβολή των 

δηλώσεων 

• ενοποιηµένο λειτουργικό περιβάλλον ανεξάρτητα από τη θέση που 

βρίσκεται ο διασαφηστής 

• βοηθά στην επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών 
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• ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο απώλειας δηµόσιων εσόδων 

• µειώνει το όγκο των εργασιών που γίνονται χειρονακτικά  

• βελτιώνει και ενισχύει την προστασία των συνόρων µε ελάχιστη 

επιβάρυνση του νόµιµου εµπορίου 

Με το Θησέας µπορεί να συνδεθεί κάποιος, είτε βρίσκεται στην Κύπρο είτε στο 

εξωτερικό, για να έχει πρόσβαση σε αιτήσεις και να διεξάγει δηλώσεις. Υπάρχουν έξι 

συστήµατα του Θησέας.  

1. Σύστηµα ∆ηλωτικών Εισαγωγής. Τηρεί συνεχώς ενηµερωµένες 

πληροφορίες για τα αγαθά που παρουσιάζονται στο τελωνείο µέσω ενός 

δηλωτικού εισαγωγής. Οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο 

και τη νόµιµη διάθεση των εισαγοµένων εµπορευµάτων 

2. Σύστηµα Εισαγωγών. ∆ιαχειρίζεται τη διαδικασία τελωνισµού, 

βασιζόµενο στην επεξεργασία των διασαφήσεων. Συγκεκριµένα παρέχει 

πληροφορίες στους διασαφιστές για το ποσό των δασµών και φόρων που 

θα πληρωθούν, πληροφορίες για όλες τις άδειες ή εγκρίσεις που 

απαιτούνται για την αποδέσµευση των εµπορευµάτων (π.χ. άδεια ή 

έγκριση από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Γεωργίας), 

πληροφορίες για τα αποτελέσµατα ελέγχου και τη δυνατότητα έκδοσης 

δελτίου αποδέσµευσης των εµπορευµάτων 

3. Σύστηµα ∆ροµολογίου. Το δασµολόγιο είναι ένα σύστηµα που 

επιτρέπει τον υπολογισµό της οφειλής (εισαγωγικοί δασµοί, φόροι 

κατανάλωσης, ΦΠΑ και άλλες επιβαρύνσεις) σύµφωνα µε την εθνική 

και κοινοτική νοµοθεσία. Το σύστηµα, µέσω του TARIC, ενηµερώνεται 

για τις αλλαγές στα κοινοτικά µέτρα 

4. Σύστηµα Αποθηκών Αποταµίευσης. Αποτελεί σύστηµα διασαφήσεων 

για την είσοδο και έξοδο εµπορευµάτων από και προς τις αποθήκες 

τελωνειακής αποταµίευσης και τις φορολογικές αποθήκες και βοηθά 

στον έλεγχο των εµπορεύµατων που αποθηκεύονται στις αποθήκες  

5. Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνου. Επιτρέπει την επιλογή των 

διασαφήσεων εισαγωγής για έλεγχο σε διάφορα επίπεδα (αναγνώριση, 

έλεγχος εγγράφων, µερική ή πλήρης εξέταση και δειγµατοληψία), και 

υποβοηθά τους εκ των υστέρων ελέγχους και λογιστικούς ελέγχους για 
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ανίχνευση πιθανού κινδύνου και υποβολή εισηγήσεων για φυσικούς 

ελέγχους 

6. Σύστηµα Πληρωµών και Λογιστικό Σύστηµα. Το σύστηµα 

καταγράφει στοιχεία για τις πληρωµές, τις χρηµατικές παρακαταθήκες 

και τις οφειλές όλων των εισαγωγέων και των τελωνειακών πρακτόρων  

 

6.6 Προώθηση Εξαγωγών  

Η Υπηρεσία Εµπορίου της Κύπρου, αποτελεί Τµήµα του Υπουργείου Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού, και είναι η αρµόδια αρχή για την προώθηση των 

εξαγωγών της Κύπρου, εµπορευµάτων και υπηρεσιών, διασφαλίζει την απρόσκοπτη 

ροή εµπορίου µε ξένες χώρες και καθορίζει την εξωτερική εµπορική πολιτική της 

Κύπρου. Η Υπηρεσία Εµπορίου είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία µε τα 

Εµπορικά της Κέντρα στο εξωτερικό, µε το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο, µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου, µε τους 

διάφορους Επαγγελµατικούς Συνδέσµους, µε τις Πρεσβείες ξένων χωρών στην 

Κύπρο, και µε τον εµποροβιοµηχανικό κόσµο.  

Το Υπουργείο λειτουργεί έντεκα Εµπορικά Κέντρα σε επιλεγµένες αγορές του 

εξωτερικού, στην Αίγυπτο, Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ηνωµένα Αραβικά 

Εµιράτα, Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Ηνωµένο Βασίλειο, Λίβανο, Πολωνία και 

Ρωσία. Η κύρια δραστηριότητα των Εµπορικών Κέντρων είναι η προώθηση των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στις αγορές του εξωτερικού.  Επίσης τα Εµπορικά 

Κέντρα δραστηριοποιούνται στην προώθηση της Κύπρου σαν ∆ιεθνούς 

Επιχειρηµατικού Κέντρου, καθώς  και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.  

Η κυπριακή κυβέρνηση µέσω του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού έχει εξαγγείλει σειρά Σχεδίων κρατικών ενισχύσεων για τους τοµείς της 

βιοµηχανικής ανάπτυξης, εµπορίου και εξαγωγών, όπως τον Κανόνα «De Minimis», 

σύµφωνα µε τον οποίο δίνονται ενισχύσεις σε παραγωγούς, βιοµηχάνους και 

εξαγωγείς για διερεύνηση ξένων αγορών. Τα Σχέδια αυτά συγχρηµατοδοτούνται από 

εθνικούς πόρους και από Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ως στόχο την 

προώθηση εξαγωγών, την τεχνολογική αναβάθµιση των υφιστάµενων βιοµηχανικών 
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µονάδων, τη δηµιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων πιο 

ανταγωνιστικών προϊόντων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και τεχνογνωσίας, 

την παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και προστιθέµενης αξίας, και την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.  

Πίνακας 6.1  Εξωτερικό εµπόριο Κύπρου 2004 – 2008 (€) 

 2004 2005 2006 2007 2008 % 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 402.558 435.147 446.915 505.290 545.355 7,9 

ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ 534.580 794.605 665.753 577.379 622.015 7,7 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 937.138 1.229.752 1.112.668 1.082.669 1.167.370 7,8 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 4.581.608 5.073.218 5.517.968 6.353.445 7.349.049 15,7 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -3.644.470 -3.843.466 -4.405.300 -5.270.776 -6.181.679   

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008., 

Στατιστική Υπηρεσία 

 

7. Εργασιακές Σχέσεις  

7.1 Κοινωνική Ασφάλιση  

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. απέκτησαν οι Κύπριοι πολίτες τα ίδια 

δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης µε τους πολίτες των κρατών – µελών της ΕΕ και 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου στον οποίο διαµένουν ή εργάζονται. Τα 

κοινωνικοασφαλιστικά αυτά δικαιώµατα διατηρούνται στα µέλη – κράτη και 

ανεξάρτητα µε τον τόπο διαµονής οι εργαζόµενοι δικαιούνται και λαµβάνουν 

επιδόµατα και συντάξεις ενώ οι εισφορές που καταβάλουν σε χώρες της ΕΕ και του 

ΕΟΧ συνυπολογίζονται για τη θεµελίωση του δικαιώµατος στα επιδόµατα και τις 

συντάξεις. Ειδικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, διµερείς ή πολυµερείς 

διακρατικές συµβάσεις κοινωνικής ασφάλισης και συµβάσεις των διεθνών 

οργανισµών, όπως της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Συµβουλίου της 

Ευρώπης, είναι οι τρόποι µε τους οποίους διασφαλίζονται τα δικαιώµατα της 

κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών που µεταναστεύουν ή απασχολούνται στο 

εξωτερικό προσωρινά.  
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Στην Κύπρο, εξ’ αιτίας του µεγάλου αριθµού των µεταναστών και των 

αλλοδαπών που απασχολούνται εκεί προσωρινά, έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθµίσεις 

στα πλαίσια της νοµοθεσίας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διµερείς συµβάσεις µε 

άλλες χώρες, ώστε να διατηρηθούν ή να αποκτηθούν δικαιώµατα για παροχές και 

συντάξεις. Σύµφωνα µε το Κυπριακό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασφαλίζονται 

υποχρεωτικά όλοι οι εργαζόµενοι στην Κύπρο, είτε αυτοί είναι µισθωτοί είτε 

αυτοτελώς εργαζόµενοι. Εκτός όµως από την υποχρεωτική ασφάλιση, η νοµοθεσία 

προβλέπει προαιρετική ασφάλιση σε πρόσωπα που διαµένουν στην Κύπρο και έχουν 

υποχρεωτική ασφάλιση στο Σχέδιο για ένα τουλάχιστον χρόνο, σε πρόσωπα που 

έχουν τη συνήθη διαµονή τους στο εξωτερικό και έχουν υποχρεωτική ασφάλιση στο 

Σχέδιο για τρία τουλάχιστον χρόνια και σε πρόσωπα που απασχολούνται σε Κύπριο 

εργοδότη στο εξωτερικό, έστω κι αν δεν είχαν προηγούµενη ασφάλιση στην Κύπρο. 

Οι ασφαλισµένοι του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατατάσσονται σε 

τρείς κατηγορίες, σε µισθωτούς, αυτοτελώς εργαζοµένους και προαιρετικά 

ασφαλισµένους. Το Σχέδιο προσφέρει τριών ειδών παροχές βοηθήµατα (γάµου, 

τοκετού, κηδείας), επιδόµατα (ασθενείας, ανεργίας, µητρότητας, αγνοούµενου), και 

συντάξεις (γήρατος, χηρείας, ανικανότητας, ορφάνιας) και επιπλέον προβλέπει 

παροχές για εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες. Το ύψος της κάθε 

παροχής και επιδόµατος είναι συνάρτηση του χρονικού διαστήµατος απασχόλησης, 

ασφάλισης, του µισθού ή του εισοδήµατος και της ηλικίας και καθορίζεται από τη 

νοµοθεσία αναλόγως για κάθε περίσταση.  

Το Σχέδιο χρηµατοδοτείται από εισφορές των εργοδοτών, των ασφαλισµένων 

και του Κράτους.  

• Η ολική εισφορά για τους µισθωτούς, από 1η Απριλίου 2009, είναι 

17,9% των αποδοχών τους µέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο για το 2009 

είναι €924 την εβδοµάδα ή €4.004 το µήνα. Από την ολική εισφορά το 

17,9% πληρώνεται από τον ίδιο το µισθωτό, 6,8% από τον εργοδότη του 

και 4,3% από το κράτος 

• Η εισφορά των αυτοτελώς εργαζόµενων,  από 6 Απριλίου 2009, είναι ίση 

µε 16,9% των εισοδηµάτων τους, από το οποίο 12,6% πληρώνεται από 

τον αυτοτελώς εργαζόµενο και 4,3% από το κράτος 
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• Η εισφορά για τους προαιρετικά ασφαλισµένους, από 6 Απριλίου 2009, 

είναι 14,8% του ασφαλιστέου εισοδήµατος, από το οποίο 11% 

πληρώνεται από τον προαιρετικά ασφαλισµένο και 3,8% από το κράτος 

• Η εισφορά για τους ασφαλισµένους οι οποίοι απασχολούνται στην 

υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό είναι 17,9% των αποδοχών 

τους µέχρι ένα ανώτατο όριο το οποίο για το 2009 είναι €924 την 

εβδοµάδα ή €4.004 το µήνα. Από την ολική εισφορά του 17,9%, 13,6% 

πληρώνεται από τον προαιρετικά ασφαλισµένο και 4,3% από το κράτος 

Οι ΚΕ∆Ε έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιποι εργοδότες 

όσον αφορά την πληρωµή εισφορών, για όλους τους εργαζόµενούς τους. Στην 

περίπτωση όµως που εργαζόµενοι σε ΚΕ∆Ε από τρίτες χώρες είναι σε θέση να 

αποδείξουν ότι δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Κύπρο τότε εξαιρούνται από 

την υποχρέωση καταβολής εισφορών.  

Σύµβαση Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου – Ελλάδας 

Οι πολίτες που απασχολούνται είτε ως µισθωτοί είτε ως αυτοτελώς 

εργαζόµενοι, σε µια χώρα, ακόµα και στην περίπτωση που είναι υπήκοοι άλλης 

χώρας, ασφαλίζονται µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας στην οποία απασχολούνται. 

Εποµένως, όταν ένας Έλληνας µεταβεί από την Ελλάδα στην Κύπρο και εργαστεί 

εκεί, ανεξάρτητα από το εάν είναι µισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόµενος, ασφαλίζεται 

και πληρώνει εισφορές µε βάση τη νοµοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. 

Η σύµβαση αυτή καλύπτει παροχές επιδόµατος ανεργίας, επιδόµατος ασθένειας, 

επιδόµατος µητρότητας, σύνταξης ανικανότητας, σύνταξης γήρατος, σύνταξης 

χηρείας, επιδόµατος ορφάνιας, παροχών για εργατικά ατυχήµατα, βοηθήµατος 

κηδείας, και επιδόµατος τέκνων.  

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο είναι ασφαλισµένο και στις δύο χώρες, και 

στην Κύπρο και στην Ελλάδα, τότε δικαιούται, σύµφωνα µε τις εισφορές του σε κάθε 

χώρα, να λαµβάνει σύνταξη γήρατος ή σύνταξη ανικανότητας ξεχωριστά από κάθε 

χώρα, χωρίς η µία σύνταξη να επηρεάζει την άλλη. Σε περίπτωση, όµως, που δε 

δικαιούται δύο χωριστές συντάξεις, τότε η χώρα από την οποία δεν δικαιούται 

χωριστή σύνταξη συνυπολογίζει τόσες εισφορές που ο ενδιαφερόµενος κατέβαλε 

στην άλλη χώρα, όσες απαιτούνται για τη θεµελίωση του συνταξιοδοτικού του 
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δικαιώµατός. Η περίοδο ασφάλισης του δικαιούχου στην κάθε χώρα είναι αυτή που 

ορίζει το ύψος της σύνταξης που πληρώνεται στο δικαιούχο, µε συνυπολογισµό των 

εισφορών.  

 

7.2 Συνθήκες Εργασίας για Αλλοδαπούς  

Με την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε να εφαρµόζεται 

στην Κύπρο η αρχή της ελεύθερης διακίνησης εργαζοµένων. Αυτή αφορά τους 

υπηκόους όχι µόνο των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους 

υπηκόους της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενσταϊν, οι οποίες ανήκουν στον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, καθώς και τους υπηκόους της Ελβετίας (µε βάση 

συµφωνία µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας). Η απασχόληση Ευρωπαίων 

πολιτών ορίζεται µε βάση το Νόµο αρ. 7(I) του 2007 «Περί του ∆ικαιώµατος των 

Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να 

∆ιαµένουν Ελεύθερα στη ∆ηµοκρατία», σύµφωνα µε τον οποίο το δικαίωµα της 

ελεύθερης διακίνησης και διαµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία µπορεί να 

περιοριστεί µόνο αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης, ασφάλειας ή υγείας. Επίσης, 

υπάρχουν ορισµένα επαγγέλµατα στην Κύπρο, για την εξάσκηση των οποίων, η 

νοµοθεσία απαιτεί την κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλµατος, όπως ισχύει και για 

τους Κύπριους πολίτες. Ορισµένα από αυτά είναι τα επαγγέλµατα του δικηγόρου, 

ιατρού, λογιστή, επιστήµονα µηχανικού, ξεναγού και ηλεκτρολόγου.  

Η κατοχύρωση των δικαιωµάτων των αλλοδαπών εργαζοµένων στην Κύπρο 

διασφαλίζεται από το Σύνταγµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και από διάφορες 

διεθνείς συµβάσεις που έχει επικυρώσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, κυρίως του 

∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Συγκεκριµένα η Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει 

επικυρώσει τις συµβάσεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας βάσει των οποίων 

υποχρεούται να παρέχει ίσες ευκαιρίες και ίση µεταχείριση, χωρίς διακρίσεις 

(εθνικότητας, φύλου ή θρησκείας) στους αλλοδαπούς εργαζοµένους που βρίσκονται 

στο έδαφος της. Επιπλέον, η ΥΕΚΑ (Υπηρεσία Επιµελητών Κοινωνικής Αρωγής) 

διασφαλίζει την ίση µεταχείριση αλλοδαπών εργαζοµένων µε το ντόπιο εργατικό 

δυναµικό µε την υπογραφή συµβολαίων εργασίας τόσο από τον εργοδότη όσο και 

από τον αλλοδαπό εργοδοτούµενό του. Τα συµβόλαια εργασίας περιέχουν όλους τους 
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όρους απασχόλησης, όπως ωράριο εργασίας, µισθούς, ετήσιες άδειες, και αργίες, που 

ισχύουν για τους Κύπριους εργαζοµένους µε βάση τις ισχύουσες κλαδικές και 

συλλογικές συµβάσεις του κάθε επαγγέλµατος.  

 

7.3 Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις  

Στην Κύπρο υπάρχουν έξι Εργοδοτικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις: 

1. Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο -  ΚΕΒΕ 

Το ΚΕΒΕ εκπροσωπεί ποσοστό περισσότερο από το 95% της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της Κύπρου και λειτουργεί σαν Οµοσπονδία των Τοπικών 

Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων των πέντε µεγάλων πόλεων της 

Κύπρου, τα οποία έχουν αρµοδιότητα στις πόλεις και στις επαρχίες τους. Το 

Επιµελητήριο είναι η µεγαλύτερη οργάνωση του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας, 

προσφέρει ένα µεγάλο φάσµα υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και προωθεί τα 

συµφέροντα και τις απόψεις τους στην Εκτελεστική και Νοµοθετική εξουσία. 

Θεωρείται κοινωνικός εταίρος συµµετέχοντας ενεργά στον Κοινωνικό ∆ιάλογο σε 

εθνικό επίπεδο, και µαζί µε τις συντεχνίες και την Κυβέρνηση συµµετέχει σε 

διάφορες επιτροπές τριµερούς συνεργασίας. Αποτελεί ανεξάρτητη οργάνωση, η οποία 

λειτουργεί ως εταιρικό σώµα και δεν απολαµβάνει κρατικές ή άλλες χορηγίες. Οι 

βασικοί σκοποί του ΚΕΒΕ είναι: 

• Η προσφορά του καλύτερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών στα µέλη του 

και η προώθηση των συµφερόντων τους στα πλαίσια του γενικού 

συµφέροντος της Κύπρου και της βελτίωσης της ευηµερίας των πολιτών  

• Η διαφύλαξη και προώθηση ενός φιλελεύθερου οικονοµικού 

συστήµατος  

• Η στενή παρακολούθηση των οικονοµικών εξελίξεων και η 

µεγιστοποίηση της συνεισφοράς της επιχειρηµατικής κοινότητας στην 

πρόοδο της Κύπρου  

Πολλές υπηρεσίες της ΕΕ, χρησιµοποιούν το ΚΕΒΕ ως το φορέα λειτουργίας 

τους στην Κύπρο, όπως τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για τις 
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Επιχειρήσεις (EIC CY-691), τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης 

(ERC), τη λειτουργία των Σηµείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στα 4 τοπικά 

Επιµελητήρια της Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου και το διορισµό του 

σαν το Κέντρο Πωλήσεων των Επίσηµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕUR 

- OP) στην Κύπρο. Επιπλέον, το ΚΕΒΕ αποτελεί πλήρες µέλος και είναι εθνικός 

εκπρόσωπος της Κύπρου σε πολλούς διεθνείς οργανισµούς όπως τα 

Ευρωεπιµελητήρια (Euro chambers), το ∆ιεθνές Εµπορικό Επιµελητήριο (ICC), και 

τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).  

2. Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων - ΟΕΒ 

Η ΟΕΒ είναι µία παγκύπρια ανεξάρτητη οργάνωση που αποτελείται από 

Επαγγελµατικούς /Κλαδικούς Συνδέσµους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στον τοµέα 

της Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Υπηρεσιών, Κατασκευών και Γεωργίας. Το σύνολο των 

µελών της ξεπερνά τα 4.500 µέλη. Στόχοι της ΟΕΒ είναι:  

• Η δηµιουργία και διατήρηση ευνοϊκού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις 

κυπριακές επιχειρήσεις  

• Η διατήρηση ισορροπιών µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου και των 

συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων  

• Η παροχή στις Κυπριακές επιχειρήσεις σύγχρονων, και εξειδικευµένων 

υπηρεσιών  

• Η διασφάλιση της έµπρακτης εναρµόνισης της οικονοµικής και 

θεσµικής υποδοµής της Κύπρου µε το «Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο» και η 

αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση  

• Η προώθηση των καλώς νοουµένων και νόµιµων συµφερόντων των 

µελών της (κλαδικά ή µεµονωµένα) 

• Η παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών και οικονοµικών 

δρώµενων, η ανάλογη καθοδήγηση των κρατικών φορέων και η 

συµβολή της στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της Κύπρου 

• Η εκπροσώπηση των Κυπριακών επιχειρήσεων και η προώθηση των 

θέσεων και απόψεών τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό 
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3. Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Κύπρου - ΣΕΚ 

Η ΣΕΚ αποτελεί έναν από τους κύριους κοινωνικούς εταίρους της Κύπρου. 

Είναι µία ανεξάρτητη συντεχνία η οποία αντιπροσωπεύει τους εργαζοµένους στον 

ιδιωτικό και στον κυβερνητικό τοµέα, στους Ηµικρατικούς οργανισµούς κοινής 

ωφέλειας και στις τοπικές αρχές. Αποτελείται από πέντε εργατικά κέντρα στις κύριες 

πόλεις της Κύπρου, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη Συνοµοσπονδία και τις 

περιφέρειες.  

4. Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία – ΠΕΟ  

Η ΠΕΟ εκπροσωπεί εργαζόµενους σε όλους τους τοµείς της Κυπριακής 

οικονοµίας, αποτελείται από οχτώ Συντεχνίες και διοργανώνει εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, εργαστήρια και σεµινάρια. 

5. ∆ηµοκρατική Εργατική Οµοσπονδία Κύπρου - ∆ΕΟΚ 

Η ∆ΕΟΚ ασχολείται µε την προάσπιση και στήριξη των εργατικών 

δικαιωµάτων και ανανεώνεται κάθε τέσσερα χρόνια µε εκλογικό συνέδριο. Η 

αντιπροσώπευση της Οργάνωσης αποτελεί περίπου το 10% στις επιχειρήσεις των 

κλάδων στις οποίες δραστηριοποιείται, όπως Οικοδόµοι και Ξυλουργοί, Ένδυση και 

Υπόδηση, Κυβερνητικών, ∆ηµοτικών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, Εµπορικών και 

Βιοµηχανικών Υπαλλήλων και Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επαγγελµάτων. Η 

∆ΕΟΚ είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (WCL) και συµµετέχει στη 

διεθνή δράση του Εργατικού Κινήµατος και στο ετήσιο συνέδριο του ∆ιεθνούς 

Γραφείου Εργασίας. 

6. Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΕΤΥΚ  

Στην ΕΤΥΚ συµµετέχουν οι εργαζόµενοι τραπεζών της Κύπρου και οι 

υπάλληλοι των ασφαλιστικών εταιρειών που ανήκουν στις Τράπεζες. Συνεργάζεται 

µε συντεχνίες του εσωτερικού και εξωτερικού, και διατηρεί στενούς δεσµούς µε την 

Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος. Επίσης, έχει ιδρύσει το 

Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ-ΕΤΥΚ), το οποίο έχει ως στόχο τη συνδικαλιστική 

επιµόρφωση και επαγγελµατική κατάρτιση των µελών και στελεχών του, τη 

διεξαγωγή ερευνών και την προώθηση επιστηµονικά τεκµηριωµένων εκδόσεων.  
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8. Τραπεζικό και Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 

8.1 Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα  

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου αποτελείται από: 

• Την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία λειτουργεί και ως Εποπτική 

Αρχή για τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύµατα,  

• Τις εγχώριες τράπεζες,  

• Τις διεθνείς τραπεζικές µονάδες και  

• Τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα (ΣΠΙ), τα οποία εποπτεύονται από 

την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 

Τον Ιούλιο του 2003 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί 

Τραπεζικών Εργασιών Τροποποιητικός Νόµος του 2003, για σκοπούς πλήρους 

συµµόρφωσης και εναρµόνισης του ρυθµιστικού και εποπτικού πλαισίου για την 

παροχή τραπεζικών εργασιών µε το κοινοτικό κεκτηµένο.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι η αρµόδια για χορήγηση αδειών 

διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών και εποπτείας των τραπεζών. Οι κατευθυντήριες 

γραµµές του εποπτικού της ρόλου ορίζονται µε βάση τις συστάσεις της Βασιλείας και 

µε το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εποπτεία της 

Κεντρικής Τράπεζας ασκείται µε παρακολούθηση περιοδικών καταστάσεων, που 

υποβάλλονται από τις τράπεζες, και επιτόπου έλεγχο, ώστε να ελέγχεται η παρούσα 

οικονοµική κατάσταση, η φερεγγυότητα, και η µελλοντική προοπτική της κάθε 

τράπεζας. Επιπλέον, η εποπτεία ασκείται σε ενοποιηµένη βάση, δηλαδή καλύπτει όχι 

µόνο µία τράπεζα αλλά και τις θυγατρικές της εταιρείες, που διεξάγουν εργασίες που 

είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε τραπεζικές εργασίες.  

Όµως η εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας είναι περιορισµένη όσον αφορά το 

πρόβληµα της τοκογλυφίας που εµφανίζεται στην Κύπρο. Η Κεντρική Τράπεζα 

ελέγχει τις κυπριακές τράπεζες λόγω του γεγονότος ότι αποδέχονται καταθέσεις, 

όµως οι συναλλαγές τοκογλύφων µε τρίτα πρόσωπα ή εταιρείες αποτελούν στην 

ουσία προσωπικές συµφωνίες και δεν ελέγχεται από κάποιον φορέα. Επιπλέον, εξ’ 

αιτίας της φιλελευθεροποίησης του επιτοκίου η τοκογλυφία έπαψε να είναι ποινικό 

αδίκηµα και παράλληλα το επιτόκιο µπορεί να επηρεαστεί από το ύψος που 
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οριοθετούν τοκογλύφοι. Η τροποποίηση της προηγούµενης νοµοθεσίας και η 

κατάργηση του Περί Τόκου Νόµου απαιτεί συνεργασία της Κυβέρνησης, και της 

Κεντρικής Τράπεζας για να µην παραβιάζεται το φιλελεύθερο του επιτοκίου και για 

την αποφυγή τέτοιου είδους συµπεριφορών.  

Στην Κύπρο υπάρχουν δεκατέσσερις Εγχώριες Τράπεζες, από τις οποίες οι 

έντεκα είναι εµπορικές τράπεζες και υπάρχουν και τρία εξειδικευµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα. Όλες οι τράπεζες είναι εγγεγραµµένες στην Κύπρο µε εξαίρεση την Arab 

Bank plc και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, οι οποίες λειτουργούν ως 

υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών. Οι εµπορικές τράπεζες, που είναι εγγεγραµµένες 

στην Κύπρο, είναι η Τράπεζα Κύπρου Λτδ, η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, η 

Ελληνική Τράπεζα Λτδ, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η  Universal Bank 

Ltd, επίσης εγγεγραµµένες στην Κύπρο είναι και τέσσερις θυγατρικές ξένων 

τραπεζών: η Alpha Bank Ltd, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, η 

Emporiki Bank – Cyprus Ltd και η Societe General Cyprus Ltd. Τα Εξειδικευµένα 

Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα είναι η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ, ο 

Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεως Στέγης και η Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ.  

• Η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, ειδικεύεται στην παροχή κυρίως 

µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων για 

αναπτυξιακούς σκοπούς, διεξάγει εργασίες επενδυτικής τραπεζικής και 

παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες 

• Ο Οργανισµός Χρηµατοδότησης Στέγης, παρέχει µακροπρόθεσµα 

στεγαστικά δάνεια, κυρίως σε χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά 

στρώµατα και 

• Η Κτηµατική Τράπεζα Κύπρου Λτδ, ειδικεύεται κυρίως στη χορήγηση 

µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων για την ανάπτυξη της 

τουριστικής και µεταποιητικής βιοµηχανίας 

Σύµφωνα µε Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τραπεζικά ιδρύµατα θα πρέπει 

να τηρούν ικανοποιητικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που να υπερβαίνει το 8%. 

Τα τραπεζικά ιδρύµατα της Κύπρου, που τελούν υπό την εποπτεία της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου, θεωρούνται εύρωστα αφού ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειάς 

τους υπερβαίνει το υποχρεωτικό 8%. Επίσης, οι τράπεζες της Κύπρου, λόγω της 
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θετικής πορείας τους, έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους και εκτός των 

συνόρων της Κύπρου, κυρίως σε χώρες όπου υπάρχει έντονη ελληνική παρουσία, και 

επιπλέον προσφέρουν περισσότερα είδη υπηρεσιών. Οι τραπεζικές δραστηριότητες 

των τραπεζών έχουν πλέον διευρυνθεί πέρα από τις παραδοσιακές τραπεζικές 

δραστηριότητες και σε άλλους τοµείς όπως ασφαλιστικές εργασίες, εργασίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, χρηµατοδότησης µε ενοικιαγορά και πρακτόρευσης 

επιχειρηµατικών απαιτήσεων, υπηρεσίες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, διαχείρισης 

αµοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες 

θεµατοφυλακής και διαχείρισης κινητών αξιών.  

Στην Κύπρο λειτουργούν επίσης 29 ∆ιεθνείς Τραπεζικές Μονάδες. Αυτές έχουν 

εξασφαλίσει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για διεξαγωγή των 

εργασιών τους από την Κύπρο, µε την προϋπόθεση να περιορίζουν τις 

δραστηριότητες τους κυρίως µε µη κάτοικους Κύπρου και σε ξένα νοµίσµατα. Από 

την 1η Ιανουαρίου, 2001 σε αυτά τα ιδρύµατα έχει επιτραπεί και η παραχώρηση 

µεσοπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού σε ξένο νόµισµα σε κάτοικους 

Κύπρου.  

Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα εποπτεύονται από την Υπηρεσία Εποπτείας 

και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Το 2002 λειτουργούσαν, 

συµπεριλαµβανοµένης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, 363 συνεργατικά 

πιστωτικά ιδρύµατα, εκ των οποίων 296 συνεργατικές πιστωτικές εταιρείες και 66 

συνεργατικά ταµιευτήρια. Οι Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες και Ταµιευτήρια 

αποτελούν µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και λειτουργούν µε κύριο σκοπό την 

εξυπηρέτηση των µελών τους και των κοινοτήτων ή των περιοχών που 

δραστηριοποιούνται και πραγµατοποιούν ελάχιστα ή λογικά κέρδη. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν περιορίζονται στην αποδοχή καταθέσεων και στη χορήγηση δανείων στα 

µέλη τους. Οι Ειδικοί Κανονισµοί της κάθε συνεργατικής πιστωτικής εταιρείας ή 

ταµιευτηρίου καθορίζουν ανώτατα όρια, τόσο στο ύψος των καταθέσεων που 

δέχονται όσο και στο ύψος των δανείων που συνάπτουν και καθορίζουν επίσης ένα 

ανώτατο όριο στο ύψος των δανείων που χορηγούν στο κάθε µέλος.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι καταθέσεις σε 

εγχώριο νόµισµα στα ΣΠΙ αποτελούσαν, τον Οκτώβριο του 2007, το 38,6% του 

συνόλου των καταθέσεων. Το µερίδιο των ΣΠΙ στα δάνεια, σε εγχώριο νόµισµα, τον 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 69 

Οκτώβρη του 2007, ανήλθε σε ποσοστό 28,4% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του κατά 

το προηγούµενο έτος ήταν 29,8%. Η µείωση αυτή οφείλεται στην προτίµηση των 

Κυπρίων για δάνεια σε ξένο νόµισµα, παροχή που δεν προσφέρουν τα ΣΠΙ. Οι 

καταθέσεις τον Οκτώβρη του 2007 µειώθηκαν συγκριτικά µε την ίδια περίοδο του 

2006 από 14,3% σε 13,9%. Στα τέλη του 2008 παρατηρήθηκε µείωση των 

καταθέσεων στα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύµατα λόγω του έντονου ανταγωνισµού 

από τις εµπορικές τράπεζες, γεγονός όµως που δεν προκάλεσε ανησυχία εξ’ αιτίας 

του κλίµατος που επικρατούσε το χρονικό αυτό διάστηµα στον ευρύτερο 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα.   

 

8.2 Χρηµατοδοτικές ∆υνατότητες  

Οι πιθανές χρηµατοδοτικές δυνατότητες που απολαµβάνουν οι κυπριακές 

επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται µέσω τραπεζικών δανείων, ιδίων κεφαλαίων, 

συνδυασµού δανείων και ιδίων κεφαλαίων και επιδοτήσεων.  

Τραπεζικά ∆άνεια  

Οι τράπεζες, αφού εκτιµήσουν τους κινδύνους που διατρέχουν οι επιχειρήσεις, 

προβλέπουν την αναµενόµενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων για να εξασφαλίσουν την 

έγκαιρη αποπληρωµή των δανείων που θα συνάψουν. Αποφεύγεται η σύναψη 

δανείων, ειδικότερα µικρού µεγέθους δανείων, τα οποία συνδέονται µε υψηλό 

κίνδυνο και χαµηλή απόδοση. Τα συστήµατα εγγυήσεων αποτελούν έναν τρόπο 

διευκόλυνσης της χορήγησης δανείου, καθώς µ’ αυτόν τον τρόπο κάποιος τρίτος 

δηλώνει ότι είναι σε θέση να καλύψει τµήµα των κινδύνων που θα αναλάβει η 

τράπεζα.  

Ίδια Κεφάλαια  

Με την πώληση µετοχών της εταιρείας επιτυγχάνεται αύξηση της ρευστότητας 

της εταιρείας. Ειδικότερα οι µικρές εταιρείες, οι οποίες θεωρούνται επισφαλείς για τις 

τράπεζες επειδή συνήθως συνεπάγονται µεγάλο κίνδυνο, µπορούν να εξασφαλίσουν 

δάνεια µε αυτήν τη µέθοδο. Εάν οι επενδυτές αναµένουν σηµαντικό κέρδος από το 
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µερίδιό τους σε µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δυνατότητες 

ανάπτυξης, είναι διατεθειµένοι να παρέχουν κεφάλαια στην εταιρεία.  

∆άνεια και Ιδία Κεφάλαια  

 Ο συνδυασµός δανείων και ιδίων κεφαλαίων χρησιµοποιείται συχνά για τη 

χρηµατοδότηση επέκτασης ή µεταβίβασης ιδιοκτησίας ωρίµων εταιριών, στις οποίες 

είναι εύκολο να εκτιµηθούν οι κίνδυνοι για τους επενδυτές. Αυτός ο τρόπος 

χρηµατοδότησης ονοµάζεται και ενδιάµεση χρηµατοδότηση. 

Επιδοτήσεις  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Κύπρου παρέχουν συχνά κίνητρα µε 

στόχο την ενθάρρυνση των εταιρειών σε διάφορους τοµείς της επιχειρηµατικής τους 

δραστηριότητας.  

Κρατική ενίσχυση δίνεται σύµφωνα µε Οδηγία της ΕΕ περί Κρατικών 

Ενισχύσεων, όταν αυτές δεν αποτελούν απειλή για τον υπάρχων ανταγωνισµό και δεν 

οδηγούν σε ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής. 

Επιπλέον σε µια κρατική ενίσχυση θα πρέπει να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις: 

• Μεταφορά Κρατικών Πόρων, δηλαδή η ενίσχυση να χορηγείται από 

πόρους του ∆ηµοσίου 

• Οικονοµικό Όφελος. Η ενίσχυση πρέπει να συνιστά οικονοµικό όφελος 

στο δικαιούχο 

• Επιλεκτικότητα. Η επιλεκτικότητα είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί 

την κρατική ενίσχυση από τα µέτρα γενικού χαρακτήρα 

• Νόθευση ή απειλή νόθευσης του ανταγωνισµού σε βαθµό επηρεασµού 

των συναλλαγών µεταξύ κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

οικονοµική ενίσχυση θα πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον 

ανταγωνισµό µεταξύ της δικαιούχου επιχείρησης και των υπόλοιπων 

επιχειρήσεων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη µιας απελευθερωµένης 

αγοράς, συνεπώς µία ενίσχυση προς επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

σε µη απελευθερωµένη αγορά δε συνιστά κρατική ενίσχυση υπό τον όρο 
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ότι η επιχείρηση αυτή δε δραστηριοποιείται παράλληλα και σε άλλες 

αγορές όπου υφίσταται ανταγωνισµός 

Οι κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνουν χώρα στην Κύπρο κατά το 2009 είναι οι 

εξής: 

Πίνακας 8.1 Κρατικές ενισχύσεις στην Κύπρο το έτος 2009 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

305 / 21.01.2009 

Προγράµµατα εκρίζωσης και επιτήρησης 

βρουκέλωσης βοωειδών και αιγοπροβάτων, ελέγχου 

σαλµονέλας στα σµήνη αναπαραγωγής, 

αυγοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, και Πρόγραµµα 

επιτήρησης της γρίπης των πτηνών σε πτηνά 

οργανωµένης πτηνοτροφίας και άγρια πτηνά   

 

306 / 20.02.2009 

Σχέδιο χορηγιών για εξοικονόµηση ενέργειας και 

ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας(2009 - 2013) για φυσικά και νοµικά 

πρόσωπα καθώς και φορείς του δηµόσιου τοµέα που 

ασκούν οικονοµική δραστηριότητα 

307 /  25.02.2009 Πολυεπιχειρησιακά Προγράµµατα Συνεχιζόµενης 

Κατάρτισης - Συνήθη  

308 /  25.02.2009 Πολυεπιχειρησιακά Προγράµµατα Συνεχιζόµενης 

Κατάρτισης - Ζωτικής Σηµασίας  

 

310 / 11.06.2009 

∆έσµη Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτοµία 2009 - 2010 του 

Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (∆ΕΣΜΗ 2009 - 

2010)  

Πηγή: Γραφείο εφόρου ελέγχων κρατικών ενισχύσεων 
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8.3 Επιτόκια και Όροι ∆ανεισµού 

Η εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος της Κύπρου διεξάγεται από την 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου µε εξαίρεση τις συνεταιριστικές τράπεζες οι οποίες 

ελέγχονται από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.  

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καθορίζει τα επίσηµα επιτόκια, δηλαδή 

τα επιτόκια που ισχύουν για τις συναλλαγές της µε εµπορικές τράπεζες στην ζώνη του 

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων και των κυπριακών τραπεζών και δεν έχει αρµοδιότητα 

να καθορίσει όλα τα επιτόκια που επικρατούν στην αγορά της ζώνης του ευρώ. Το 

πιο σηµαντικό επιτόκιο που καθορίζεται από την ΕΚΤ είναι το επιτόκιο κύριας 

αναχρηµατοδότησης, Repo, δηλαδή το επιτόκιο µε το οποίο οι τράπεζες 

συναλλάσσονται µε την ΕΚΤ µε σκοπό τη διαχείριση της ρευστότητάς τους. Αυτό 

χρησιµοποιείται στις αγορές χρήµατος ως µέτρο αναφοράς για τον καθορισµό άλλων 

επιτοκίων, για παράδειγµα, των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς. Τα επιτόκια της 

διατραπεζικής αγοράς Euribor, είναι εκείνα µε τα οποία τράπεζες δανείζουν ή 

δανείζονται µεταξύ τους ανάλογα µε το έλλειµµα ή το πλεόνασµα ρευστότητας που 

έχουν και το επίπεδό τους διαµορφώνεται σε συνεχή βάση ανάλογα µε τις συνθήκες 

της αγοράς.  

Η ΕΚΤ και, κυρίως, η διατραπεζική αγορά αποτελούν τις κύριες εναλλακτικές 

πηγές αναχρηµατοδότησης των τραπεζών, όταν, για παράδειγµα, επιχειρήσουν να 

αυξήσουν τα δάνεια τους στο κοινό.  Εποµένως, και οι όροι των δανείων που θα 

συνάψουν οι εµπορικές τράπεζες µε τους πελάτες τους θα πρέπει να σχετίζονται µε 

κάποιο τρόπο και µε το κόστος χρηµατοδότησης της ρευστότητας των τραπεζών.  

Το δανειστικό επιτόκιο που θα συµφωνήσουν οι εµπορικές τράπεζες µε τους 

πελάτες τους, εξαρτάται και από το κόστος της χρηµατοδότησής τους, αλλά επιπλέον, 

και από τα χαρακτηριστικά του δανείου και των κινδύνων που περικλείουν, και των 

πελατών και τη δανειοληπτική αξιοπιστία τους. Εποµένως, οι τελικοί όροι της 

συµφωνίας µπορεί να διαφέρει από πελάτη σε πελάτη και από δάνειο σε δάνειο.  Για 

παράδειγµα, το επιτόκιο για ένα δάνειο µε εξασφάλιση είναι ceteris paribus, 

χαµηλότερο από το επιτόκιο για ένα δάνειο χωρίς εξασφάλιση. 
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Με βάση τα πιο πάνω, το επιτόκιο δανείου µε κυµαινόµενο επιτόκιο που 

συµφωνείται µεταξύ µιας εµπορικής τράπεζας και του πελάτη της αποτελείται από 

δύο µέρη. Το λεγόµενο βασικό επιτόκιο, το οποίο σχετίζεται µε τις συνθήκες της 

αγοράς, και είναι το ίδιο για όλους τους πελάτες και για όλα τα δάνεια µιας εµπορικής 

τράπεζας, και το λεγόµενο περιθώριο, δηλαδή το µέρος του επιτοκίου που σχετίζεται 

µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του κάθε ξεχωριστού δανείου σε κάθε πελάτη.  

Ως βασικό επιτόκιο σε ένα δάνειο µε κυµαινόµενο επιτόκιο µια εµπορική τράπεζα 

µπορεί να αποφασίσει να χρησιµοποιεί είτε το επίσηµο επιτόκιο της ΕΚΤ Repo, είτε 

το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor, είτε ένα άλλο επιτόκιο που να σχετίζεται µε τις 

συνθήκες της αγοράς.  Η οποιαδήποτε επιλογή πρέπει γνωστοποιηθεί στον πελάτη 

κατά τη σύναψη του δανείου.  Ο δε καθορισµός του περιθωρίου αποτελεί αποτέλεσµα 

συµφωνίας µεταξύ τράπεζας και κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

Το ύψος των επιτοκίων των καταναλωτικών δανείων, στεγαστικών δανείων, 

πιστωτικών καρτών και τρεχούµενων λογαριασµών  των εµπορικών τραπεζών της 

Κύπρου φαίνονται στο Παράρτηµα Ι. Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι κυπριακές τράπεζες 

προβλέπουν ευνοϊκές ρυθµίσεις εκτός από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και για τους Ρώσους υπηκόους.  

 

8.4 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου – ΧΑΚ  

Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) είναι µία οργανωµένη αγορά µέσω 

της οποίας πραγµατοποιούνται οι αγοραπωλησίες των χρηµατιστηριακών αξιών, 

δηλαδή των δηµοσίων χρεογράφων, των εταιρικών τίτλων ή οποιωνδήποτε άλλων 

αξιών που εισάγονται στο Χρηµατιστήριο. Εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ µπορεί να γίνει 

είτε µε τοποθέτηση αξιών, που θα έχουν εκδοθεί και κατανεµηθεί  πριν τη δηµόσια 

ανακοίνωση του Χρηµατιστηρίου για εισαγωγή, είτε µε εισαγωγή αξιών, που έχουν 

εκδοθεί ή θα εκδοθούν, µέρος των οποίων θα διατεθεί µε δηµόσια προσφορά προς το 

κοινό, µετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγµάτευσης, είτε τέλος µε 

παράλληλη εισαγωγή αξιών που είναι ήδη εισηγµένες σε αναγνωρισµένο 

χρηµατιστήριο ή οι οποίες θα εισαχθούν ταυτόχρονα σε αναγνωρισµένο 

χρηµατιστήριο, µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω δύο τρόπους. Οι βασικές 

προϋποθέσεις εισαγωγής στην Κύρια Αγορά, Παράλληλη Αγορά, Εναλλακτική 
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Αγορά, Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών, Αγορά Μεγάλων Έργων και Αγορά 

Ποντοπόρου Ναυτιλίας φαίνονται στο Παράρτηµα Κ.  

Η µέση τιµή του Γενικού ∆είκτη της Κύριας και Παράλληλης Αγοράς του ΧΑΚ 

κατά το 2008 ήταν 2.762,71 µονάδες, σηµειώνοντας ελάχιστη τιµή 997,51 µονάδες 

στις 16/12 και µέγιστη 4.880,97 µονάδες στις 2/01, Εικόνα 8.1. Το τέλος του 2008 

ήταν εισηγµένες στο ΧΑΚ 135 επιχειρήσεις. ∆ιακινήθηκαν 3.171 µετοχές 

(παρατηρείται µείωση σε σχέση µε το 2007 κατά 30,07%) και ο όγκος των 

συναλλαγών ανήλθε στα 0,54 δισεκατοµµύρια ευρώ (µείωση σε σχέση µε το 2007 

κατά 49,53%). Τη µεγαλύτερη συνεισφορά στη διαµόρφωση του ∆είκτη του ΧΑΚ 

είχε ο τραπεζικός τοµέας µε ποσοστό 80,87%.  

Η µέση τιµή του ∆είκτη του ΧΑΚ το 2007 ήταν 4691,22 µονάδες µε ελάχιστη 

τιµή τις 3.967,68 µονάδες στις 4/01 και µέγιστη 5.518,50 µονάδες στις 31/10, Εικόνα 

8.2. ∆ιακινήθηκαν 4.534 εκατοµµύρια µετοχές, σηµειώνοντας αύξηση 58,31% σε 

σχέση µε το προηγούµενο έτος (2.864 εκατοµµύρια). Ο όγκος των συναλλαγών 

κυµάνθηκε στα 1,07 δισεκατοµµύρια ευρώ, και σε σύγκριση µε τα 1,7 

δισεκατοµµύρια ευρώ του 2006, παρατηρείται µείωση της τάξης του 38,4%. Το 

µεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον των επενδυτών κατέλαβε πάλι ο τραπεζικός 

τοµέας, λόγω κυρίως των θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων των τραπεζών που 

προέκυψαν από τις ανακοινώσεις των εννιαµηνιαίων αποτελεσµάτων τους.   
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Εικόνα 8.1 Γενικός ∆είκτης τιµών και όγκος συναλλαγών Κύριας και Παράλληλης 
Αγοράς του ΧΑΚ το 2008 

Πηγή: ΧΑΚ 

 

Εικόνα 8.2 Γενικός ∆είκτης τιµών και όγκος συναλλαγών Κύριας και Παράλληλης 
Αγοράς του ΧΑΚ το 2007 

Πηγή: ΧΑΚ 
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Από τις 3 Νοεµβρίου 2008 τέθηκε σε εφαρµογή ένας νέος δείκτης που 

καθιερώθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών σε συνεργασία µε τον Οίκο FTSE International. Ο ∆είκτης αυτός 

περιλαµβάνει τραπεζικές µετοχές εισηγµένες στα δύο χρηµατιστήρια, έχει την 

ονοµασία FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός ∆είκτης, υπολογίζεται καθηµερινά σε 

πραγµατικό χρόνο και αναθεωρείται δύο φορές το χρόνο (Απρίλιο και Οκτώβριο). 

Βασικό χαρακτηριστικό της Κοινής Πλατφόρµας των δύο Χρηµατιστηρίων, είναι ότι 

τα Μέλη του ενός Χρηµατιστηρίου θα δύνανται να εγγραφούν και ως Μέλη του 

άλλου Χρηµατιστηρίου και να διαπραγµατεύονται διασυνοριακά. Επίσης, τα Μέλη 

και των δύο Χρηµατιστηρίων θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στις εισηγµένες αξίες 

και των δύο Χρηµατιστηρίων.  

Επιπλέον, έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συµφωνίας µεταξύ του ΧΑΚ και της 

Τράπεζας OJSC VTB της Ρωσικής Οµοσπονδίας, για την προώθηση και ανάπτυξη 

των χρηµατιστηριακών αγορών Ρωσίας και Κύπρου. Στόχος είναι η δηµιουργία 

σύγχρονης υποδοµής και παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Για το σκοπό αυτό 

παρέχονται στους Ρώσους επενδυτές νέες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στο ΧΑΚ όσο 

και µε την έκδοση Ρωσικών Πιστοποιητικών Καταθέσεων στις Αξίες που είναι 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Κύπρου, τα οποία θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης 

στη Ρωσική Χρηµατιστηριακή Αγορά και την έκδοση Κυπριακών Πιστοποιητικών 

Καταθέσεων στις Αξίες που είναι εισηγµένες στο Ρωσικό Χρηµατιστήριο, τα οποία 

θα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης στο Κυπριακό Χρηµατιστήριο.  

 

9. Πολιτική Ξένων Επενδύσεων  

9.1 Νοµική Μορφή Εταιρειών  

Η νοµική µορφή εταιρειών και ο τρόπος λειτουργίας τους καθορίζονται από τον 

περί εταιρειών Νόµο 1968 – 1995 κεφ. 113, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύµφωνα µε 

τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες για το Εταιρικό ∆ίκαιο. Οι νοµικές οντότητες που 

µπορούν να λάβουν οι εταιρείες στην Κύπρο είναι Εταιρείες Ιδιωτικές ή ∆ηµόσιες και 

Συνεταιρισµοί γενικοί ή περιορισµένοι.  
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Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές 

Στην Κύπρο η πιο διαδεδοµένη νοµική µορφή εταιρειών είναι η Ιδιωτική 

Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές (Λίµιτεδ ή Limited ή Ltd ), η οποία έχει 

όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής Ανώνυµης Εταιρείας. Για τη σύσταση 

µιας Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε µετοχές, απαιτείται υπογραφή 

του ιδρυτικού εγγράφου από τους ιδρυτές της, το οποίο καθορίζει την επωνυµία, τους 

σκοπούς, την ευθύνη των µελών και το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης 

πρέπει να υπογραφεί το καταστατικό της εταιρείας, να γίνει κατάθεση των εγγράφων 

στον Έφορο Εταιρειών και εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών.   

Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας µέτοχος ο οποίος µπορεί να είναι είτε 

φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο. Συνήθως η εγγραφή γίνεται στα ονόµατα των 

ιδιοκτητών της εταιρείας, όµως υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που οι 

ιδιοκτήτες επιθυµούν ανωνυµία και εµπιστευτικότητα, διορισµού Κυπρίων µετόχων 

ως εντολοδόχων µετόχων (nominee shareholders). Επειδή οι µετοχές των κυπριακών 

«µη δηµοσίων» εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, η επιζητούµενη ανωνυµία 

µπορεί να επιτευχθεί µε την δηµιουργία ενός εµπιστεύµατος (trust), έννοια που δεν 

αναγνωρίζει το ελληνικό ∆ίκαιο. Το εµπίστευµα είναι µια µορφή πληρεξουσίου (trust 

deed), το οποίο µπορεί να είναι γενικό ή ειδικό µε ευρύτατες ουσιαστικά µηδενικές 

εξουσίες, όπου απλά, η ταυτότητα του εντολέα προς τον εντολοδόχο δεν είναι γνωστή 

στους τρίτους και ο εντολοδόχος παρουσιάζεται ως να κατέχει περιουσιακά στοιχεία 

ή να διενεργεί πράξεις για ίδιο λογαριασµό, ενώ στην ουσία τα κατέχει και τις 

διενεργεί για λογαριασµό και προς όφελος του εντολέα του, προς τον οποίο έχει 

υποχρέωση απόδοσης λογαριασµού.  

Κάθε Κυπριακή εταιρία δηλώνει υποχρεωτικά ως εγγεγραµµένο γραφείο µία 

διεύθυνση στην Κύπρο. Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα εγγραφής µιας εταιρίας 

εξαρτάται από την πορεία έγκρισης του ονόµατος και κυµαίνεται στις 15 µε 30 

ηµέρες.  

∆εν υπάρχει κατώτατο ονοµαστικό κεφάλαιο. Το κόστος εγγραφής της ΕΠΕ µε 

µετοχικό κεφάλαιο στο Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη του 

κυπριακού Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας ανέρχεται στα €102,52 συν 

ποσοστό 0,6% επί του ονοµαστικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ονοµαστικό 
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κεφάλαιο της εταιρείας που διαιρείται σε µετοχές συνήθως ανέρχεται στα €1.000 – 

€1.200 και τα βασικά έξοδα νοµικής αντιπροσώπευσης ανέρχονται ετησίως στα 

€1.000. Επιπλέον, δεν υπάρχει νοµικός όρος που να καθορίζει το ύψος του µετοχικού 

κεφαλαίου. Η Κεντρική Τράπεζα προτείνει ως εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο 

€1.708,6 (ποσό που ισούται µε 1.000 Κυπριακές Λίρες) το οποίο µπορεί να διαιρεθεί 

σε 1.000 µετοχές. Οι µετοχές της Κυπριακής Εταιρείας µπορούν να είναι µε ή άνευ 

ψήφου, κοινές ή προνοµιούχες και να εκδοθούν στην ονοµαστική τους αξία, υπέρ ή 

υπό το άρτιο. Ένας αριθµός µετοχών πρέπει να είναι κοινές µε δικαίωµα ψήφου και η 

ευθύνη των µετοχών περιορίζεται, στη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας.  

Για να επωφεληθεί η εταιρία των φορολογικών πλεονεκτηµάτων που 

προσφέρονται στην Κύπρο θα πρέπει να φαίνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας 

ασκείται από Κύπριους υπηκόους και εποµένως είναι προτιµότερο, από φορολογικής 

άποψης, η πλειοψηφία των αξιωµατούχων της εταιρίας να είναι Κύπριοι. Πρέπει να 

υπάρχει τουλάχιστον ένας ∆ιευθυντής, ο οποίος όταν έχει την κυπριακή υπηκοότητα 

έχει τη δυνατότητα να υπογράφει άµεσα έγγραφα της εταιρείας χωρίς καθυστερήσεις. 

Για γρήγορη αντιµετώπιση τυχών προβληµάτων ή καθυστερήσεων σε υπογραφές 

εγγράφων θα πρέπει ο αριθµός των Κυπρίων διευθυντών και γραµµατέων που 

απασχολούνται στην εταιρεία να είναι ίσος µε το συνολικό αριθµό των διευθυντών 

της εταιρείας.  

Συνεταιρισµός  

Οι Συνεταιρισµοί στην Κύπρο ελέγχονται µε βάση τους Νόµους του 

συνεταιρικού και επαγγελµατικού ∆ικαίου, κεφ. 116. Υπάρχουν δύο τύποι 

Συνεταιρισµού, ο Γενικός Συνεταιρισµός στον οποίο όλοι οι συνεταιριστές έχουν 

απεριόριστη ευθύνη και ο Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης, όπου τουλάχιστον 

ένας ή περισσότεροι συνεταιριστές έχουν απεριόριστη ευθύνη, ενώ οι υπόλοιποι 

έχουν περιορισµένη ευθύνη έως το ποσό συνεισφοράς στο κεφάλαιο του 

συνεταιρισµού. Οι διεθνείς συνεταιρισµοί µπορούν να εγγραφούν στην Κύπρο, 

δεδοµένου ότι οι εργασίες τους διεξάγονται εκτός Κύπρου και οι συνεταιριστές δεν 

είναι µόνιµοι κάτοικοι Κύπρου. Οι συνεταιρισµοί µπορούν να αποτελούνται από 2 

έως 20 άτοµα, ξεχωριστά ή Εταιρίες µε περιορισµούς αναφορικά µε την ασφάλεια και 
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τις τραπεζικές δραστηριότητες. Οι σχέσεις µεταξύ των συνεταιριστών αλλά και προς 

τους τρίτους διαδίκους ελέγχονται από µια συνεταιριστική γραπτή συµφωνία.  

Οι Κυπριακοί ∆ιεθνείς Συνεταιρισµοί απολαµβάνουν πλήρη φοροαπαλλαγή επί 

των κερδών του συνεταιρισµού, ενώ η φοροαπαλλαγή επεκτείνεται επίσης και στα 

κέρδη τους. 

 

9.2 Ξένες Επενδύσεις  

ΚΕ∆Ε 

Η Κύπρος µε την εισαγωγή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέταξε το Νέο 

Φορολογικό Νόµο, ώστε να εναρµονιστεί µε τον Κώδικα Συµπεριφοράς για 

Φορολογία των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανταποκριθεί στις 

δεσµεύσεις της προς τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) στα πλαίσια των προσπαθειών µείωσης του επιζήµιου φορολογικού 

ανταγωνισµού. Η εισαγωγή της νέας νοµοθεσίας συνέβαλλε στη δηµιουργία 

ευνοϊκών συνθηκών για ξένες επενδύσεις στη χώρα. Σηµαντικά επωφελήθηκαν οι 

ΚΕ∆Ε, οι οποίες πριν από τη φορολογική µεταρρύθµιση δεν είχαν τη δυνατότητα να 

διεξάγουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην κυπριακή αγορά, ενώ πλέον, τους 

δίνεται η δυνατότητα, να εξασφαλίσουν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, τροποποίηση 

της άδειας για τη σύσταση και τη λειτουργία τους, ώστε να δραστηριοποιούνται 

ταυτόχρονα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προσκοµίζοντας σηµαντικά οφέλη από 

τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους, επειδή ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής 

σε σχέση µε άλλες χώρες βρίσκεται σε πολύ χαµηλό επίπεδο.  

Άµεσες Επενδύσεις από αλλοδαπούς 

Άµεση επένδυση είναι η αγορά και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου σε 

ξένη προς τον επενδυτή χώρα. Άµεση επένδυση µπορεί να αποτελεί και η συµµετοχή 

στο κεφάλαιο µιας επιχείρησης, εάν το ποσοστό αυτής ανέρχεται τουλάχιστον στο 

10% του µετοχικού κεφαλαίου, ή η απόκτηση ακινήτων για την εγκατάσταση 

επιχείρησης ή για µόνιµη κατοικία. Επειδή η Κύπρος είναι πλήρες µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εµφανίζονται περιορισµοί στις άµεσες επενδύσεις από 
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κατοίκους άλλων κρατών µελών. Για τις άµεσες επενδύσεις από κατοίκους τρίτων 

χωρών θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια, που ορίζονται σύµφωνα µε τον 

τοµέα της οικονοµίας στον οποίο θα γίνει η επένδυση και αφορούν το ποσοστό 

συµµετοχής των ξένων στην επιχείρηση και το ελάχιστο ποσό που θα επενδυθεί.  

Η δηµιουργία άµεσων επενδύσεων θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική καθώς 

υπάρχουν απλοποιηµένες διαδικασίες για λήψη εγκρίσεων, για την εξαγωγή κερδών 

και µερισµάτων, και κεφαλαίων που θα εισπράξουν οι ξένοι επενδυτές από την 

εκποίηση των επενδύσεών τους.  

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου  

Για τους κατοίκους των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν 

περιορισµοί όσον αφορά τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου στην Κύπρο. Όµως, οι 

κάτοικοι τρίτων χωρών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερο από το 49% του 

µετοχικού εταιριών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο.  

 

10. ∆ιµερείς Οικονοµικές Σχέσεις  

10.1 Εξάλειψη ∆ιπλής Φορολογίας 

Τα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπογράψει συµφωνία που 

εισάγει µια διαδικασία διαιτησίας για την εξάλειψη διπλής φορολογίας στην 

περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Η Σύµβαση 

90/436/ΕΟΚ σε συνδυασµό µε τη Σύµβαση 96/c 26/01 και το Πρωτόκολλο 

Παράτασης 1999/c 202/01 ορίζουν το πλαίσιο αποφυγής διπλής φορολογίας από τις 

επιχειρήσεις. Οι κυπριακές φορολογικές συµβάσεις στην πλειοψηφία τους 

ταυτίζονται µε αυτές που διαµορφώθηκαν από τον Οργανισµό Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). Περιέχονται κάποιες αλλαγές που αφορούν 

το διαφορετικό φορολογικό σύστηµα της Κύπρου και κάθε συµβαλλόµενου µέρους 

ξεχωριστά. Επιπλέον, όλες οι συµβάσεις περιλαµβάνουν άρθρα που καθορίζουν το 

δικαίωµα ενός συµβαλλόµενου κράτους να φορολογεί τα µερίσµατα, τους τόκους που 

λαµβάνουν αυτά και τα δικαιώµατα.  
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Σήµερα η Κύπρος διαθέτει περισσότερες από 44 συµβάσεις αποφυγής διπλής 

φορολογίας. Το τρέχον δίκτυο συµβάσεων είναι µεγάλης αξίας για τις διεθνείς 

επιχειρήσεις και η Κυπριακή Κυβέρνηση διαπραγµατεύεται ακόµα 39 συµβάσεις για 

τη διεύρυνσή του. Ο στόχος των συµβάσεων αυτών είναι η αποφυγή διπλής 

φορολογίας του εισοδήµατος που αποκτάται στις χώρες µε τις οποίες έχει συµβληθεί 

η Κύπρος.   

Σύµφωνα µε τις συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, επιτρέπεται η 

φορολογική πίστωση έναντι του φορολογικού ποσού που καταβάλλεται στην χώρα 

στην οποία έχει τη µόνιµη κατοικία του ο φορολογούµενος. Οι συµβάσεις αυτές σε 

συνδυασµό µε το χαµηλό εταιρικό φόρο της Κύπρου, δηµιουργεί ευνοϊκό κλίµα στην 

ανάπτυξη εταιρειών στην Κύπρο.  

Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 10.1 που δείχνει το ποσοστό του φόρου 

παρακράτησης των συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει ήδη συνάψει η 

Κύπρος µε διάφορες χώρες. Πρέπει να τονιστεί ότι σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της 

Κύπρου, µερίσµατα που πληρώνονται σε αλλοδαπούς µετόχους δεν υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου.  

 
Πίνακας 10.1 Συµβάσεις για αποφυγή διπλής φορολογίας  
 

Ποσοστό φόρου παρακράτησης (%) 
 Είσπραξη στην Κύπρο Πληρωµές από την Κύπρο 

Χώρα Μερίσµατα Τόκοι ∆ικαιώµατα Μερίσµατα Τόκοι ∆ικαιώµατα 

Αρµενία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Αυστρία 10 Μηδέν Μηδέν 10 Μηδέν Μηδέν 
Λευκορωσία 5 5 5 5 5 5 
Βέλγιο 10 10 Nil 10 10 Nil 
Βουλγαρία 5 7 10 5 7 10 
Καναδάς 15 15  10  Μηδέν 15  10  
Κίνα 10 10 10 10 10 10 
Τσεχία 10 10  5 Μηδέν 10 5  
∆ανία 10 10 Μηδέν 10 10 Μηδέν 
Αίγυπτος 15 15 10 15 15 10 
Γαλλία 10 10 Μηδέν Μηδέν 10 Μηδέν 
Γερµανία 15 10 Μηδέν Μηδέν 10 Μηδέν 
Ελλάδα 25 10 Μηδέν 25 10 Μηδέν 
Ουγγαρία 5 10  Μηδέν Μηδέν 10  Μηδέν 
Ινδία 10 10 15 10 10 15 
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Ιρλανδία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Ιταλία 15 10 Μηδέν Μηδέν 10 Μηδέν 
Κουβέιτ 10 10 5 Μηδέν 10 5 
Κιργισία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Λίβανος 5 5 Μηδέν 5 5 Μηδέν 
Μάλτα Μηδέν 10 10 15 10 10 
Μαυρίκιος Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Μολδαβία 10 5 5 10 5 5 
Νορβηγία 5 Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Κατάρ Μηδέν 10 ή 15 5 Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Πολωνία 10 10 5 10 10 5 
Ρουµανία 10 1 5 10 10 5 
Ρωσία 5 Μηδέν Μηδέν 5(16) Μηδέν Μηδέν 
Σαν Μαρίνο Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Σερβία-
Μαυροβούνιο 

10 10 10 10 10 10 

Σεϋχέλλες  Μηδέν Μηδέν 5 Μηδέν Μηδέν 5 
Σιγκαπούρη Μηδέν 7 ή10 10 Μηδέν 7 ή 10 10 
Σλοβακία 10 10 5 Μηδέν 10 5 
Σλοβενία 10 10 10 Μηδέν 10 10 
Νότιος Αφρική Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Σουηδία 5 10 Μηδέν 5 10 Μηδέν 
Συρία 0 ή 15 10 10 ή 15 0 ή 15 10 10 ή 15 
Τατζικιστάν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Ταϊλάνδη 10 10 5 10 10 5 
Ουκρανία Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 
Ηνωµένο Βασίλειο 15 10 Μηδέν Μηδέν  10 Μηδέν 
Ηνωµένες Πολιτείες 5 10 Μηδέν Μηδέν 10 Μηδέν 
Ουζµπεκιστάν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν Μηδέν 

Πηγή: Worldwide Tax& Finance 

 

10.2 ∆ιµερείς οικονοµικές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου  

Η Ελλάδα και η Κύπρος εκτός από τους εθνικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς 

δεσµούς που τους ενώνουν, διαθέτουν και άριστες οικονοµικές και εµπορικές 

σχέσεις. Μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου έχουν συναφθεί έξι Συµφωνίες: 

• Συµφωνία περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και της αποτροπής της 

φοροδιαφυγής όσον αφορά φόρους εισοδήµατος (Α.Ν. 573 δηµοσίευση 

σε ΦΕΚ 223/27.9.68) 

• Συµφωνία Οικονοµικής, Βιοµηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 

(Ν.1630, δηµοσίευση σε ΦΕΚ 100/18.7.1986) 
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• Συµφωνία Συνεργασίας στον Τουριστικό Τοµέα (Ν.1852, δηµοσίευση 

σε ΦΕΚ 124/Α/16.5.1989) 

• Συµφωνία για την Αµοιβαία Προώθηση και Προστασία των Επενδύσεων 

(Ν.2100 δηµοσίευση σε ΦΕΚ191/Α/2.12.1992) 

• Συµφωνία µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για συνεργασία και αµοιβαία συνδροµή 

των τελωνειακών διοικήσεων (Ν.2847 δηµοσίευση σε ΦΕΚ 

237/31.10.2000) 

• Συµφωνία µεταξύ Ελλάδας – Κύπρου για την Εµπορική Ναυτιλία (που 

υπογράφηκε την 1/07/2007, Λευκωσία) 

Επιπλέον, οι δύο χώρες συνεργάζονται σε διάφορους τοµείς όπως: 

• Συµπράξεις για την κατασκευή έργων υποδοµής στην ενέργεια και στον 

τουρισµό 

• Συνεργασία για αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής της ΕΕ  

• Συνεργασία στον τοµέα έρευνας, τεχνολογίας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής  

• Συνεργασία στην παραγωγή και πιστοποίηση γεωργικών βιολογικών 

προϊόντων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας 

• Συνεργασία στον τραπεζικό τοµέα µε τη δηµιουργία 

ανταγωνιστικότερων σχηµάτων και αποφυγή αθέµιτου ανταγωνισµού 

• ∆ηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου θαλασσίων µεταφορών για την 

προώθηση των εµπορευµάτων στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου και Μέσης Ανατολής  

Οι οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου είναι πολύ 

ισχυρές. Οι δύο χώρες έχουν σηµειώσει µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη σε σχέση µε 

την ευρύτερη περιοχή, διαθέτουν οικονοµική σταθερότητα, και υπάρχει σύγκλιση 

οικονοµικών συµφερόντων και συµπληρωµατικότητα στις οικονοµίες των δύο 

χωρών, γεγονότα που προάγουν το διµερές εµπόριο. Το οικονοµικό περιβάλλον που 

επικρατεί ανάµεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, λειτουργεί ως δίαυλος για τους Κυπρίους 

επιχειρηµατίες προς τα κράτη της ΕΕ και της Ανατολικής Ευρώπης και αντίστοιχα, 
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για τους Έλληνες επιχειρηµατίες ως δίαυλος επικοινωνίας για τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής και γενικότερα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.  

Οι διµερείς εµπορικές συναλλαγές ανήλθαν το 2008 στα 1,45 δισεκατοµµύρια 

Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Σύµφωνα 

µε τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου η Ελλάδα αποτελεί το µεγαλύτερο προµηθευτή 

προϊόντων της Κύπρου. Οι εξαγωγές προς την Ελλάδα το 2008, ανήλθαν στα 218,6 

εκατοµµύρια Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση µε το 2007, και οι 

εισαγωγές ανήλθαν στα 1,23 δισεκατοµµύρια Ευρώ (σηµειώνοντας αύξηση 11%).  

Οι κυπριακές εξαγωγές στην Ελλάδα αφορούν κυρίως οπτικοακουστικό 

εξοπλισµό και ιατροχειρουργικό εξοπλισµό (40,9%), µηχανολογικό εξοπλισµό 

(20,4%), σίδηρο και προϊόντα του (8,8%), φαρµακευτικά (7,3%), φρέσκα λαχανικά 

(5,6%), ηλεκτρικές µηχανές-συσκευές εικόνας και ήχου (4,1%).  

Οι κυπριακές εισαγωγές από την Ελλάδα αφορούν προϊόντα και παράγωγα 

πετρελαίου (σε ποσοστό 19,1%), ενδύµατα (7,8%), ηλεκτρικές συσκευές (6,9%), 

µηχανήµατα (6,1%), χυτοσίδηρο (4,1%), φαρµακευτικά (4,1%), αλκοολούχα ποτά 

(3,5%) και πλαστικά (2,9%).  

Όσον αφορά τις επενδύσεις η Κύπρος αποτελεί πόλο έλξης πολλών 

επιχειρηµατιών. Τα τελευταία πέντε έτη οι ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο 

ξεπέρασαν τα 550 εκατοµµύρια Ευρώ και αντίστοιχα οι κυπριακές επενδύσεις  στην 

Ελλάδα ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατοµµύρια Ευρώ. Σύµφωνα µε στοιχεία της 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, οι ελληνικές επενδύσεις στην Κύπρο το 2007 ανήλθαν 

στα 97,2 εκατοµµύρια Ευρώ και αποτέλεσαν το 6,1% του συνόλου των άµεσων 

ξένων επενδύσεων, σηµειώνοντας όµως πτώση σε σχέση µε το 2006 κατά 67,7%. Οι 

τοµείς στους οποίους συνήθως δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επενδύσεις είναι ο 

χρηµατοπιστωτικός, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, εµπόριο, κατασκευές, 

µεταποίηση, µεταφορές και επικοινωνίες. Αντίθετα, οι κυπριακές επενδύσεις στην 

Ελλάδα το 2007 σηµείωσαν αύξηση 15,1% σε σχέση µε το 2006 και ανήλθαν στα 

386,3 εκατοµµύρια Ευρώ, δραστηριοποιούµενες κυρίως στον τοµέα των τραπεζών, 

κατασκευών και µεταφορών και επικοινωνιών.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 
 

11. Στρατηγικές ∆ιείσδυσης 

11.1 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investment) 

Άµεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) είναι η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων  στο 

εξωτερικό οι οποίες είναι µερικώς ή ολικώς ιδιοκτησία της µητρικής εταιρείας. 

(Κυρκίλης ∆ηµήτρης, 2002). Η διεθνής βιβλιογραφία θεωρεί γενικά αποδεκτό ότι η 

µητρική εταιρία θα πρέπει να κατέχει ποσοστό 25% του µετοχικού κεφαλαίου της 

θυγατρικής, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Η ΑΞΕ 

περιλαµβάνει τη µεταφορά εκτός συνόρων ενός πακέτου διακριτικών και παράλληλα 

συµπληρωµατικών παραγωγικών εισροών, οι οποίες µπορεί να είναι υλικές (όπως 

µετοχικό κεφάλαιο, κεφαλαιουχικό εξοπλισµό ή ενδιάµεσες πρώτες ύλες) ή άυλες 

(όπως τεχνογνωσία, οργάνωση της παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος ή ιδιοκτησία). Η 

µεταφορά των πόρων πραγµατοποιείται µεταξύ δύο επιχειρήσεων που συνδέονται µε 

σχέση ιδιοκτησίας, δηλαδή έχει τη µορφή µιας παραδοσιακής εµπορικής συναλλαγής 

ή συµφωνίας licensing ή franchising, αλλά διεξάγεται από τη µητρική επιχείρηση 

προς τις θυγατρικές οι οποίες βρίσκονται κάτω από κοινή ιδιοκτησία.  

Άµεσες ξένες επενδύσεις επιλέγουν συνήθως να κάνουν πολυεθνικές 

επιχειρήσεις. Σπουδαίο ρόλο στις ΑΞΕ παίζει ο έλεγχος, ο οποίος ασκείται µέσω 

πλειοψηφικής συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής και µε συµµετοχή 

µειοψηφίας. Η µητρική εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τις διαδικασίες 

και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων της θυγατρικής.  

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις µπορούν να διακριθούν σε (Παπαδάκης Βασίλης, 

Στρατηγική των Επιχειρήσεων, 2002): 

Πλήρους Ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) 

Θυγατρική επιχείρηση πλήρους ιδιοκτησίας υπάρχει όταν η µητρική επιχείρηση 

είναι ο µοναδικός µέτοχος και έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης. Η 
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θυγατρική µπορεί να είναι µια νέα επιχείρηση ή µια υπάρχουσα τοπική επιχείρηση 

που εξαγοράστηκε ή πολυεθνική (Χατζηδηµητρίου Α. Γιάννης, 2000). Η στρατηγική 

αυτή ακολουθείται από τις επιχειρήσεις που πιστεύουν ότι χωρίς την πλήρη 

ιδιοκτησία το µακροπρόθεσµο κόστος ξεπερνάει την κοινή ωφέλεια. Κρίνεται ως η 

καταλληλότερη µέθοδος ανάπτυξης όταν η τεχνολογία αποτελεί το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα της επιχείρησης.  

Πλεονεκτήµατα  

• Επιτρέπεται ο πλήρης έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας  

• Θεωρείται ο πιο κερδοφόρος τρόπος διεθνοποίησης εάν εφαρµοστεί µε 

επιτυχία καθώς η µητρική επιχείρηση λαµβάνει όλα τα κέρδη της 

θυγατρικής  

Μειονεκτήµατα  

• Απαιτείται υψηλό αρχικό κεφάλαιο αφού κατασκευάζεται εκ νέου η 

εγκατάσταση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας σε µία ξένη 

χώρα 

• Υπάρχει η περίπτωση επιπλέον επιβάρυνσης µε το κόστος υπηρεσιών 

ειδικών συµβούλων για να µπορέσει να µάθει γρήγορα τις ιδιαιτερότητες 

της νέας αγοράς 

• Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι αναλαµβάνονται µόνο από τη µητρική, σε 

ένα νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον  

• Θεωρείται αρκετά χρονοβόρος τρόπος διεθνοποίησης 

 

Κοινοπραξίες (Joint Ventures) 

Οι κοινοπραξίες είναι µια συµφωνία µεταξύ διεθνών εταιρειών, σύµφωνα µε 

την οποία, κάθε µία συµβάλει µε  έναν ή περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές, 

όπως κεφάλαιο, τεχνογνωσία, οργάνωση πωλήσεων ή εξοπλισµό, σχηµατίζοντας µια 

συµµαχία. Οι κοινοπραξίες θα πρέπει να προτιµούνται όταν τα κόστη εγκατάστασης 

είναι πολύ υψηλά και ο κίνδυνος της νέας επένδυσης είναι µεγάλος.  
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Πλεονεκτήµατα  

• Υπάρχουν χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις δεν επιτρέπουν τις ΑΞΕ 

όταν αυτές δε συνδέονται µε εγχώριες επιχειρήσεις, καθιστώντας τις 

κοινοπραξίες τον µοναδικό τρόπο διείσδυσης 

• Άλλο πλεονέκτηµα των κοινοπραξιών είναι ότι µια επιχείρηση µπορεί να 

αποσκοπεί σε απόκτηση γνώσεων από το συνεργάτη της όχι µόνο όσον 

αφορά τη νέα αγορά αλλά και ως προς την τεχνολογία παραγωγής 

• Η αλλοδαπή επιχείρηση αποκτά έναν τοπικό εταίρο που διαθέτει 

γνωριµίες και διασυνδέσεις στην εγχώρια αγορά, γνωρίζει τα 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά της χώρας, τον τρόπου λειτουργίας της 

τοπικής αγοράς, των ιδιαιτεροτήτων και ιδιοµορφιών του τοπικού 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (Χατζηδηµητρίου Α. Γιάννης, 2000) 

Μειονεκτήµατα  

• Η µέθοδος αυτή δε δίνει τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η µητρική δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 

την κοινοπρακτική επιχείρηση όπως θα επιθυµούσε για την επίτευξη των 

στρατηγικών της στόχων 

 

Στρατηγικές Συµµαχίες (Strategic Alliances) 

Οι στρατηγικές συµµαχίες αποτελούν ένα είδος κοινοπραξίας µε διαφορά ότι σ’ 

αυτήν την περίπτωση η συνεργασία αφορά πιο στρατηγικούς και µακροπρόθεσµους 

στόχους. Πριν την επιλογή της συγκεκριµένης στρατηγικής θα πρέπει τα 

συµβαλλόµενα µέρη να συµφωνούν πλήρως, ώστε να µην υπάρχουν αντικρουόµενα 

συµφέροντα και διαφορετικοί στόχοι. Υπάρχουν οι κάθετες στρατηγικές συµµαχίες, 

που σχηµατίζονται από επιχειρήσεις µε συµπληρωµατικές επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και οι οριζόντιες στρατηγικές συµµαχίες, που διαµορφώνονται από 

οµοειδής επιχειρήσεις.  

Σύµφωνα µε το Χατζηδηµητρίου, ο σχηµατισµός διεθνών στρατηγικών 

συµµαχιών σε µικρές επιχειρήσεις είναι όχι µόνο εφικτός αλλά και ιδιαίτερης 
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σηµασίας καθώς τους προσφέρει τη δυνατότητα να ξεπεράσουν προβλήµατα που 

οφείλονται στην έλλειψη της αναγκαίας εµπειρίας στις διεθνείς αγορές, των 

απαραίτητων κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας.  

   

Εξαγορές (Acquisitions) 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι εξαγορές θεωρούνται ως ένας από τους πιο 

γρήγορους τρόπους διεθνοποίησης. Κατά την εξαγωγή µια επιχείρηση αποκτά µέρος 

ή σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου µιας άλλης επιχείρησης έναντι χρηµατικού 

ανταλλάγµατος. ∆ιακρίνονται σε απλές και συγχωνευτικές.  

Πλεονεκτήµατα  

• Η µέθοδος θεωρείται ιδανική για επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, για 

αύξηση δυναµικής στη νέα αγορά, µείωση κόστους και χρόνου 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, αύξηση διαφοροποίησης, υπέρβαση 

εµποδίων εισόδου αποφυγή υπερβάλλοντος ανταγωνισµού και 

εκµετάλλευση υπερβάλλουσας ρευστότητας 

Μειονεκτήµατα  

• Συχνά εµφανίζονται δυσκολίες κατά την ενοποίηση, γίνεται ανεπαρκής 

αξιολόγηση ή υπερεκτίµηση των προσδοκώµενων συνεργειών, υπάρχει 

αδυναµία υλοποίησης συνεργειών, υπερβολική προσήλωση σε εξαγορές 

και υπερβολικό χρέος 

 

Συµβόλαια ∆ιοίκησης (Management Contracts).  

Τα συµβόλαια διοίκησης είναι συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση 

προσφέρει σε µια άλλη ένα πακέτο δεξιοτήτων διοίκησης σε µερικούς ή όλους τους 

τοµείς της διοίκησης µε αντάλλαγµα κάποιο ποσοστό επί των πωλήσεων.  
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Πλεονεκτήµατα 

• ∆εν απαιτούνται υψηλά κεφάλαια και  

• Ο κίνδυνος µετάδοσης των θεµελιωδών ικανοτήτων µιας επιχείρησης 

θεωρείται χαµηλός.  

Μειονεκτήµατα  

• Τα συµβόλαια διοίκησης συνήθως είναι λιγότερο κερδοφόρα σε 

σύγκριση µε τις άµεσες επενδύσεις 

• υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης µε τις τοπικές αρχές της χώρες όσον 

αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης 

 

11.2 Εξαγωγές 

Η άµεση εξαγωγική δράση θεωρείται η πιο διαδεδοµένη και πιο απλή µορφή 

διεθνοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα προς εξαγωγή κατασκευάζονται 

στη µητρική χώρα και στέλνονται στη χώρα που θα γίνει η εξαγωγή. Μια επιχείρηση 

µπορεί να επιλέξει να διεθνοποιηθεί είτε µε άµεσες είτε µε έµµεσες εξαγωγές. Στην 

περίπτωση των άµεσων εξαγωγών η επιχείρηση αναλαµβάνει την εύρεση και την 

επικοινωνία µε τους πελάτες της νέας χώρας, την διεκπεραίωση των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, τη µεταφορά και παράδοση των προϊόντων στους 

αγοραστές και τη χρηµατοδότηση των εξαγωγών της. Στις έµµεσες εξαγωγές η 

επιχείρηση παράγει τα προϊόντα αλλά αναθέτει τη διαδικασία των εξαγωγών σε 

κάποια άλλη επιχείρηση που λειτουργεί ως διαµεσολαβητής (Χατζηδηµητρίου Α. 

Γιάννης, 2000). Συνήθως η µέθοδος αυτή προτιµάται από πολυεθνικές επιχειρήσεις 

ως τρόπο εισαγωγής σε µια αγορά και στη συνέχεια προχωρούν σε δηµιουργία 

εγκαταστάσεων. 

Πλεονεκτήµατα 

• Στη χώρα που θα γίνει η εξαγωγή δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν 

παραγωγικές ή άλλου είδους εγκαταστάσεις 
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• Μικροί επιχειρηµατικοί κίνδυνοι λόγω χρησιµοποίησης υπαρχουσών 

παραγωγικών εγκαταστάσεων 

• ∆υνατότητα διερεύνησης της αποδοχής και ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων στη νέα χώρα ώστε να γίνει καλύτερη κατανόηση της νέας 

αγοράς πριν τη λήψη απόφασης για περεταίρω επέκταση 

Μειονεκτήµατα  

• Οι εξαγωγές γίνονται ευάλωτες σε άµεσους και έµµεσους περιορισµούς 

και φραγµούς που µπορεί να θέσουν οι κυβερνήσεις, για παράδειγµα 

µέσω ποιοτικών προτύπων, προτύπων συσκευασίας ή χρονοβόρων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών  

• Τα προϊόντα επιβαρύνονται µε πρόσθετο κόστος εξ’ αιτίας της 

προµήθειας, αποθήκευσης, ασφάλισης, τελωνιακής διεκπεραίωσης και 

από το κόστος µεταφοράς  

• ∆ε γίνεται γρήγορη και έγκαιρη πληροφόρηση, καθώς η εξαγωγική 

επιχείρηση δε βρίσκεται σε άµεση επαφή µε τους πελάτες της νέας 

αγοράς  

 

11.3  Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιωµάτων Εκµετάλλευσης 
(Licensing)   

Στην περίπτωση αυτή, ο αδειοδόχος (licensor) παραχωρεί το δικαίωµα στον 

δανειολήπτη (licensee) να παράγει και να διακινεί κάποιο προϊόν του πρώτου µε 

αντάλλαγµα συνήθως κάποια αµοιβή µε τη µορφή ποσοστού επί της τιµής ανά 

µονάδα προϊόντος (royalties). (Παπαδάκης Βασίλης, Στρατηγική των επιχειρήσεων, 

2002). Το licensing συνήθως αφορά την εξαγωγή άυλων χαρακτηριστικών όπως 

κάποια πατέντα, τεχνογνωσία, ή εµπορικά σήµατα. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι 

οι συµφωνίες παραχώρησης δικαιωµάτων εκµετάλλευσης έχουν γίνει επανειληµµένα 

αντικείµενο κριτικής από Πολυεθνικούς οργανισµούς, όπως ο Οργανισµός των 

Ηνωµένων Εθνών για Εµπόριο και Ανάπτυξη (UNCTAD), διότι παρέχουν ένα 

µηχανισµό µε τον οποίο γίνεται µεταφορά παλαιάς και παρωχηµένης τεχνολογίας από 

τις αναπτυγµένες στις υπανάπτυκτες χώρες, που πολλές φορές είναι όχι µόνο 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 91 

ξεπερασµένη αλλά δεν ανταποκρίνεται και στις ανάγκες της χώρας (Πανηγυράκης Γ. 

Γεώργιος,1995).  

Πλεονεκτήµατα  

• ∆ε δεσµεύεται ανθρώπινο ούτε δυναµικό ούτε κεφάλαια και 

απαλλάσσεται η επιχείρηση από τα κόστη εγκατάστασης στη νέα αγορά 

• Γνωστοποιούνται τα προϊόντα της επιχείρησης στις νέες αγορές και 

επιµηκύνεται ο κύκλος ζωής τους  

Μειονεκτήµατα 

• ∆ε µπορούν να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας και απόκτηση 

εµπειρίας και ικανοτήτων µέσω του αυξηµένου όγκου παραγωγής, 

καθώς δεν ασκείται έλεγχος στην παραγωγή και στη διακίνηση του 

προϊόντος 

• Η επιχείρηση που παραχωρεί δικαιώµατα εκµετάλλευσης δεν ασκεί 

πλέον έλεγχο σχετικά µε την επιχειρηµατική στρατηγική του 

δανειολήπτη 

• Όµως το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του licensing είναι πως, η µητρική 

εταιρεία είναι πιθανό να αναγκαστεί να µοιραστεί τις µοναδικές 

ικανότητες που έχει ήδη αποκτήσει, κινδυνεύοντας έτσι, όταν λήξει το 

συµβόλαιο, να χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα  

 

11.4 Συµφωνίες ∆ικαιόχρησης (Franchising) 

Στις συµφωνίες δικαιόχρησης ο δικαιοδόχος (franchisee) είναι υποχρεωµένος να 

διεξάγει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που του παραχωρεί ο δικαιοπάροχος 

(franchiser). (Παπαδάκης Βασίλης, Στρατηγική των επιχειρήσεων, 2002). Οι 

συµφωνίες δικαιόχρησης έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε το licensing µε διαφορά 

ότι αφορούν εξαγωγή υπηρεσιών και όχι εξαγωγή άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο 

δικαιοπάροχος δεν επιβαρύνεται µε τα κόστη εισόδου στη νέα αγορά καθώς ο 

δικαιοδόχος είναι αυτός που παρέχει το αρχικό κεφάλαιο κίνησης και τις ικανότητες 

διοίκησης.  
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Πλεονεκτήµατα 

• ∆εν απαιτείται δέσµευση κεφαλαίων γεγονός που συνεπάγεται χαµηλό 

σχετικά επιχειρηµατικό κίνδυνο  

Μειονεκτήµατα 

• ∆υσκολία σ’ αυτήν τη µέθοδο αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος. Ο 

δικαιοδόχος µπορεί µόνο να διασφαλιστεί για την ποιότητα που θα 

προσφέρει ο δικαιοπάροχος στους πελάτες, οι οποίοι αναµένουν από την 

επωνυµία της εταιρείας µια σταθερή αναµενόµενη ποιότητα 

(Χατζηδηµητρίου Α. Γιάννης, 2000) 

 

11.5 Συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» 
(Turnkey Projects) 

Στις συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» ή όπως 

χαρακτηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία «turnkey projects», η επιχείρηση που 

διεθνοποιείται εξάγει διοικητική εµπειρία, τεχνολογία και σε µερικές περιπτώσεις 

µηχανολογικό εξοπλισµό στη νέα αγορά. Συνήθως χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις 

κατασκευής µεγάλων εργοστασίων ή εγκαταστάσεων όπως για παράδειγµα για 

κατασκευή µεγάλων δηµοσίων έργων (λιµενικές εγκαταστάσεις, γέφυρες), για 

εξόρυξη πετρελαίου ή µεταλλευµάτων. Η ανάδοχος επιχείρηση αναλαµβάνει το έργο, 

κατασκευή και στελέχωση, µέσα σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα και µε 

προκαθορισµένους πόρους, και µε την περάτωσή του παραδίδει στον πελάτη το 

κλειδί των εγκαταστάσεων. Συχνά, οι συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί 

στο χέρι» συνδυάζονται µε διοικητικά συµβόλαια. Τότε η ανάδοχος επιχείρηση 

χρηµατοδοτεί τµήµα του κόστους κατασκευής του έργου µε αντάλλαγµα τη 

διαχείριση και εκµετάλλευση του έργου για ένα σχετικά µεγάλο διάστηµα. Ο 

συνδυασµός των δύο αυτών στρατηγικών διεθνοποίησης ονοµάζεται µερική ή ολική 

χρηµατοδότηση.  
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Πλεονεκτήµατα  

• Οι συµφωνίες κατασκευής έργων «µε το κλειδί στο χέρι» κρίνονται ως η 

πιο συµφέρουσα µέθοδος διεθνοποίησης, όταν, για την κατασκευή ενός 

µεγάλου εγχειρήµατος, η άµεση επένδυση στο εξωτερικό απαγορεύεται 

ή περιορίζεται σηµαντικά εξ’ αιτίας κυβερνητικών παραµέτρων. Με 

αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα αποκόµισης σηµαντικών κερδών 

σε µια επιχείρηση που ήδη κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία και 

τεχνολογία   

• Με την επέκταση σε διεθνείς αγορές µειώνονται οι επιχειρηµατικοί 

κίνδυνοι µιας επιχείρησης καθώς αυτή δεν έχει προχωρήσει σε 

δηµιουργία εγκαταστάσεων αλλά προσφέρει την τεχνογνωσία και τις 

υπηρεσίες της  

Μειονεκτήµατα 

• Η ανάδοχη επιχείρηση είναι πλέον σε θέση να χρησιµοποιήσει τη γνώση 

που απέκτησε για να γίνει µελλοντικός ανταγωνιστής της 

 

11.6 Συµφωνίες παραγωγής (Contract Manufacturing) 

Οι συµφωνίες παραγωγής επιτρέπουν σε µια επιχείρηση να κάνει ανάθεση 

κάποιων παραγωγικών της διαδικασιών σε µια άλλη, συνήθως τοπική, επιχείρηση 

(Χατζηδηµητρίου Α. Γιάννης, 2000). Οι συµφωνίες παραγωγής διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες:  

• Συµφωνίες Κοινής Παραγωγής. Σ’ αυτές τα συµβαλλόµενα µέρη 

παράγουν από κοινού ορισµένα προϊόντα 

• Συµφωνίες Εξειδίκευσης. Μπορούν να είναι µονοµερής ή αµοιβαίες, 

δηλαδή τα µέρη αποφασίζουν µονοµερώς ή αµοιβαία να σταµατήσουν 

την παραγωγή ενός προϊόντος και να το αγοράζουν από το άλλο µέρος.  

• Συµφωνίες Υπεργολαβίας. Στις συµφωνίες αυτές το ένα µέρος αναθέτει 

σε ένα άλλο µέρος την παραγωγή ενός προϊόντος.  
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Αυτός ο τρόπος διεθνοποίησης επιλέγεται τις περισσότερες φορές από µεγάλες 

επιχειρήσεις, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά. Συνήθως 

εφαρµόζεται σε τοµείς όπου η µαζική παραγωγή, η ευελιξία και το χαµηλό κόστος 

είναι µείζονος σηµασίας, όπως στους τοµείς της υψηλής τεχνολογίας και 

ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιών, φαρµακευτικών προϊόντων και 

αυτοκινητοβιοµηχανίας.  

Πλεονεκτήµατα  

• Οι συµφωνίες παραγωγής δίνουν την ευκαιρία σε µια επιχείρηση να 

εισέλθει µε ταχείς ρυθµούς σε µια νέα αγορά και να αυξήσει την 

παραγωγική της δυναµικότητα χωρίς να χρειαστεί να επενδύσει 

ιδιαίτερα σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό 

• Η επιχείρηση µπορεί να ξεπεράσει ευκολότερα τυχόν περιορισµούς των 

τοπικών αρχών, συµβουλευόµενη τις γνώσεις της τοπικής επιχείρησης  

• ∆ιατηρείται ο τιµολογιακός έλεγχος και ο έλεγχος διανοµής των 

προϊόντων 

Μειονεκτήµατα  

• Σηµεία προσοχής που χρήζουν στις συµφωνίες παραγωγής είναι η 

επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος ζηµίας του κύρους και της φήµης της επιχείρησης 

• Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι προσεκτική όσον αφορά τις ιδιαίτερες 

γνώσεις της για να µπορεί να προστατέψει το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτηµα και µετά το πέρας της συµφωνίας µε την τοπική 

επιχείρηση 

 

12. ∆ιείσδυση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο 

Πολλές ελληνικές εταιρείες επιλέγουν να αναπτυχθούν προς την κυπριακή 

αγορά για να απολαύσουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται από το κυπριακό 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Επίσης, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία παρέχει στις ελληνικές 

επιχειρήσεις επιπλέον κίνητρα, ώστε αυτές να ιδρύσουν θυγατρικές εταιρείες στη 
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νήσο. Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη δηµιουργία µιας θυγατρικής 

ελληνικής εταιρείας στην Κύπρο ακολουθούν στη συνέχεια.  

• Η θυγατρική ελληνική εταιρεία στην Κύπρο µπορεί να δράσει ως µέσο 

αναστολής πληρωµής του 32% Ελλαδικού φόρου. ∆ηλαδή, όταν 

κάποιος Έλληνας επενδυτής αποφασίσει να κάνει µια επένδυση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πληρώσει φόρο κατά τη λήψη µερίσµατος 

32%. Εάν όµως παρεµβάλει µια κυπριακή ενδιάµεση εταιρεία ανάµεσα 

στην εταιρεία της ΕΕ και στην Ελλάδα τότε το µέρισµα από την ΕΕ 

εταιρεία προς την Κύπρο δεν υπόκειται σε φορολογία. Με αυτόν τον 

τρόπο µπορούν να γίνουν επανεπενδύσεις των οποίων το κέρδος 

υπόκειται σε φορολογία 10%. Στη συνέχεια, όταν αποσταλεί µέρισµα 

στην Ελλάδα, δε ασκείται φόρος παρακράτησης από την Κύπρο, και το 

µέρισµα στην Ελλάδα θα φορολογηθεί µε 32% 

• Εκµετάλλευση σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Σε περίπτωση 

που η Ελλάδα δεν έχει συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 

µε τη χώρα που επιθυµεί ο επενδυτής να κάνει την επένδυσή του τότε 

µπορεί να ιδρύσει µία ενδιάµεση κυπριακή εταιρεία εκµεταλλευόµενος 

τις κυπριακές συµβάσεις. Με τις χώρες µε τις οποίες η Κύπρος έχει 

συνάψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολογίας ο συντελεστής 

παρακράτησης στο µέρισµα είναι µηδενικός από τη χώρα επένδυσης 

προς την Κύπρο αλλά και από την Κύπρο προς την Ελλάδα. Μια 

εταιρεία µπορεί επίσης να εκµεταλλευτεί τις συµβάσεις αυτές όταν οι 

αντίστοιχες της Ελλάδας προβλέπουν υψηλότερους συντελεστές 

παρακράτησης 

• Αγοραπωλησία τίτλων. Στην Κύπρο δε φορολογούνται η αγορά και η 

διάθεση τίτλων γεγονός που καθιστά τις κυπριακές εταιρείες ιδανικές 

για τους επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν µετοχές σε ξένα 

χρηµατιστήρια 

• Εξαγωγή µερίσµατος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω Κύπρου 

µπορεί να επιτευχθεί εξαγωγή µερισµάτων µε µηδενικό φορολογικό 

συντελεστή. ∆ηλαδή, ένας Έλληνας επενδυτής που δραστηριοποιείται 

σε µια χώρα της ΕΕ, λαµβάνει το µέρισµα από τη χώρα αυτή µέσω µιας 

κυπριακής εταιρείας, χωρίς να υφίσταται παρακράτηση φόρου, και στη 
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συνέχεια αποστέλλει το µέρισµα προς χώρα εκτός ΕΕ απαλλαγµένο πάλι 

από παρακράτηση φόρου  

• Τιµολόγια. Τα τιµολόγια από κυπριακές εταιρείες αναγνωρίζονται στα 

ελληνικά βιβλία και εκπίπτουν από τα έσοδα των ελληνικών 

επιχειρήσεων 

• Αποφυγή του ελληνικού ετήσιου ειδικού φόρου επί των ακινήτων. Από 

τον Αύγουστο του 2006 έχει ψηφιστεί νοµοθεσία που επιτρέπει την 

εύκολη µετεγκατάσταση (µεταφορά έδρας) από άλλες χώρες προς την 

Κύπρο. Ο νόµος (Ν. 3091/2002) προσφέρει µια ευνοϊκή προοπτική και 

στις εξωχώριες εταιρείες, ιδιοκτήτριες ελληνικών ακινήτων, που 

επιθυµούν να αποφύγουν τον ετήσιο ειδικό φόρο του 3% επί της αξίας 

των ακινήτων 

 

12.1 Επεξεργασία ερωτηµατολογίων  

Είναι πολύ σηµαντικό, εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση του θεωρητικού 

υπόβαθρου του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της Κύπρου που έχει προηγηθεί, να 

γίνει κατανοητό το πώς αντιλαµβάνονται στην πράξη οι ίδιες οι εταιρείες το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον της Κύπρου. Η συλλογή στοιχείων, για τον εντοπισµό 

των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του πλαισίου λειτουργίας των 

επιχειρήσεων στον κυπριακό χώρο από την πλευρά των επιχειρήσεων, έγινε µε τη 

µέθοδο του ερωτηµατολογίου. Οι εταιρείες στόχος του ερωτηµατολογίου είναι αυτές 

που έχουν τη µητρική εταιρεία τους στον ελλαδικό χώρο και παράλληλα διαθέτουν 

µία τουλάχιστον θυγατρική εταιρία στην Κύπρο. Ο επιχειρηµατικός Σύνδεσµος 

Κύπρου – Ελλάδας απαριθµεί 84 µέλη, εκ των οποίων τα 50 είναι θυγατρικές 

ελληνικών επιχειρήσεων (Παράρτηµα Μ). Στάλθηκαν τα αντίστοιχα ερωτηµατολόγια 

σε όλες τις εταιρείες και υπήρχε ανταπόκριση της τάξης του 10%. Για την εξαγωγή 

πιο αντικειµενικών συµπερασµάτων, λόγω του µικρού εύρους του δείγµατος, έγιναν 

επικουρικά τηλεφωνικές συνεντεύξεις και επιπλέον έρευνα των εταιρειών µέσω του 

διαδικτύου.  

Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων χωρίζεται σε εφτά µέρη, σε καθένα από 

τα οποία σχολιάζονται ξεχωριστά οι τοµείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων, 
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βιοµηχανίας, εµπορίου και υπηρεσιών. Το πρώτο µέρος αφορά τη διαθεσιµότητα και 

την εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού. Το δεύτερο µέρος πραγµατεύεται 

ζητήµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των υποδοµών, και την πρόσβαση σε 

τεχνογνωσία και τεχνολογία στην Κύπρο. Το τρίτο µέρος προσδιορίζει τα οικονοµικά 

κίνητρα που εκτιµούν οι επιχειρήσεις ότι προσφέρονται από την Κυπριακή 

∆ηµοκρατία. Το τέταρτο µέρος εντοπίζει τις ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται 

στον ελλαδικό χώρο, οι οποίες µπορεί να δρουν και ως κινητήριος παράγοντας για 

διεθνοποίηση. Στο πέµπτο µέρος προσδιορίζονται τα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

το επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την Κύπρο και παρουσιάζονται οι 

τοµείς που η κάθε χώρα σηµειώνει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Στο έκτο µέρος 

αναφέρονται οι επιπλέον ικανότητες που απόκτησαν οι επιχειρήσεις µετά τη 

διεθνοποίηση, καθώς και οι τοµείς και τα τµήµατα των επιχειρήσεων που βελτίωσαν 

τη λειτουργία και την αποτελεσµατικότητά τους. Τέλος, το έβδοµο µέρος 

προσδιορίζει τις στρατηγικές διείσδυσης που επέλεξαν οι επιχειρήσεις για τη 

διείσδυσή τους στην αγορά της Κύπρου. Πιο αναλυτικά: 

1. Εργατικό δυναµικό της Κύπρου  

Με βάση τις απαντήσεις που λάβαµε από τους εµπλεκοµένους, το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα του εργατικού δυναµικού της Κύπρου είναι ότι είναι πολύγλωσσο. Οι 

Κύπριοι σαν µητρική τους γλώσσα έχουν όχι µόνο την ελληνική αλλά και την 

αγγλική. Επιπρόσθετα, οι σχέσεις της Κύπρου µε το Ηνωµένο Βασίλειο 

εξακολουθούν να υφίστανται παρά το πέρασµα του χρόνου. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

τα δεδοµένα αυτά διευκολύνεται η επικοινωνία µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και 

συγχρόνως, η νήσος αποτελεί εφαλτήριο για διεθνοποίηση. Όσον αφορά την 

εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού, στον τοµέα του εµπορίου θεωρείται πολύ 

εξειδικευµένο, ενώ στο βιοµηχανικό τοµέα το επίπεδο εξειδίκευσης θεωρείται απλά 

ικανοποιητικό. Ανεξαρτήτως τοµέα δραστηριοποίησης όµως, το ανθρώπινο δυναµικό 

της Κύπρου δε θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως φθηνό ανθρώπινο δυναµικό 

(Ερωτηµατολόγιο Γ2).  

2. Υποδοµές 

Σηµαντική υπεροχή εµφανίζει η Κύπρος στο επίπεδο των υποδοµών της. Και 

στους τρεις τοµείς, βιοµηχανίας, εµπορίου, και υπηρεσίες, η πρόσβαση σε τεχνολογία 
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και τεχνογνωσία και η πρόσβαση σε υποδοµές θεωρούνται εξαιρετικές. Υπάρχουν 

περιθώρια  καλύτερης εκµετάλλευσης πρώτων υλών της Κύπρου, όµως οι πόροι και 

οι υποδοµές που προσφέρει η Κύπρος αξιολογούνται από τις ελληνικές εταιρείες που 

έχουν αναπτυχθεί εκεί ως άριστες (Ερωτηµατολόγιο Γ2).  

3. Οικονοµικά κίνητρα  

Τα οικονοµικά κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος, ανεξαρτήτως τοµέα 

δραστηριότητας, είναι κυρίως η ευκολία δανειοδότησης και τα χαµηλά επιτόκια και 

στη συνέχεια ακολουθούν οι επανεξαγωγή κερδών, οι επιχορηγήσεις και οι 

φορολογικές απαλλαγές (Ερωτηµατολόγιο Γ1).  

4. Ανταγωνιστικές πιέσεις στην Ελλάδα 

Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά τις ανταγωνιστικές πιέσεις που 

ασκούνται στον ελλαδικό χώρο χαρακτηρίζονται από µεγάλη διασπορά. Ανάλογα µε 

το κλάδο που δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία έχει και διαφορετικές ευαισθησίες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η θυγατρική µιας εταιρείας στην Κύπρο που 

δραστηριοποιείται και στους τρεις τοµείς, βιοµηχανίας, εµπορίου και υπηρεσιών, η 

οποία χαρακτηρίζει τη διαπραγµατευτική ισχύ του πελάτη και του προµηθευτή και 

την αδυναµία παρακολούθησης του ανταγωνισµού ως ισχυρά κίνητρα για δηµιουργία 

θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο. Επίσης σηµαντικό κίνητρο θεωρεί την απειλή από 

υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αντίθετα, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον 

τοµέα της βιοµηχανίας και πιο συγκεκριµένα στον κατασκευαστικό κλάδο, 

χαρακτηρίζει τους γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης που υπάρχουν στην Ελλάδα ως την 

κύρια και µοναδική ανταγωνιστική πίεση που ασκείται στην Ελλάδα στον κλάδο 

αυτό. (Ερωτηµατολόγιο Γ7). 

5. Προβλήµατα που σχετίζονται µε το επιχειρηµατικό περιβάλλον σε Ελλάδα και 

Κύπρο  

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

αξιολογούν ότι η Κύπρος χαρακτηρίζεται από λιγότερα προβλήµατα όσον αφορά τις 

λειτουργίες τους. Στην Κύπρο εµφανίζονται λιγότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

τη γραφειοκρατία, τις δηµόσιες υπηρεσίες, τη διαφθορά, την εγκληµατικότητα, το 
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θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και το τραπεζικό σύστηµα. Η Ελλάδα 

θεωρείται ότι παρέχει ευνοϊκότερες ρυθµίσεις όσον αφορά την εργατική νοµοθεσία 

και την έλλειψη στελεχών.  

6. Αποτελέσµατα για το πολυεθνικό συγκρότηµα 

Επεξεργασία των ερωτηµατολογίων δείχνει ότι βελτίωση αποτελεσµατικότητας 

και ικανοτήτων λόγω ανάπτυξης των εταιρειών στην Κύπρο πετυχαίνεται κυρίως στο 

βιοµηχανικό τοµέα και πολύ λιγότερο στον τοµέα του εµπορίου και των υπηρεσιών. 

Με τη δηµιουργία θυγατρικής εταιρείας βελτιώθηκε, σε όλους τους τοµείς,  η 

αποτελεσµατικότητα του τµήµατος µάρκετινγκ και ενισχύθηκε το δίκτυο πωλήσεων.  

Επιπρόσθετα όµως, στο βιοµηχανικό τοµέα επιτεύχθηκε βελτίωση γνώσεων, 

ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών (clusters) επιτυγχάνοντας παράλληλα οικονοµίες 

κλίµακας, οικονοµίες λόγο συνεργειών και ανάπτυξη των τµηµάτων έρευνας και 

ανάπτυξης.  

7. Στρατηγικές διείσδυσης  

Σε όλους σχεδόν τους τοµείς η στρατηγική διείσδυσης που προτιµάται είναι η 

στρατηγική άµεσων ξένων επενδύσεων µέσω της ίδρυσης θυγατρικής πλήρους 

ιδιοκτησίας. Υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 10% που έχει επιλέξει να 

διεθνοποιηθεί µε συµφωνίες δικαιόχρησης (franchise). Στον κατασκευαστικό τοµέα, 

όπως ήταν αναµενόµενο, εκτός από την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών γίνεται επίσης 

χρήση της κοινοπραξίας και των συµφωνιών κατασκευής «µε το κλειδί στο χέρι».  

 

12.2 SWOT Ανάλυση  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το επιχειρηµατικό περιβάλλον που προσφέρει η Κύπρος 

και την εµπειρία ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη νήσο, µπορούµε 

να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα χρησιµοποιώντας τη SWOT ανάλυση. Η 

SWOT ανάλυση θα µπορέσει να αναδείξει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία, και τις 

αναπτυξιακές δυνατότητες και κινδύνους που εµπεριέχει η διείσδυση µιας ελληνικής 

επιχείρησης στην Κύπρο.  
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

• Άριστες υποδοµές 

• Ανεπτυγµένη τουριστική υποδοµή 

• Ευνοϊκή γεωγραφική θέση, πύλη εισόδου – εξόδου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε τρίτες χώρες  

• Εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό 

• Ικανοποιητικός ρυθµός ανάπτυξης 

• Οικονοµικά κίνητρα για φοροαπαλλαγές της ελληνικής νοµοθεσίας  

• Παρόµοια κουλτούρα και παραδόσεις  

• Συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος  

• Ύπαρξη Πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων 

• Υπάρχει µικρή «ψυχική – ψυχολογική» απόσταση µεταξύ Ελλάδας – 

Κύπρου (Μοντέλο της Ουψάλα) 

 

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

• Εξάρτηση από τον τουριστικό τοµέα 

• Έλλειψη και ανεπάρκεια υδάτινων πόρων 

• Όχι επαρκές ανθρώπινο δυναµικό 

• Πιθανά προβλήµατα λόγω της φυσικής αποµόνωσης που προκύπτει από 

το νησιωτικό χαρακτήρα της χώρας 

• Χρονική και χωρική συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης και 

δραστηριότητας 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

• Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου, ανάµεσα σε τρεις 

ηπείρους 

• Αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

• ∆ιεύρυνση της χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

• Ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον (όπως ευνοϊκό τραπεζικό σύστηµα 

και φορολογικό καθεστώς) 

• Προσφορά υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ  

• Εξάντληση υδάτινων πόρων  

• Κίνδυνος ερηµοποίησης και διάβρωσης των ακτών 

• Ρύπανση θαλάσσιου χώρου 

• Σοβαρά προβλήµατα στην οικονοµία σε περίοδο ύφεσης του τουρισµού 
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13. Συµπεράσµατα  

Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 

2004, και από το 2008 έχει ενταχθεί στην ευρωζώνη. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου 

θεωρείται ιδιαίτερα πλεονεκτική καθώς εφάπτεται µε τρεις ηπείρους. και είναι σε 

θέση να παρέχει εύκολη πρόσβαση στις αγορές τις Μέσης Ανατολής. Η Κύπρος 

βρίσκεται κοντά στην Ελλάδα και πέρα από την κοινή γλώσσα που χρησιµοποιούν οι 

δύο λαοί, υπάρχει κοινή κουλτούρα και κοινές παραδόσεις, που σύµφωνα µε το 

µοντέλο της Ουψάλα, την καθιστούν ιδανικό προορισµό για διεθνοποίηση των 

ελληνικών επιχειρήσεων.   

Η πολιτική κατάσταση της Κύπρου, µετά από πολλά χρόνια αναταραχών και 

συγκρούσεων, χαρακτηρίζεται πλέον από σταθερότητα. Η οικονοµική κατάστασή 

της, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις των τελευταίων ετών, 

βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα µε σχετικά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Είναι 

µία χώρα που το ΑΕΠ της εξαρτάται κυρίως από τον τουρισµό και τις υπηρεσίες, οι 

οποίες συνεχώς βελτιώνονται και εξελίσσονται. Το φορολογικό καθεστώς της 

Κύπρου θεωρείται από τα ευνοϊκότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέρει τους 

χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές που υπάρχουν στην Ευρώπη, συµφωνίες 

αποφυγής διπλής φορολογίας µε πολλές χώρες καθώς και επιπλέον φορολογικές 

ελαφρύνσεις και απαλλαγές. Αντίθετα, το φορολογικό πλαίσιο της Ελλάδας 

χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, µε αποτέλεσµα οι 

ελληνικές εταιρείες, εκµεταλλευόµενες το φορολογικό περιβάλλον της Κύπρου, να 

µπορούν να µειώσουν αισθητά τη φορολογία τους. Το δασµολογικό καθεστώς είναι 

σύγχρονο και απαλλαγµένο από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το τραπεζικό και 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελούν κύριο άξονα της κυπριακής οικονοµίας. 

Χαρακτηρίζονται από παροχή πολλών υπηρεσιών που συνδυάζονται µε τραπεζικό 

απόρρητο και εξασφάλιση ανωνυµίας των δικαιούχων, αφού τα στοιχεία των 

ιδιοκτητών κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται σε αρχεία. Το νοµοθετικό 

πλαίσιο είναι και αυτό απαλλαγµένο από γραφειοκρατικές διαδικασίες και επιτρέπει 

τη σύσταση εταιρείας µόλις σε δεκαπέντε εργάσιµες µέρες.  

Η άποψη των ελληνικών θυγατρικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην Κύπρο όσον αφορά το επιχειρηµατικό πλαίσιο και κλίµα της χώρας έχει 

καταγραφεί µέσω της µεθόδου των ερωτηµατολογίων. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα 
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που απολαµβάνουν οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είναι 

οι φορολογικές και τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Επιπλέον, το επίπεδο 

των υποδοµών και των υπηρεσιών εκτιµάται ως ιδιαίτερα υψηλό. Το ανθρώπινο 

δυναµικό, έχοντας το πλεονέκτηµα της διγλωσσίας,  µπορεί να µην είναι σε όλους 

τους τοµείς επαρκές, αλλά θεωρείται αρκετά εξειδικευµένο.  

Συνδυάζοντας το θεωρητικό και πρακτικό µέρος της εργασίας εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι η Κύπρος προσφέρει ένα ελκυστικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

∆ιαθέτει άριστες υποδοµές σε τεχνολογία και τεχνογνωσία, που της επιτρέπουν να 

προσφέρει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων της, 

υπηρεσίες απαλλαγµένες από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κύριος άξονας της 

οικονοµίας της είναι ο τουρισµός, και γι’ αυτόν το λόγο το τουριστικό προϊόν που 

προσφέρει η Κύπρος συνεχώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται. Η µεγάλη εξάρτηση 

όµως από τον τουριστικό τοµέα αποτελεί και αδύνατο σηµείο της οικονοµίας της 

Κύπρου και θα πρέπει να επιτευχθεί πιο οµαλή χρονική και χωρική κατανοµή της 

τουριστικής κίνησης. Επιπλέον, προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανεπάρκεια των 

υδάτινων πόρων αφού και ο νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας επιβαρύνει το ήδη 

υπάρχον πρόβληµα.  

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, µια επιχείρηση, µπορεί να αξιοποιήσει 

κατάλληλα τα δεδοµένα της κυπριακής οικονοµίας και του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Εκτός από την εµφανή πλεονεκτική γεωγραφική θέση που κατέχει η 

νήσος, µπορεί κανείς να εκµεταλλευτεί το ευνοϊκό φορολογικό και τραπεζικό πλαίσιο 

για να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή να 

καλύψει την αυξανόµενη ζήτηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού.  

Ολοκληρώνοντας τη µελέτη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της Κύπρου, 

µπορεί κανείς να συµπεράνει, πως όταν µια εταιρεία κρίνει ότι είναι σε θέση να 

διεθνοποιηθεί, και δει µια ελληνική εταιρεία, τότε θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ 

όψιν της τη διείσδυση στην αγορά της Κύπρου, εκµεταλλευόµενη όλες τις παροχές 

και ευκαιρίες που προσφέρονται κυρίως στον οικονοµικό αλλά και στους υπόλοιπους 

τοµείς.  

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 104 

 

 

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 105 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
  

ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΦΠΑ 

Αυστρία 25% 0% - 50% 20% 
Βέλγιο  33.99% 50 12, 21% 
Βοσνία Ερζεγοβίνη 30% 5 + 17% 
Βουλγαρία 10% 10 7, 20% 
Γαλλία 33,33% 0 – 40% 5,5, 19,60% 
Γερµανία 15% 14 – 45% 7, 19% 
Ελλάδα 25% 0 – 40% 9, 19% 
Εσθονία 22% 22% 18% 
Ηνωµένο Βασίλειο 21%, 21 – 28% 10 – 40% 15% 
Ιρλανδία 12,5% 20% (βασικός), 

41% (35.400) 
21,5% 

Ισπανία 30% 15,66% - 27,13% 16% 
Ιταλία 27,5% 23 – 43% 10, 20% 
Κροατία 20% 45% 10, 22% 
Κύπρος 10% 0 – 30% 15% 
Λετονία 15% 25% 19% 
Λευκορωσία 24% 30 20, 22, 24% 
Λιθουανία 20% 15% 21% 
Μαυροβούνιο 15% 0 – 24% 7, 18% 
Ολλανδία 25,5% 60% 6, 19% 
Ουγγαρία 16% 18 – 36% 25% 
Ουκρανία 25% 0 - 15% 20% 
Πολωνία 19% 0 – 32% 7, 22% 
Πορτογαλία 25% 10,5 – 42% 20% 
Ρουµανία 16% 16% 9, 19% 
Ρωσία 20% 13% 18% 
Σερβία 10% 14% 18% 
Σλοβακία 19% 19% 10, 19% 
Σλοβενία 22% 16 – 41% 8,5, 20% 
Τσεχία 20% 15% 9, 19% 
Φιλανδία 16% 0 – 30,5% 22% 

Πηγή: Worldwide Tax& Finance και USCIB 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2004 – 2008 (€) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 % 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.377.213 1.371.519 1.527.117 1.848.912 2.126.354 28,9 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 1.352.976 1.674.005 1.684.429 1.834.477 2.039.561 27,8 
ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 547.279 823.138 1.000.673 1.071.198 1.450.018 19,7 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 773.339 660.361 727.550 1.013.746 1.044.694 14,2 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΑ 
ΑΓΑΘΑ 473.001 463.371 506.124 571.479 661.481 9,0 
ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 57.800 80.824 72.075 13.633 26.941 0,4 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 4.581.608 5.073.218 5.517.968 6.353.445 7.349.049 100,0 

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2004 – 2008 (€) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 % 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 2.967.443 3.340.644 3.610.937 4.336.498 4.914.758 66,9 
ΑΛΛΕΣ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 272.697 571.408 586.289 775.375 893.615 12,2 
ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ 116.957 519.224 552.316 578.497 798.080 10,9 
ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 356.658 242.796 292.492 198.712 316.822 4,3 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 641.872 88.357 95.613 88.469 139.164 1,9 
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 225.981 310.789 380.321 375.894 286.610 3,9 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 4.581.608 5.073.218 5.517.968 6.353.445 7.349.049 100,0 

 Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ 

 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

 
Αγωνιστικά τόξα και εξοπλισµός τους/ 
Αεροβόλα διαµέτρου µέχρι .177 ίντσες ή 4.5 mm/ 
Αθλητικά πιστόλια 

• Άδεια από Αστυνοµία 

Αντικείµενα από πολύτιµα µέταλλα • Έλεγχος και σήµανση από τον 
Οργανισµό Σήµανσης Αντικειµένων 
από Πολύτιµα Μέταλλα 

Γεωργικά προϊόντα  
 

• Άδεια από το Τµήµα Γεωργίας  
• Φυτοϋγειονοµικό πιστοποιητικό της 

χώρας προέλευσης  
• Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος από το 

Τµήµα Γεωργίας 

Γεωργικά φάρµακα και συντηρητικά ξυλείας • Πιστοποιητικό Εισαγωγής Γεωργικών 
Φαρµάκων 

Είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας που κινδυνεύουν 
µε εξαφάνιση και προϊόντα και παράγωγά τους 

• Άδεια εισαγωγής από την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος  

• Άδεια εξαγωγής από την αρµόδια 
∆ιαχειριστική Αρχή της χώρας 
εξαγωγής  

• Έλεγχος από την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος 

Επικίνδυνα απόβλητα • Άδεια της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος  

• Έλεγχος από την Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος  

Ζώα αναπαραγωγής ή γενετικό υλικό  • Άδεια εισαγωγής από το Τµήµα 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό από τη 
χώρα προέλευσης  

• Επιθεώρηση από τις Κτηνιατρικές και 
άλλες Υπηρεσίες  

• Έγκριση του Τµήµατος Γεωργίας 

Ζώα, ζωικά παράγωγα, βιολογικά προϊόντα και 
ζωοτροφές  

• Άδεια εισαγωγής από το Τµήµα 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  

• Κτηνιατρικό πιστοποιητικό από τη 
χώρα προέλευσης  

• Επιθεώρηση από τις Κτηνιατρικές και 
άλλες Υπηρεσίες  

• Επιπρόσθετα για τις ζωοτροφές 
απαιτείται έγκριση της εισαγωγής 
από το Συµβούλιο Ζωοτροφών 
(Υπουργείο Γεωργίας) 
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Ηλεκτρολογικός  εξοπλισµός και παιχνίδια • Σήµανση µε το ακρωνύµιο "CE" 
• Προειδοποίηση και ενδείξεις για 

µέτρα προφύλαξης για ασφαλή 
χρήση στην ελληνική γλώσσα  

Κινηµατογραφικές ταινίες  • Έλεγχος για διαπίστωση εάν το 
κινηµατογραφικό έργο 
περιλαµβάνεται στο σχετικό 
κατάλογο µε τα έργα των οποίων η 
εµπορική εκµετάλλευση 
απαγορεύεται ή εάν παραβιάζουν 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας  

• Αρµόδια Αρχή: Υπουργείο 
Εσωτερικών 

Κρέατα, ψάρια και τυριά  • Άδεια του Τµήµατος Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών  

• Πιστοποιητικά καταλληλότητας για 
ανθρώπινη κατανάλωση  

• Επιθεώρηση από τις Κτηνιατρικές και 
Υγειονοµικές Υπηρεσίες 

Κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα  • Άδεια εισαγωγής από το Συµβούλιο 
Κτηνιατρικών Φαρµακευτικών 
Προϊόντων  

• Θεώρηση τιµολογίου εισαγωγής από 
το Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Πρόδροµες χηµικές ουσίες  • Θεώρηση τιµολογίου εισαγωγής από 
το Τµήµα Φαρµακευτικών 
Υπηρεσιών  

• Άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο 
Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 
Τουρισµού, όταν προβλέπεται από τη 
σχετική νοµοθεσία (Κ.∆.Π. 327/95) 

 
Τρόφιµα συσκευασµένα ή µη • Υγειονοµικό πιστοποιητικό από την 

αρµόδια αρχή της χώρας 
προέλευσης  

• Έλεγχος από το Υγειονοµείο και από 
άλλες υπηρεσίες ανάλογα µε το 
προϊόν  

Φάρµακα για ανθρώπινη χρήση  • Άδεια εµπορίας από το Συµβούλιο 
Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης  

• Θεώρηση τιµολογίου εισαγωγής από 
το Τµήµα Φαρµακευτικών 
Υπηρεσιών 

Φαρµακευτικές ουσίες (πρώτες ύλες) ή προµείγµατα 
φαρµακούχων ζωοτροφών  

• Έγκριση Συµβουλίου Φαρµάκων  
• Άδεια από το Τµήµα Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών 

Πηγή: Τελωνείο Κύπρου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ) ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2007 – 2008  

 

 2007 % 2008 % 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 314.715 62,3 321.041 58,9 
ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

40.736 8,1 44.771 8,2 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  6.036 1,2 5.709 1,0 
ΧΩΡΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  

53.600 10,6 69.941 12,8 
ΑΛΛΕΣ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 49.414 9,8 20.252 3,7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 839 0,2 639 0,1 
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 39.950 7,9 83.002 15,2 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 505.290 100,0 545.355 100,0 

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 
 

ΧΩΡΑ € % 

ΕΛΛΑ∆Α 63.681 11,7 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 58.421 10,7 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 55.165 10,1 

ΙΤΑΛΙΑ 21.735 4,0 

ΙΑΠΩΝΙΑ 20.048 3,7 

ΙΣΠΑΝΙΑ 19.800 3,6 

ΡΩΣΙΑ 17.615 3,2 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 14.185 2,6 

ΒΕΛΓΙΟ 13.669 2,5 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 12.758 2,3 

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2008 (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ) 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΠΡΟΙΟΝ 2008 (€) % 

ΦΑΡΜΑΚΑ 122.579 22,5 

∆ΙΟ∆ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ 58.346 10,7 

ΠΑΤΑΤΕΣ 47.000 8,6 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 35.106 6,4 

ΧΑΛΟΥΜΙ 34.907 6,4 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 29.286 5,4 

ΚΑΘΟ∆ΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΑΛΚΟΥ 13.909 2,6 

ΚΡΕΑΣ  12.549 2,3 

ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 11.248 2,1 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 9.682 1,8 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 170.105 31,2 

ΣΥΝΟΛΟ 544.717 100,0 

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ) ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2004 - 2008 (€) 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 % 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 225.891 228.784 260.989 283.377 317.586 58,3 
ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 98.215 93.492 94.344 120.091 116.646 21,4 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 58.278 72.648 72.294 69.752 79.464 14,6 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ 
ΟΡΥΚΤΑ 9.369 5.816 7.366 19.032 23.722 4,4 
ΟΡΥΚΤΑ (ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ) 5.097 5.298 10.742 11.938 7.216 1,3 
ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 345 460 185 46 83 0,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΓΧΩΡΙΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 397.195 406.498 445.920 504.236 544.717 100,0 

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 
 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ) ΚΥΡΙΩΝ     
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2004 - 2008 (€) 

 

ΠΡΟΙΟΝ  2004 2005 2006 2007 2008 

ΚΑΦΕΣ (ΚΑΒΟΥΡΝΤΙΣΜΕΝΟΣ) 
424 405 486 460 382 

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑ∆ΙΑ 
3.259 2.640 1.876 1.950 2.111 

ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
(ΑΠΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ 
ΖΑΧΑΡΗ) 457 263 229 126 154 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΓΚΟΦΡΕ ΚΑΙ 
ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ 390 388 487 844 748 

ΤΣΙΓΑΡΑ 
20.277 13.536 6.958 7.103 6.155 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
5.706 8.172 8.559 2.018 0 

ΦΑΡΜΑΚΑ  
84.893 86.232 91.933 103.943 122.579 

ΜΠΟΓΙΕΣ 
616 679 569 441 372 

ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
4.944 3.193 3.170 3.105 2.859 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ) 1.228 901 1.414 1.565 1.648 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 
393 1.130 344 270 818 

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 5.665 5.687 5.342 5.830 5.657 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.536 1.990 1.937 1.669 1.045 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 
8.839 7.709 9.776 6.766 5.675 

ΕΝΤΥΠΑ 
3.240 901 684 547 435 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 
13.095 7.727 7.156 6.582 5.164 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
1.565 905 992 600 679 

ΕΙ∆Η ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ 
1.963 1.127 1.383 2.189 2.123 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
6.614 6.900 12.071 13.665 9.682 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ 
1.920 2.399 3.579 3.195 2.459 

ΨΥΓΕΙΑ 
2.042 299 101 31 76 

ΦΙΛΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
2.921 3.459 0 0 0 

ΣΚΟΥΠΕΣ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ Κ.Α.  
1.700 1.884 2.144 2.209 1.201 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ 
1.387 2.156 1.910 2.792 3.015 

ΕΠΙΠΛΑ 
7.163 8.246 5.966 4.796 4.198 

ΕΙ∆Η ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
2.038 633 1.040 863 373 

∆ΙΣΚΟΙ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ 1.105 9.198 1.587 1.873 1.005 
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∆ΙΟ∆ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ 7.134 11.633 33.446 45.099 58.346 

ΘΑΛΑΜΗΓΟΙ (ΓΙΟΤ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΡΙΑ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΚΟΥΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟ 2.423 2.406 2.977 3.253 2.084 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
1.893 1.823 1.336 1.683 1.424 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
13.712 15.619 27.610 28.763 35.106 

ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 4.210 1.002 1.009 805 858 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.442 2.102 1.636 2.542 2.311 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 
(ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ) 1.296 1.312 347 56 0 

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 592 746 588 444 981 

ΖΥΜΑΡΙΚΑ  349 484 604 619 910 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 6.460 16.412 19.743 24.681 34.953 

ΣΥΝΟΛΟ 225.891 232.298 260.989 283.377 317.586 

Πηγή: Intra - Extra EU Trade Statistics (Summarized Data) December 2008, 

Στατιστική Υπηρεσία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ (1/2) 

 
Καταναλωτικά δάνεια 

 µε εξασφάλιση 
Έξοδα 

Σταθερό 
επιτόκιο  

Κυµαινόµενο 
επιτόκιο-επιτόκιο 

αναφοράς 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

επιτόκιο ΣΕΠΕ επιτόκιο ΣΕΠΕ 

(Α) 
Συγκέντρωση 

στοιχείων 
πελάτη 

(Β) 
Εξέταση - 
έγκριση 

(επιπλέον 
του Α) 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

  ∆/Ε 

▪ Με 
εµπράγµατη 
εξασφάλιση: 
Μεταβλητό 
6,90% 
▪ Βάσει 
Συµµετοχής: 
Μεταβλητό 7% 
- 9,40% 

 
 

7,09% 
 

7,20% 
9,72% 

∆ΩΡΕΑΝ 
0 - 2% επί του 
ποσού του 
∆ανείου 

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 
(Κύπρου) Λτδ  

δ.ε δ.ε 7,5%(ΚΤΚ, 
0,25% - 3,5%) 

7,94% 51,26-85,43 0,2 Min. EUR 
25,63 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

_ _ 1 month 
Euribor+2,90%  

7,81% 

€26,48 
(έξοδα ετοιµασίας 

Νοµικών 
εγγράφων) 

€42,72 
(έξοδα 

διευθέτησης) 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

--- --- 
LIBOR 1 

MONTH + 
3,75% 

8,77% ∆ΩΡΕΑΝ 

ΕΞΟ∆Α 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 

EUR34,17 
ΕΞΟ∆Α 

∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
0,5% 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

- - - - - - 

Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

∆/Ι ∆/Ι Βασικό MLB + 
3,25%  

9,38% ∆/Ι 

Ελάχιστα έξοδα 
ετοιµασίας 
εγγράφων: 

EUR75 
Ελάχιστα έξοδα 
διευθέτησης: 

0,55% 
Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

N/A N/A 4.3169 +4.% 

8.92% 
(για 

10,000 
Euro) 

0 
0.25%-1.0% 
ελαχ.  EUR 

68.34 

Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα 
Λτδ. 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ 

- - Euribor+3,25% 8,02% - - 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

-- -- B + 2.5% B + 
3.09% 

-- 
Ελάχιστο 0.50%  
Μέγιστο 1% 

(εφάπαξ) 
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ (2/2) 
 

Καταναλωτικά δάνεια 
 χωρίς εξασφάλιση 

Έξοδα 
Σταθερό επιτόκιο  Κυµαινόµενο επιτόκιο-

επιτόκιο αναφοράς 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

Επιτόκιο ΣΕΠΕ Επιτόκιο ΣΕΠΕ 

(Α) 
Συγκέντρωση  

στοιχείων πελάτη 

(Β) 
Εξέταση - 
έγκριση 

(επιπλέον του 
Α) 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

∆/Ε ∆/Ε 
Μεταβλητό, 7,90% 

- Μεταβλητό 
8,90% 

8,14% 
9,19% ∆ΩΡΕΑΝ 

0,5% - 2% επί του 
ποσού του ∆ανείου. 

Ελάχ €34 

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 
(Κύπρου) Λτδ  

- 

8%(ΚΤΚ, 0,25% - 
3,5%) (αφορά 
δάνεια µε 

προσωπικές 
εγγυήσεις µόνο) 

8,72% 
51,26-85,43 (αφορά 
δάνεια µε προσωπικές 

εγγυήσεις µόνο) 

0,2 Min. EUR 25,63 
(αφορά δάνεια µε 
προσωπικές 

εγγυήσεις µόνο) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

    1 month 
Euribor+3,90% 

8,98% 
€26,48 

(έξοδα ετοιµασίας 
Νοµικών εγγράφων) 

€25,63 
(έξοδα διευθέτησης) 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

--- --- LIBOR 1 month + 
3,25% 

8,10% ∆ΩΡΕΑΝ 

ΕΞΟ∆Α 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

0,25%, ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
EUR34,17 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

- - - - - - 

Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

∆/Ι ∆/Ι Βασικό MLB + 
6,50% 

12,85% ∆/Ι 

Ελάχιστα έξοδα 
ετοιµασίας 

εγγράφων: EUR75 
Ελάχιστα έξοδα 

διευθέτησης: 0,55% 

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

N/A N/A 4.3169 +4.%  
8.92% (για 

10,000 
Euro) 

0 0.25%-1.0% ελαχ. 
EUR 68.34 

Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα 
Λτδ. 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ 

- - Euribor+4,25% 9,7% - € 85,00 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

-- -- B + 3% B + 3.63% -- 
Ελάχιστο 0.50%  
Μέγιστο 1% 

(εφάπαξ) 
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ  (1/2) 
 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

Κατά τη διάρκεια αρχικού προσδιορισµού του επιτοκίου  

Κυµαινόµενο 
επιτόκιο- 
επιτόκιο 

αναφοράς 

Επιτόκιο 
σταθερό  

για 1 έτος 

Επιτόκιο 
σταθερό  

για  3 
έτη 

Επιτόκιο 
σταθερό  

για  5 
έτη 

Επιτόκιο 
σταθερό  
για  7 έτη 

Επιτόκιο 
σταθερό  

για 10 έτη 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

επιτόκιο 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

▪ Έκδοση  Α': Για 1ο 
χρόνο: Σταθερό, ΒΕΤ -
0,40%.  
    Για τα υπόλοιπα 
χρόνια: Κυµαινόµενο  
EURIBOR 1Μ + 
[1,50%-1,75%] 
 
▪ Έκδοση  
Κυµαινόµενο, 
EURIBOR 1Μ + 
[1,25%-1,50%] 

∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

Προσφέρονται Στεγαστικά 
Σχέδια µε Σταθερό 

Επιτόκιο για 3 και 5 έτη.  
 

∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 
(Κύπρου) Λτδ  

6%(ΚΤΚ,1% - 1,75%) - - - - - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

1 month Euribor + 
0,99% _ _ _ _ _ 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

LIBOR 1 MONTH 
+1,25% 

--- --- --- --- --- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

- - - - - - 

Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

Στεγαστικό Σχέδιο 
Homepack Homemade: 
Επιτόκιο:    
(α) Κυµαινόµενο 
επιτόκιο :  
α.1.  Πρώτη κατοικία ή 
οικόπεδο, Μόνιµοι 
Κάτοικοι Κύπρου:  
Βασικό ΜLB (5%)+ 
2,40% ή Libor + 2,75% 
α.2.  Εξοχικό, Μόνιµοι 
Κάτοικοι Κύπρου: 
Βασικό ΜLB + 2,55% ή 
Libor + 2,90% 
Ευρωπαίοι και Ρώσοι 
(αφορά µία κατοικία 
στην Κύπρο): Βασικό 
ΜLB + 2,90% ή Libor + 
3,25% 
Άλλοι (αφορά µία 
κατοικία στην Κύπρο). 
Βασικό ΜLB + 3,40% ή 
Libor + 3,75% 
(β) Σταθερό Επιτόκιο 
(µόνο σε Ευρώ), βάσει 
της έγκρισης της 
Τράπεζας:  
Για Μόνιµους Κατοίκους 

2,5%  2,5% 4,90%  ∆/Ι 5,65%  
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Κύπρου, για την αγορά 
/ ανέγερση πρώτης 
κατοικίας για µόνιµη 
ιδιοκατοίκηση ή εξοχικό 
και για ποσό δανείου 
µέχρι €400.000 ισχύουν 
τα επιτόκια: 2,50% για 
τον πρώτο χρόνο ή 
2,50% για τα πρώτα 3 
χρόνια ή 4,90% για τα 
πρώτα 5 χρόνια ή 
5,65% για τα πρώτα 10 
χρόνια.  

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

4,75%-5,75% N/A N/A N/A N/A N/A 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

6 µήνες libot+1.5-2.0% - - - - - 

Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα 
Λτδ. 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ 

Euribor+1,25% - - - - 5,50% 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

B + 1.25% -- -- -- -- -- 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 117 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ  (2/2) 
 

ΕΞΟ∆Α   
Α Β Γ ∆ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
Προέγκριση 
αιτήµατος 

Εξέταση - έγκριση  
(επιπλέον του Α) 

Τεχνικός 
έλεγχος 

Νοµικός έλεγχος  
(έλεγχος τίτλων και 

  εγγραφή υποθήκης) 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

∆/Ε 0,25% - 1,00% επί του 
ποσού του ∆ανείου 

∆ΩΡΕΑΝ 

Καµία επιβάρυνση από πλευράς 
Τραπέζης. Κατά την υποθήκευση 
χρεώνονται: 
▪ Υποθηκευτικά: 1% 
▪ Μεταβιβαστικά:  
   Μέχρι €85.430: 3%,  
   €85.430 -€170.860: 5%,  
   Πέραν των €170.860: 8% 
▪ Χρεώνονται Τέλη Χαρτοσήµων.  

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 
(Κύπρου) Λτδ  

- 0,4%, min. EUR 102,52 170,86 (συµπεριλαµβάνεται στον τεχνικό 
έλεγχο) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

_ 
€341,72 

(έξοδα διευθέτησης 0,20% 
επί του αρχικού ποσού) 

_ 
€85,43 

(Έξοδα ετοιµασίας νοµικών 
εγγράφων) 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

--- 

ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
EUR34,17 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
0,20%-0,75% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

0,10% --- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

- - - - 

Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

∆/Ι 

Στεγαστικό σχέδιο 
Homepack HomeMade 

(Σπίτι για όλους): Έξοδα 
διευθέτησης 0,55% στο 
ποσό του δανείου, πλέον  
έξοδα εγγράφων €100.- 

Έξοδα 
εκτίµησης 

 
Έξοδα για 
οικοδοµική 
διαδικασία 

∆/Ι 

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

0 51,26 0 0 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

0 0.25%-1.0% ελάχ. CYP 
68.34 

0 Εξαρτάται από την περίπτωση 

Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα 
Λτδ. 

Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ 

- 939,7 - - 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

-- Ελάχιστο 0.25%  Μέγιστο 
0.5% 

-- -- 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (1/2) 

 

Ετήσια συνδροµή 
ΤΡΑΠΕΖΑ Επιτόκιο ΣΕΠΕ 

Κύρια 
κάρτα 

Πρόσθετη 
κάρτα 

Χρέωση 
καθυστερήσεων 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

12% 12,30% 

▪ Για τις VISA 
SSILVER: 
∆ΩΡΕΑΝ  
▪ Για τις 
υπόλοιπες 
κάρτες: 
€13,50($20) - 
€51 

▪ Για τις VISA 
SSILVER: 
∆ΩΡΕΑΝ  
▪ Για τις υπόλοιπες 
κάρτες: 
€13,50($20) - 
€42,50 

2% 

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Κύπρου) 
Λτδ  

10,75% 11,20% 
EUR 42,72 
(µόνο για 

Χρυσή Κάρτα) 

EUR 17,09 (µόνο 
για Χρυσή Κάρτα)  2% 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12% 12,36% €8,54 €8,54 

2%µηνιαίως επί του 
καθυστερηµένου 
ποσού(ελάχιστη 
χρέωση  €5.12) 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

11,50% 11,83% ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 
2% µηνιαίως επί του 
καθυστερηµένου 

ποσού 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

- - - - - 

Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

12,50% 

12,89% (επί 
υποθετικού ποσού 
πίστωσης EUR1000 
και περίοδο πίστωσης 

1 χρόνο) 

Classic 
EUR10,00 

Gold EUR45,00 
Platinum 

EUR90,00 

Classic EUR10,00 
Gold EUR22,50 

Platinum 
EUR55,00 

3,50% (µηνιαίως στο 
καθυστερηµένο 

ποσό) 

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

- - - - - 

Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα Λτδ. 

■ CLASSIC: 
10% 
■ GOLD: 
10% 
■ 
BUSINESS: 
10% 
■ 
WELCOME: 
10% 
■ 
STUDENT: 
7% 
■ WEB: 
10% 

■ CLASSIC: 10,25% 
■ GOLD: 10,25% 
■ BUSINESS: 10,25% 
■ WELCOME: 10,25% 
■ STUDENT: 7,12% 
■ WEB: 10,25% 
 
Σηµείωση: 
Υποθετικό ποσό 
πίστωσης: €1,000 
Περίοδος πίστωσης: 1 
έτος 

■ CLASSIC: 
∆ωρεάν 
■ GOLD: €45 
■ BUSINESS 
€35 
■ WELCOME: 
∆ωρεάν 
■ STUDENT: 
∆ωρεάν 
■ WEB: 
∆ωρεάν 

■ CLASSIC: 
∆ωρεάν 
■ GOLD: €20 
■ BUSINESS: N / 
A 
■ WELCOME: 
∆ωρεάν 
■ STUDENT: 
∆ωρεάν 
■ WEB: ∆ωρεάν 

2% µηνιαίως επί του 
καθυστερηµένου 

ποσού 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 

12% 12,30% - - 2% 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

11% 11,71% 0 - 34.17 € 0- 17.09 € 3% 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ (2/2) 

∆ικαιώµατα ανάληψης µετρητών (cash advance) 
 µέσω του δικτύου: 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

της τράπεζας άλλων τραπεζών  
στην Κύπρο-Ε.Ε. 

άλλων τραπεζών σε τρίτες 
χώρες 

ALPHA BANK CYPRUS 
LTD 

3,33% Min €1,70 3,33% Min €2,50 3,33% Min €2,50 

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ  

3,33% Ελάχιστη χρέωση EUR 2,56 3,33% Ελάχιστη χρέωση EUR 2,56 3,33% Ελάχιστη χρέωση EUR 2,56 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 3.33%επί του ποσού (ελάχιστη 
χρέωση €4.27) 

3.33%επί του ποσού (ελάχιστη 
χρέωση €4.27) 

3.33%επί του ποσού (ελάχιστη 
χρέωση €4.27) 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

3,33% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

EUR2,56 

3,33% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

EUR2,56   
ΠΛΕΟΝ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

3,33% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 

EUR2,56  
ΠΛΕΟΝ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

- - - 

Marfin Laiki Bank (MLB) 
3,33% στο ποσό της χρέωσης 

(ελάχιστο EUR4,27) 
Αναλήψεις από τρεχούµενο λ/σµό ή 

ταµιευτήριο: ∆ωρεάν 

3,33% στο ποσό της χρέωσης 
(ελάχιστο EUR4,27) 

3,33% στο ποσό της χρέωσης 
(ελάχιστο EUR4,27) 

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως Στέγης 

N/A N/A N/A 

Societe Generale Cyprus 
Limited 

- - - 

Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα Λτδ. 

 
■ CLASSIC 
■ GOLD                3,33% επί του 
                             ποσού 
■ BUSINESS        Ελάχιστη χρέωση 
■ WELCOME        €3 
 
 
■ STUDENT: ∆ωρεάν 
■ WEB: N / A 

 

 
■ CLASSIC 
■ GOLD                3,33% επί του 
                             ποσού 
■ BUSINESS        Ελάχιστη χρέωση 
■ WELCOME        €3 
 
 
■ STUDENT: ∆ωρεάν 
■ WEB: N / A 

  

 
■ CLASSIC 
■ GOLD                3,33% επί του 
                             ποσού 
■ BUSINESS        Ελάχιστη χρέωση 
■ WELCOME        €3 
 
 
■ STUDENT: ∆ωρεάν 
■ WEB: N / A 

  

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 

3,33% 3,33% 3,33% 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

3,33% 3,33% 3,33% 
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ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (1/2) 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ Κυµαινόµενο επιτόκιο- 
επιτόκιο αναφοράς* 

Έξοδα 
ετοιµασίας 
εγγράφων 

Έξοδα 
διευθέτησης 

  ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΕΠΕ     

ALPHA BANK CYPRUS 
LTD 

▪ Ιδιώτες: Μεταβλητό 
8,90%, 
▪ Εταιρίες: EURIBOR 
1M + [2,50% -3,50%] 

9,23% 
 

6,91% - 7,96% 

Ιδιώτες: min. €34 
Εταιρίες: min €51 

∆/Ε 

Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ  

8,25%(ΚΤΚ, 1,25% - 
3,75%) 

8,42%(5,83% - 
8,42%) 

51,26-85,43 0,2% (Min: 25,63) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1 month 
Euribor+3,70% 

9,19% €26,48 €9,39 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

LIBID 2 DAYS + 
3,50% 

7,84% EUR17,09 --- 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

εξαµηνιαίο Euribor+ 
περιθώριο (ανάλογα 
µε την περίπτωση) 

_  ελάχιστο ποσό ευρώ 
256,29 

ανάλογα µε την 
περίπτωση 

Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

 
Τρεχούµενος 

λογ/σµός µε όριο: 
Εµπράγµατη 

εξασφάλιση: Βασικό 
MLB +3,25% ** 

 
Με προσωπικές 
εγγυήσεις: Βασικό 

MLB + 5,50% 
 

Τρεχούµενος 
λογαριασµός χωρίς 

όριο: ∆/Ι 

 
Τρεχούµενος 

λογ/σµός µε όριο: 
Εµπράγµατη 
εξασφάλιση: 

17,91% 
 

Χωρίς εµπράγµατη 
εξασφάλιση: 

20,47% 
 

Τρεχούµενος 
λογαριασµός 
χωρίς όριο: ∆/Ι 

Τρεχούµενος 
λογ/σµός µε όριο: 
Εµπράγµατη 

εξασφάλιση: EUR75 
 

Χωρίς εµπράγµατη 
εξασφάλιση: EUR75 

 
Τρεχούµενος 

λογαριασµός χωρίς 
όριο: ∆/Ι 

Τρεχούµενος 
λογ/σµός µε όριο: 
Εµπράγµατη 

εξασφάλιση: 0,55% 
 

Χωρίς εµπράγµατη 
εξασφάλιση: 0,55% 

 
Τρεχούµενος 

λογαριασµός χωρίς 
όριο: ∆/Ι 

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

5,50% 5,50% 0 0 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

Για όριο 1 µήνα 
libor+3.0%-3.75% 

9.83% (για 5000 
Euro όριο 

min Euro 34.17 min Euro 34.17 

Συνεργατική Κεντρική 
Τράπεζα Λτδ. 

 
Χρεωστικό Επιτόκιο: 
■ Με όριο: B.E. + 
3,25 
■ Χωρίς όριο: B.E. + 
3,75 

 
Χρεωστικό 
Επιτόκιο: 
■ Με όριο: 7,60% 
■ Χωρίς όριο: 
8,11% 
 
 

Ανάλογα µε την 
περίπτωση 

Ανάλογα µε την 
περίπτωση 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ 

B.E+4,10% 11,40% €34,00 €25,00 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

Με εξασφάλιση  Β+ 
2.5% Χωρίς 

Εξασφάλιση Β + 3%. 
Τρεχούµενοι 

λογαριασµοί µε 
πιστωτικό υπόλοιπο 

0.% 

Ετήσιο 8.25% 

Ελάχιστο 0.5% 
Μέγιστο 1% 

υπολογισµένο στο 
όριο / ποσό που θα 

παραχωρηθεί  

∆ωρεάν 
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ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (2/2) 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Οδηγία 
για 

ανάκληση 
επιταγής 

Ακύρωση 
οδηγίας 

για 
ανάκληση 
επιταγής 

Επιστροφή 
επιταγής 
(όταν δεν 
υπάρχει 
επαρκές 

υπόλοιπο) 

Έξοδα 
συντήρησης 
λογαριασµού 

Έκδοση 
κατάστασης 

κίνησης 
λογαριασµού 

Ανάληψη 
µετρητών  

από τα 
ταµεία 

της 
τράπεζας 
χωρίς την 

έκδοση 
επιταγής 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

€8,50 ανά 
οδηγία/ €85 
για ολόκληρο 
βιβλιάριο 

€3,40 ανά 
επιταγή 
Μεγ. €17 

25,50 ανά 
επιταγή 0,5% ετησίως €1,70 ανά σελίδα 

0,2% Ελάχ 
€0,50 
(Εξαιρούνται 
οι 6 πρώτες 
συναλλαγές 
κάθε µήνα) 

Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 
(Κύπρου) Λτδ  

13,67 13,67 17,09 

Για υπόλοιπα 
κάτω των ΛΚ 

500: 9 
cent/συναλλαγή 

1,71 - 42,72 

1,71 - 8,54 0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

€9,39 για µια 
επιταγή  

 
€18,79 για 
δυο επιταγές 
και άνω 

€3,84 για 
κάθε επιταγή 
µε µέγιστο 

€7,68 

€26,48 για 
κάθε επιταγή  

€0,08 για κάθε 
λογιστική 
εγγραφή 

€0,1 για κάθε 
ανάληψη 

µετρητών από το 
ταµείο 

µε ελάχιστο ποσό 
€2,13 και µέγιστο 

ποσό€5,98  

€2,13 για κάθε 
έκδοση 

ανεπίσηµης 
κατάστασης 

λογαριασµού, για 
περίοδο για την 
οποία έχει ήδη 

εκδοθεί η 
αντίστοιχη 
επίσηµη 

€2,13 για 
κάθε έκδοση 
ανεπίσηµης 
κατάστασης 
λογαριασµού, 
για περίοδο 
για την οποία 
έχει ήδη 
εκδοθεί η 
αντίστοιχη 
επίσηµη 

EMPORIKI BANK – 
CYPRUS  

MIN EUR3,41 
ΚΑΙ MAX 

EUR13,67(ΤΟ 
MAX ΕΙΝΑΙ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
Ο∆ΗΓΙΑ) 

∆ΩΡΕΑΝ EUR17,08 

ΟΨΕΩΣ: 8ΣΕΝΤ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ ΟΤΑΝ 
ΤΟ ΜΕΣΟ 
ΒΑΛΕΡΙΑΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 

ΕΚΤΟΚΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 

ΑΠΟ 
EUR1708,60, 
MIN EUR1,71 
ΜΗΝΙΑΙΩΣ.  

∆ΩΡΕΑΝ ΟΤΑΝ 
Η ΠΡΑΞΗ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΤΜ 

EUR1,71 ∆ΩΡΕΑΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ∆Ε 
ΛΙΜΙΤΕ∆ 

Ευρώ 59,80 - Ευρώ 25,63 - Ευρώ1,71 - 
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Marfin Laiki Bank 
(MLB) 

EUR9 για 
κάθε επιταγή , 

µέγιστο 
EUR50 για 
κάθε οδηγία 

EUR9 για 
κάθε επιταγή 

, µέγιστο 
EUR50 για 
κάθε οδηγία 

Μέσω 
Clearing: 

EUR40 η κάθε 
επιταγή. Στα 
ταµεία EUR40 

η κάθε 
επιταγή, 
µέγιστο 2 
φορές x 

EUR40 για 
κάθε επιταγή. 

Για τρεχούµενους 
λογαριασµούς σε 
ξένο νόµισµα και 
λογαριασµούς µε 
όριο: ∆ωρεάν 

 
Για τρεχούµενους 
λογαριασµούς 
χωρίς όριο σε 

ΛΚ: EUR0,10 για 
κάθε χρεωστική 
πράξη, όταν το 
µέσο υπόλοιπο 
είναι µικρότερο 
από EUR2000 
κατά τη διάρκεια 

του µήνα. 
Ελάχιστο ποσό 

χρέωσης: 
EUR2,00 κάθε 

µήνα. 

EUR2 για κάθε 
σελίδα, µέγιστο 
EUR4 για κάθε 
κατάσταση 
λογαριασµού 

0,15% στο 
ποσό της 
ανάληψης, 
ελάχιστο 

EUR1,00 για 
κάθε πράξη 
(εξαιρούνται 
οι πρώτες 10 
πράξεις το 
µήνα για 
κάθε 

λογαριασµό) 

Οργανισµός 
Χρηµατοδοτήσεως 
Στέγης 

0 0 5,13 0 0 0 

Societe Generale 
Cyprus Limited 

Euro 8.54 per 
cheque. Max 
euro 25.63 

Euro 8.54 
per cheque. 

Max euro 
25.63 

Euro 34.17 για 
κάθε τσεκ 

Euro 2.14 per 
month for 

individuals. Euro 
13.67 per month 
for legal entities 

Euro1.71 1 PER 
STATEMENT 
(TO COUNT 5 
PAGES PER 

STATEMENT) 
MAX Euro 8.54 

0 charge for 
Euro 

withdrawals 
as from 01-

01-08 

Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα 
Λτδ. 

€5 για κάθε 
επιταγή  

max €15 για 
κάθε οδηγία 

Ν/Α €20,00  

■  0-100 πράξεις 
ετησίως €12 
■  >100  πράξεις 
ετησίως €18 

■ Ετήσια 
κατάσταση: 
∆ωρεάν 
■ Επιπρόσθετη 
κατάσταση: €1 

∆ωρεάν 

Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ 

€6,80 - €25,00 - €2,50 0,2% min 
€0,40 

UNIVERSAL BANK 
PUBLIC LTD 

€ 8,54 € 8,54 € 34,17 

Για κάθε 
χρεωστική κίνηση 
όταν το πιστωτικό 
υπόλοιπο του 
λογαριασµού 
είναι µικρότερο 
των ΛΚ1000 : € 
0.09, Ελάχιστο 
ποσό µηνιαίως   

€ 1.71,   Μέγιστο   
€ 8.54 

€ 3,42 ∆ωρεάν 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ - Ερωτηµατολόγιο Συλλογής Στοιχείων  
 

 
 
 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

 
 
 
Το παρόν ερωτηµατολόγιο εξυπηρετεί αποκλειστικά ακαδηµαϊκούς στόχους και 
αποτελεί µερική προσπάθεια ολοκλήρωσης διπλωµατικής εργασίας η οποία 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος στη ∆ιοίκηση των 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  
 
Η ερευνητική προσπάθεια έχει ως στόχο να εντοπίσει, να καταγράψει  και να 
αξιολογήσει τις στρατηγικές διείσδυσης που χρησιµοποίησαν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις για την είσοδό τους στην αγορά της Κύπρου. Τα αποτελέσµατα της 
έρευνας θα δηµοσιευτούν και ελπίζουµε να αποτελέσουν πολύτιµο εργαλείο στα 
χέρια του επιχειρηµατικού κόσµου.  
 
Παρακαλούµε θερµά όπως λάβουµε τις απαντήσεις σας µέχρι 15 Σεπτεµβρίου.  
 
 
 
Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX  
E-MAIL  
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α  
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   
FAX  
E-MAIL  
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α  
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
 
 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Παρακαλούµε, σηµειώστε µε Χ τον τοµέα δραστηριότητας της µητρικής και της 
θυγατρικής εταιρείας και αναφέρατε το έτος ίδρυσής των.  
 
Β1 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΤΟΣ 
ΠΡΩΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΕΛΛΑ∆Α 

    

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 
ΚΥΠΡΟΣ 
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Β2 
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  

ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 

∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Β3 

ΠΡΟΙΟΝ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ  

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ  

Ι∆ΙΟ ΠΡΟΙΟΝ  

 
 

Γ. ΚΙΝΗΤΡΑ 

 
Παρακαλούµε, αξιολογήστε την βαρύτητα των κινήτρων που οδήγησαν τις ελληνικές 
επιχειρήσεις στην κυπριακή αγορά, στην κλίµακα Likert, από το 1 = καµία βαρύτητα, 
µέχρι το 5 = µεγάλη βαρύτητα. 
 
Όσον αφορά την Κύπρο:  
Γ1  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΡ∆ΩΝ  1 2 3 4 5 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 1 2 3 4 5 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 1 2 3 4 5 
ΕΥΚΟΛΙΑ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 1 2 3 4 5 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1 2 3 4 5 
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 1 2 3 4 5 
ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Γ2 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 1 2 3 4 5 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

1 2 3 4 5 
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 1 2 3 4 5 

ΦΘΗΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 1 2 3 4 5 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 1 2 3 4 5 
ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Γ3  
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕΣΩ: 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1 2 3 4 5 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (FIRST 
MOVER ADVANTAGE) 

1 2 3 4 5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1 2 3 4 5 
ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Γ4 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΑΥΛΩΝ – ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1 2 3 4 5 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΥΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ) 

1 2 3 4 5 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 2 3 4 5 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 1 2 3 4 5 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ  

1 2 3 4 5 

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Όσον αφορά την Ελλάδα: 
Γ5 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΚΟΡΕΣΜΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  

1 2 3 4 5 

ΑΠΕΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1 2 3 4 5 

Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1 2 3 4 5 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 3 4 5 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΠΕΛΑΤΗ 1 2 3 4 5 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1 2 3 4 5 

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Όσον αφορά το πολυεθνικό συγκρότηµα: 
Γ6 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 2 3 4 5 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ  1 2 3 4 5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ  1 2 3 4 5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ (CLUSTERS) 

1 2 3 4 5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1 2 3 4 5 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  1 2 3 4 5 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

1 2 3 4 5 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 3 4 5 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING 1 2 3 4 5 

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)  
 
Γ7 
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: 
 ΕΛΛΑ∆Α ΚΥΠΡΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ   
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
∆ΙΑΦΘΟΡΑ   
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ   
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

  

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ   
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ   
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   
ΑΛΛΟ (αναφέρατε)   
 
 

∆. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 
∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 
∆1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

LEADER   
ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ  
ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ  
 
 

Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 

 
Ε1 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΩ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΣ 
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ  
ΕΞΑΓΟΡΑΣ  

 
ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  
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∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 
(FRANCHISING) 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 
«ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΣΤΟ ΧΕΡΙ» 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
(LICENSING) 

 

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)   
  
 

ΣΤ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
ΣΤ1 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ – ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ    
ΜΕΣΑΙΑ ΤΙΜΗ – ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ    
ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ – ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ    
ΜΕΣΑΙΑ ΤΙΜΗ – ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ    
 
ΣΤ2 
ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ – ΛΙΑΝΙΚΗ – 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ –ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ –ΛΙΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)   

 
 
 
 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ  

 

Μέλη του Επιχειρηµατικού Συνδέσµου Κύπρου – Ελλάδας: 

1. Α & Ε ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤ∆  
2. ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΤ∆  
3. ΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ  
4. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆  
5. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΤ∆  
6. ΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ  
7. Γ & Ι ΚΕΣΕΣ ΛΤ∆  
8. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η ΛΤ∆ 
9. ∆. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤ∆  
10. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ∆  
11. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΕΑΝ ΛΤ∆  
12. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆ 
13. ΕΥΡΗΚΑ ΛΤ∆  
14. ΚΕΟ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
15. ΚΛΕΙΤΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  
16. ΚΩΣΤΑΣ ΙΝΤΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ  
17. ΛΟΕΛ ΛΤ∆.  
18. ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆. 
19. ΝΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ  
20. ΞΕΝΙΑ ΦΩΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
21. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
22. ΠΗΓΑΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΛΤ∆  
23. ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΤ∆ 
24. ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤ∆  
25. ΣΙΣΑΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΛΤ∆  
26. ΣΚΟΡ∆ΗΣ, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ 
27. ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΤ∆   
28. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  
29. ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΖΥΘΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
30. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ  
31. ΧΡΙΣΤΟΣ Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ  
32. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ  
33. ΧΡΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ, Α. ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ & ΣΙΑ  
34. ΧΡ. & Κ. ΜΙΤΣΙ∆ΗΣ ΛΤ∆  
35. Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΤ∆  
36. Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤ∆ 
37. A. COUCOUNIS & CO. - ASTROMESOGIOS OVERSEAS LTD.  
38. AGN JOANNIDES & CO LTD  
39. ALCO ALUMINIUM PROFILES (CYPRUS) LTD  
40. ALPHA BANK CYPRUS LTD  
41. ARISTO DEVELOPERS  
42. ARMONIA ESTATES LTD 
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43. CHRISTIS DAIRIES LTD  
44. CIN INSURANCE (AGENTS) LTD  
45. CM CYPRONETWORK LTD  
46. COMOZEN LTD  
47. COSTAS A. ZACHARIA LTD  
48. CYBARCO LTD  
49. CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LTD 
50. DELOITTE & TOUCHE  
51. DINOS M. MICHAELIDES (CONSULTANTS) LTD  
52. DISPLAY ART LTD  
53. ELMASCO LTD  
54. EMPORIKI BANK - CYPRUS LTD  
55. ERMES DEPARTMENT STORES LTD.  
56. F.M.W. FINANCIAL MEDIA WAY 
57. FALCON SECURITY ALARM SYSTEMS (CYPRUS) LTD  
58. HLB ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ  
59. INFORMER CYPRUS LTD  
60. INFOTEL LTD  
61. IPH FOODSTUFF STUPPLIERS LTD.  
62. J. ARISTODEMOU IDEAL HOMES LTD  
63. JOHNSOF CAKES INDUSTRY LTD  
64. JUMBO TRADING LTD  
65. LOUIS PLC  
66. LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LTD  
67. P. GENETHLIOU DEVELOPMENT LTD  
68. PERFORMA CONSULTING LTD  
69. PIP - Π. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΤ∆  
70. POWERSOFT COMPUTER SOLUTIONS LTD  
71. PREMIER SHUKUROGLOU LTD  
72. PRICEWATERHOUSECOOPERS  
73. PRICEWATERHOUSECOOPERS 1  
74. RCI RESEARCH & CONSULTANCY INSTITUTE LTD  
75. SAN VANECO (TRADING) LTD  
76. SPRINGWOOD AGENCIES LTD  
77. STAVRINIDES SPYROS LTD (& CHEMICALS)  
78. SUPERHOME CENTER (D.I.Y.) LTD  
79. SYSTASIS (CYPRUS) LTD  
80. TASNI MED-PHARM LTD  
81. TOTALPACK TRADING LTD  
82. TOTALSERVE MANAGEMENT LTD  
83. TSERIOTIS CONSUMER GOODS LTD  
84. XENIOS L. XENOPOULOS LLC  
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Ελληνικές θυγατρικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σύµφωνα µε 

τη FMW Financial Media Way:  

 
1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ)  
2. ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK  
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ∆ 
4. ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙ∆ΙΑ ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆   
5. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ∆   
6. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ INFOTE  
7. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ N.K. 

SHACOLAS HOLDING LTD  
8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙ∆Η - ΚΙΝΗΤΑ - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  CTC - 

INFOTEL/GERMANOS   
9. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ OTENET 

TELECOMMUNICATION 
10. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ ΛΤ∆ (∆ΕΛΤΑ) 
11. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΡΕΑΣ PROTOMEAT LTD (KG SPENZOS SA) 
12. ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ JUMBO TRADING LTD (JUMBO AEE 
13. ΑΛΥΣΙ∆Α ΚΑΦΕ - ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ COFEE LINK LTD 

(COFEEWAY)  
14. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SIEMENS 
15. ΞΥΛΕΙΑ SWAL - SPRINGWOOD AGENCIES LTD (SHELMAN) 
16. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FALCON SECURITY 
17. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ  
18. ΕΠΙΠΛΑ  ΕΠΙΠΛΩΝΥΜΟ ΛΤ∆ (NEOSET)  
19. ΚΟΥΖΙΝΕΣ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ MAOURIS OIKOSET (NEOSET 

CUCINA)  
20. ΕΠΙΠΛΑ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. ΒΑΡΑΓΚΗΣ  
21. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆  
22. ΑΛΥΣΙ∆Α ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ LANI RESTAURANTS LTD 

(GOODYS +FLOCAFE) 
23. ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΕΝ∆ΥΜΑ ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΤ∆ (LAPIN HOUSE)  
24. ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΝ∆ΥΜΑ RAXEFSKY CYPRUS LTD  
25. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OLYMPIC AIRLINES 
26. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AEGEAN AIRLINES 
27. ΑΛΥΣΙ∆Α ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  
28. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ HELLENIC TZIALIS CYPRUS LTD 
29. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ B.P. LTD  
30. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ DIMOPOULOS SHOP  
31. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ HELLAS STA 

CONSORTIOUM LTD 
32. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΝΑΤΙΑ  
33. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  
34. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 136 

35. ΕΝ∆ΥΣΗ MAN & MANETTI 
36. ΕΝ∆ΥΣΗ YZATIS 
37. ΕΝ∆ΥΣΗ OXFORD COMPANY  
38. ΕΝ∆ΥΣΗ REBECCA BLU  
39. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  
40. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΡΧΙΡΟ∆ΟΝ 
41. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ LAVIPHARM CYPRUS  
42. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ EVEREST  
43. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ LA PASTERIA  
44. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΥΛΟΓΥΡΟΣ  
45. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ∆Ω∆ΩΝΗ  
46. ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΛΩΞΑΝ∆ΡΑ  
47. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IDEAL GRAFICO  
48. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ INFORMER  
49. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE LTD 
50. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ NAKAS MUSIC CYPRUS  
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Βιβλιογραφία  
 
 
 
Υπουργεία – Φορείς   
 
 

1. Κυπριακή ∆ηµοκρατία, www.cyprus.gov.cy  
 

2. Υπουργείο Εξωτερικών, www.mfa.gov.cy       
 

3. Υπουργείο Οικονοµικών, www.mof.gov.cy  
 

4. Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, www.mcit.gov.cy  
 

5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,  www.mlsi.gov.cy   
 

6. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, www.centralbank.gov.cy  
 

7. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, www.moi.gov.cy/pio  
 

8. Στατιστική Υπηρεσία Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
www.pio.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf  

 
9. Εθνική Ιστοσελίδα για το Ευρώ, www.euro.cy/  

 
10. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιριών, 

www.cssda.gov.cy  
 

11. Υπηρεσία Εµπορίου, www.mcit.gov.cy  
 

12. Κυπριακή Υπηρεσία Προώθησης Επενδύσεων, www.cipa.org.cy  
 

13. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κύπρου, www.ccci.org.cy  
 

14. Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος Κύπρου – Ελλάδας, www.cgba.org.cy/  
 

15. Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
www.parliament.cy/  

 
16. Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 

www.refernet.org.cy/members/Social/membersChamber_gr.htm  
 

17. Ίδρυµα Ενέργειας Κύπρου, www.cie.org.cy  
 

18. ∆ιαδικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, europa.eu/  
 

 
 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Λαµπούδη Ελίζα 138 

 
 
19. Σύνορα, Σύνοψη της Νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

europa.eu/legislation_summaries/index.htm  
 

 
20. Πρόσβαση στο ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,   

eur-lex.europa.eu/el/index.htm  
 

21. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ec.europa.eu/index_el.htm  
 

22. Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
www.publicaid.gov.cy/  

 
23. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου,  

www.cse.com.cy/  
www.xak.com/  

 
24. Οργανισµός Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου, www.oeb.org.cy  

 
 
 
 
ΑΛΛΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ  
 
 

1. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, www.easypedia.gr   
 

2. Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια, www.wikipedia.gr  
  

3. Πληροφορίες – Ειδήσεις Κύπρου,  
www.ikypros.com/index.html  
www.cyprus.com  

 
4. Worldwide Tax& Finance, www.worldwide-tax.com/  

 
5. United States Council for International Business,  www.uscib.org/  

 
6. Google earth, www.earth.google.com/   
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