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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2020 

 

Επιβεβαίωση των θέσεων του ΚΕΒΕ αποτελούν οι Ειδικές Συστάσεις του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Κύπρου του 
2020 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας 

της Κύπρου του 2020. 
 
Τις θέσεις αυτές υπέβαλε το ΚΕΒΕ τον περασμένο Μάρτιο πριν την κρίση της πανδημίας στη Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε σχέση με το Προσχέδιο του 
Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της Κύπρου για το 2020, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
κρίσης στην Κυπριακή κυβέρνηση για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την 

επανεκκίνηση της οικονομίας. 
 
Οι θέσεις του ΚΕΒΕ που υποβλήθηκαν πριν την κρίση της πανδημίας  συνοψίζονται στην ανάγκη: 

- εισαγωγής χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο 
τομέα αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση για αύξηση της αποδοτικότητας τους αλλά και 
καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και των επιχειρήσεων 

- βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου 
- επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
- άμεσης προώθησης της ψηφιακής μεταμόρφωσης της χώρας 

- εκμοντερνισμού του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και αύξησης της αποδοτικότητας 
του 

- απλοποίησης και βελτίωσης των διαδικασιών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία   

- ενίσχυσης της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και των ταμείων προνοίας 
- απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις 
- προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων 
- προώθησης και διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας 

- προώθησης της έρευνας και καινοτομίας 
- διευκόλυνσης της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση 
- μεταρρύθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενίσχυσης της συνάφειας 

του με την αγορά εργασίας 
- μείωσης της ανεργίας 
- διασφάλισης της λειτουργίας του ΓΕΣΥ καθώς και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του 

- έμπρακτης προώθησης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της πράσινης οικονομίας 
- λήψης μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κύριοι τομείς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους 

- λήψης μέτρων για επίτευξη των εθνικών στόχων «Ευρώπη 2020» ιδιαίτερα αυτών που 
σχετίζονται με την ενέργεια  

- ανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών για επίτευξη προόδου σε σχέση με τους στόχους 

βιώσιμης ανάπτυξης 

 
 

 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/


                                            

 

    

 

 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 

T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 
 

 

 

- λήψης μέτρων για καταπολέμηση της διαφθοράς 
- αντιμετώπισης των ισχυρισμών που αφορούν το φορολογικό σύστημα της χώρας 

- διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την Κυπριακή οικονομία που να 
περιλαμβάνει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

 

Οι θέσεις που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας συνοψίζονται στα εξής: 

- λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και διασφάλιση της υγείας των 

πολιτών και την ενίσχυση του συστήματος υγείας καθώς αυτό αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα 

- στήριξη των εισοδημάτων των εργαζομένων 

- παροχή διευκολύνσεων στις ευάλωτες ομάδες 
- παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να 

επανεκκινήσουν τις δραστηριότητες τους 

- προώθηση νέων/ευέλικτων μορφών εργασίας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας 
- επίσπευση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γενικότερα 

της οικονομίας έτσι που να μην χαθεί η κεκτημένη ταχύτητα που (εξ’ ανάγκης) αποκτήθηκε 

σε σχέση με την ψηφιακή μεταμόρφωση της χώρας 
- επίσπευση των ώριμων δημόσιων επενδυτικών έργων και προώθηση των  ιδιωτικών 

επενδύσεων για ενθάρρυνση της οικονομικής ανάκαμψης  

- λήψη μέτρων ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών, εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής 
πολιτικής  και αποφυγή διόγκωσης του χρέους σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί πλέον να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 

 
Όλες σχεδόν οι πιο πάνω θέσεις περιλαμβάνονται στις ειδικές συστάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ για την 
Κύπρο. 
 

Το ΚΕΒΕ δράττεται της ευκαιρίας να καλέσει για μια ακόμα φορά την εκτελεστική και νομοθετική 
εξουσία να προβούν χωρίς καθυστέρηση στη λήψη των ενδεικνυόμενων αποφάσεων, μέτρων και 
ενεργειών που να αντιμετωπίζουν τις πιο πάνω προκλήσεις για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της 

Κυπριακής οικονομίας και το καλό του κοινωνικού συνόλου.  
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