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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή γενικού συστήματος υγείας στη 

Δημοκρατία. Διοικείται δε, από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται η 

Κυβέρνηση, οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο Οργανισμός συνέχισε τη δράση και τις ενέργειές του για την 

προώθηση της υλοποίησης του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε: την εφαρμογή ενός 

σύγχρονου και οικονομικά βιώσιμου συστήματος υγείας το οποίο να αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τις στρεβλώσεις, τις προκλήσεις, τα οικονομικά και λειτουργικά αδιέξοδα 

που χαρακτηρίζουν το  σημερινό τρόπο οργάνωσης, χρηματοδότησης και λειτουργίας του 

υφιστάμενου συστήματος υγείας. 

 

Ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ έγινε στη βάση των πιο σύγχρονων πρακτικών που εισηγείται η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζονται σε πετυχημένα συστήματα υγείας άλλων χωρών, 

με τη βοήθεια ειδικών συμβούλων σε θέματα υγείας, μετά από  εκτεταμένες 

διαβουλεύσεις με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς μέσα από τις ευρύτερες δυνατές διαδικασίες κοινωνικής συναίνεσης.  

 

Το Μάρτιο του 2012, μετά από τη διεξαγωγή σχετικής μελέτης η οποία έγινε κάτω από την 

καθοδήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου, ο Οργανισμός υπέβαλε στην κυβέρνηση 

πρόταση για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η πρόταση αυτή έτυχε της θετικής 

ανταπόκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο σε συνεδρία του ημερομηνίας 20 

Ιουνίου, 2012 έλαβε την πολιτική απόφαση για την προώθηση της εφαρμογής του ΓεΣΥ στη 

βάση συγκεκριμένου οδικού χάρτη. 

 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο Οργανισμός επικεντρώθηκε στη μελέτη επί μέρους θεμάτων 

που άπτονται άμεσα της εφαρμογής τους Συστήματος.   

 

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός προχώρησε σε λεπτομερή επεξεργασία θεμάτων που 

αφορούν στη χρηματοδότηση του ΓεΣΥ, μέσω ενός συνδυασμού εισφορών από όλες τις 

κατηγορίες εισφορέων που προβλέπονται στον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 

2001 από τη μια και τη συμμετοχή των ασθενών από την άλλη.  

 

Περαιτέρω, ο Οργανισμός συμμετείχε στις διαβουλεύσεις της Δημοκρατίας με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και την ετοιμασία 

των προγραμματικών εγγράφων της περιόδου 2014-2020, καθώς επίσης και στις επαφές 

της Κυβέρνησης με την Τρόικα στα πλαίσια της συζήτησης για την ετοιμασία του 

Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας και την εφαρμογή του 

ΓεΣΥ.  

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου αποφασίστηκε η επικαιροποίηση 

της αναλογιστικής μελέτης με σκοπό τον υπολογισμό των εθνικών δαπανών υγείας, των 

δαπανών υγείας στο πλαίσια του ΓεΣΥ και των ποσοστών εισφοράς που απαιτούνται για τη 

χρηματοδότηση του Γενικού Συστήματος Υγείας για την περίοδο 2016-2025.  

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά αποτελέσματα της αναλογιστικής 

μελέτης το επικαιροποιημένο Μνημόνιο προνοεί ότι το ΓεΣΥ πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση μέχρι το τέλος του 2015. 
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3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Κατά τη διάρκεια του 2012 ο ΟΑΥ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων συνέχισε την εξέταση και 

τροποποίηση διαφόρων άρθρων του νόμου, με σκοπό την κατάρτιση ενός αναθεωρημένου 

κειμένου του τροποποιητικού νομοσχεδίου, για προώθηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην τροποποίηση των άρθρων που αφορούν στους δικαιούχους 

του ΓεΣΥ και ειδικότερα στα κριτήρια που θεμελιώνουν το δικαίωμα πρόσβασης στις 

υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Έμφαση δόθηκε και στις εισφορές για τη χρηματοδότηση του 

Συστήματος, στην βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, τις 

μεθόδους είσπραξης, καταβολής και παρακράτησής τους, καθώς και στις διατάξεις που 

αφορούν στα φάρμακα. 

 

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνέχισε την κατάρτιση προσχεδίων Κανονισμών, Εσωτερικών 

Κανονισμών και Αποφάσεων, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και το 

αναθεωρημένο κείμενο του τροποποιητικού νομοσχέδιου.   
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4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012    
 
Κατά τη διάρκεια του 2012, οι θεματικές ομάδες εργασίας του Οργανισμού συνέχισαν τις 

εργασίες τους αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης, χρηματοδότησης και παροχής τόσο 

των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής όσο και των υπηρεσιών ενδονοσοκομειακής 

περίθαλψης στα πλαίσια των βασικών αρχών λειτουργίας τους συστήματος, όπως έχει 

σχεδιαστεί, καθώς επίσης  και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε  άλλα 

ευρωπαϊκά και ξένα συστήματα υγείας.  

 

4.1.1 Προσωπικοί Ιατροί   

 
Μέσα στα πλαίσια των επιμέρους σχεδιασμών του ΓεΣΥ και υπό το φως των νέων 

δεδομένων, η ομάδα εργασίας για τους Προσωπικούς Ιατρούς προχώρησε στην περαιτέρω 

επεξεργασία του προϋπολογισμού για τους Προσωπικούς Ιατρούς και μεταξύ άλλων 

εξετάστηκε και η εισαγωγή του συστήματος της συμμετοχής των δικαιούχων στο κόστος 

των υπηρεσιών που θα προσφέρονται από τους Προσωπικούς Ιατρούς (co-payment). 

 

Στη βάση στοιχείων που ανταλλάγησαν με το Υπουργείο Υγείας εξετάστηκε η 

ανταγωνιστικότητα των κρατικών κέντρων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα πλαίσια 

του ΓεΣΥ και μελετήθηκαν τρόποι για την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των 

κέντρων αυτών. Επίσης μελετήθηκαν τα νέα δεδομένα της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά 

με το δικαίωμα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα πλαίσια διαφόρων 

συστημάτων υγείας. Ενόψει τούτου, ο ΟΑΥ υπέβαλε  εισήγηση στο Υπουργείο Υγείας για 

τροποποίηση του σχετικού νομοσχεδίου, αναφορικά (α) με τα προσόντα που πρέπει να 

κατέχουν οι ιατροί για να μπορούν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ ως Προσωπικοί Ιατροί και 

(β) με τις ανάγκες εκπαίδευσής τους. 

 

 Περαιτέρω, η Ομάδα μελέτησε, συζήτησε και έδωσε απόψεις για τα πιο κάτω θέματα: 

I. Εκτίμηση της υφιστάμενης δαπάνης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας  για 

τους σκοπούς της αναλογιστικής μελέτης 

II. Τροποποίηση άρθρων του τροποποιητικού Νομοσχεδίου που αφορούν στους 

Προσωπικούς Ιατρούς 

III. Νέα διαδικασία εγγραφής δικαιούχων στο σύστημα μέσω των Προσωπικών Ιατρών 
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4.1.2 Ειδικοί Ιατροί   

 
Ο Οργανισμός συνέχισε και κατά τη διάρκεια του 2012 τις συναντήσεις του με τις 

επιστημονικές εταιρείες του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου για την οριστικοποίηση των 

καταλόγων δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών, οριστικοποιήθηκαν 

οι κατάλογοι ακόμα δέκα ιατρικών ειδικοτήτων. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των τελικών 

κατάλογων δραστηριοτήτων ανήλθε στους εικοσιτέσσερις. 

 

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι η αρμόδια ομάδα για τους Ειδικούς Ιατρούς σε συνεργασία 

με άλλες ομάδες εργασίας του Οργανισμού ετοίμασαν σημειώματα με εισηγήσεις για τη 

διαχείριση χρόνιων ασθενειών, τη λειτουργία των πολυθεματικών ομάδων και τη 

διαχείριση της ημερήσιας περίθαλψης ασθενών στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 

 

Επίσης, η ομάδα μελέτησε, επεξεργάστηκε και υπέβαλε εισηγήσεις για τις πρόνοιες του 

τροποποιητικού νομοσχεδίου που αφορούν στους Ειδικούς Ιατρούς.  

 

Τέλος, όσον αφορά στην επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης των Mercer, η ομάδα 

συνεργάστηκε με τους συμβούλους του εν λόγω Οίκου για την ανάλυση και επεξεργασία 

των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν στους Ειδικούς Ιατρούς για 

εξωτερικούς ασθενείς. 

 

 

4.1.3 Φαρμακευτική Φροντίδα   

 

Ο Οργανισμός προχώρησε στη λεπτομερή μελέτη των τρεχουσών φαρμακευτικών δαπανών 

και την εφαρμογή του σφαιρικού προϋπολογισμού στα φάρμακα σε συνθήκες ΓεΣΥ. 

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι τρέχουσες δαπάνες κατά τομέα (ιδιωτικό και δημόσιο, για 

εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς), κατά είδος (συνταγογραφούμενα και μη, 

γενόσημα και πρωτότυπα, εισαγόμενα και εγχώριας παρασκευής φάρμακα), καθώς επίσης 

και η δαπάνη για την αποζημίωση των φαρμακοποιών. Περαιτέρω, υπολογίστηκαν οι 

συνολικές δαπάνες για τα φάρμακα με βάση τις τιμές που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα  παρουσιάστηκαν στον Υπουργό Υγείας και 

συμφωνήθηκαν συναφώς οι βασικές αρχές για τη φαρμακευτική δαπάνη σε περιβάλλον 

ΓεΣΥ.  

 

Επίσης, ο Οργανισμός προχώρησε σε ομαδοποίηση των φαρμάκων κατά θεραπευτική 

κατηγορία με βάση παραδείγματα άλλων χωρών.    
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4.1.4 Κλινικά και Εξειδικευμένα Βιοϊατρικά Εργαστήρια   

 

Όσον αφορά στα κλινικά και εξειδικευμένα βιοϊατρικά εργαστήρια, η αρμόδια ομάδα 

εργασίας με τη βοήθεια και συνδρομή του Υπουργείου Υγείας συνέχισε την ετοιμασία του 

καταλόγου και την κωδικοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στη βάση του διεθνούς 

συστήματος κωδικοποίησης LOINC. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΟΑΥ σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας και το Ινστιτούτο Regenstrief των ΗΠΑ διοργάνωσε με επιτυχία 

επιστημονικό σεμινάριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα για το σύστημα LOINC. Το εκπαιδευτικό 

αυτό σεμινάριο σηματοδότησε το τελικό στάδιο της προεργασίας που ξεκίνησε ο ΟΑΥ από 

τα δημόσια εργαστήρια για την κωδικοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων που 

διενεργούνται στο δημόσιο τομέα με το σύστημα LOINC. Κατά τη διάρκεια του έτους 

πραγματοποιήθηκε επίσης σειρά συναφών παρουσιάσεων για το LOINC από λειτουργούς 

του Οργανισμού προς τους εκπροσώπους εργαστηρίων, τόσο του δημόσιου τομέα όσο και 

του ιδιωτικού τομέα. Η διαδικασία που επιλέχθηκε είχε ως τελικό αποτέλεσμα την επιτυχή 

ολοκλήρωση της κωδικοποίησης LOINC από τα εργαστήρια του δημόσιου τομέα, όπως 

επίσης και από τα εξειδικευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα, το Ινστιτούτο 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα  και το Κέντρο Προληπτικής 

Παιδιατρικής. 

 
 
 

4.1.5 Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας  

 
Κατά τη διάρκεια του 2012, Οργανισμός ετοίμασε εμπεριστατωμένο έγγραφο  για τις 

βασικές αρχές παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης στα πλαίσια του ΓεΣΥ. Το εν λόγω 

έγγραφο ετοιμάστηκε μετά τη διενέργεια ολοκληρωμένης μελέτης για τον τομέα της 

αποκατάστασης στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο  και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 

έγγραφο μεταξύ άλλων περιέχει πληροφορίες για την υφιστάμενη κατάσταση, τις 

υπηρεσίες αποκατάστασης που θα καλύπτονται από το ΓεΣΥ, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα 

κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούν οι παροχείς υπηρεσιών αποκατάστασης, τα 

κριτήρια παραπομπής, καθώς επίσης και τη μεθοδολογία για τους δείκτες ελέγχου της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Επιπρόσθετα, η ομάδα εργασίας για τους Άλλους Επαγγελματίες Υγείας σε συνεργασία με 

άλλες ομάδες εργασίας του Οργανισμού, μελέτησε την υφιστάμενη κατάσταση σε ό,τι 

αφορά στον τρόπο λειτουργίας των πολυθεματικών ομάδων την Κύπρο, εξέτασε 

εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας των ομάδων αυτών στα πλαίσια του ΓεΣΥ και υπέβαλε 

σχετικές εισηγήσεις.  
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4.1.6 ΤΑΕΠ και Υπηρεσία Ασθενοφόρων  
 
Σε ό,τι αφορά στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ο 

Οργανισμός επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός μοντέλου υπολογισμού του συνολικού 

κόστους των ΤΑΕΠ στα δημόσια νοσηλευτήρια στη βάση των ετήσιων δαπανών. Το 

συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε τη βάση για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους των 

ΤΑΕΠ για τους σκοπούς επικαιροποίησης της  αναλογιστικής μελέτης του οίκου Mercer. 

Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός  ετοίμασε και συμφώνησε με το Υπουργείο Υγείας και τον 

ιδιωτικό τομέα τις ειδικές προδιαγραφές που θα ισχύσουν για τα περιφερειακά ΤΑΕΠ, ενώ 

προχώρησε επίσης και στις αναγκαίες αλλαγές στα έγγραφα των βασικών αρχών 

λειτουργίας των ΤΑΕΠ.  

 

Παράλληλα, η ομάδα εργασίας για τα Ασθενοφόρα, ολοκλήρωσε την αναλυτική μελέτη για 

το 2012 σχετικά με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τους χρόνους ανταπόκρισης και τις 

κατηγορίες των περιστατικών για τα όλους τους σταθμούς ασθενοφόρων του Δημόσιου 

Τομέα. Επίσης, συνεχίστηκε η συλλογή στοιχείων για το οικονομικό μέρος της εφαρμογής 

του ΓΕΣΥ στα ασθενοφόρα και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την μέθοδο υπολογισμού του 

κόστους βάσει  των ετήσιων εξόδων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν επίσης και για 

σκοπούς της επικαιροποίησης της μελέτης Mercer. Τέλος, συνεχίστηκε η νομική 

επεξεργασία των Κανονισμών και Εσωτερικών Κανονισμών των υπηρεσιών ασθενοφόρου 

σε σχέση και με την νομοθεσία που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας και αφορά στην 

λειτουργία των ασθενοφόρων. 

 

  

4.1.7 Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη 

 
Κατά τη διάρκεια του 2012, ο Οργανισμός επικεντρώθηκε στη συνέχιση του έργου της 

εφαρμογής του συστήματος των Ομάδων Συγγενών Διαγνώσεων - DRGs (Diagnosis Related 

Groups) - ως μεθόδου αποζημίωσης για τα περιστατικά ενδονοσοκομειακής περίθαλψης 

και γενικότερα στην οικονομική πτυχή της εφαρμογής του ΓεΣΥ στα ιδιωτικά και κρατικά 

νοσηλευτήρια. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες που απαιτούνται για τη 

σύνδεση των λογισμικών συστημάτων των κρατικών νοσηλευτηρίων με το λογισμικό DRG 

Grouper και άρχισε η διαδικασία ενσωμάτωσης των καταλόγων διαγνώσεων και κλινικών 

διεργασιών στα συστήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων, έτσι ώστε η κωδικοποίηση για 

σκοπούς DRGs να γίνεται ταυτόχρονα με την κωδικοποίηση που ήδη γίνεται για σκοπούς 

τήρησης των στατιστικών δεδομένων. 

 

Τέλος, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων 

από την εφαρμογή του ΓεΣΥ στα νοσηλευτήρια.  Επίκεντρο των προσπαθειών αυτών ήταν η 
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μελέτη και ο σχεδιασμός του μηχανισμού αποζημίωσης των νοσηλευτηρίων, με πρόνοια 

για ειδικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου μετά την εφαρμογή του 

ΓεΣΥ.  Στόχος των προνοιών για την εν λόγω μεταβατική περίοδο είναι η αντιμετώπιση 

τυχόν απότομων μετακινήσεων ασθενών από τα δημόσια στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και 

των οικονομικών επιπτώσεων από τέτοιες μετακινήσεις, έτσι ώστε να δοθεί ο απαραίτητος 

χρόνος στα δημόσια νοσηλευτήρια να προσαρμοστούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

 

4.1.8 Χρηματοδότηση του ΓεΣΥ και Σφαιρικός Προϋπολογισμός 

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, ο Οργανισμός επεξεργάστηκε εναλλακτικά σενάρια και 

ετοίμασε έκθεση για τη χρηματοδότηση του ΓεΣΥ ο σκοπός της οποίας ήταν διττός: 

 

I. Να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ για μια δεκαετία, έτσι ώστε να 

μην προκύψει ανάγκη για την αύξηση των ποσοστών εισφοράς και  

 

II. Να διασφαλιστεί η μη αύξηση των δημοσίων δαπανών υγείας σαν αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του ΓεΣΥ.    

 

Παράλληλα, ο Οργανισμός ασχολήθηκε με τις διαδικασίες είσπραξης, καταβολής και 

παρακράτησης των εισφορών, τη μέγιστη συμμετοχή των δικαιούχων στο κόστος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και τις διαδικασίες υποβολής απαίτησης και καταβολής της 

αποζημίωσης στους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν διάφοροι υπολογισμοί και εισηγήσεις για το ποσό της 

συμμετοχής των χρηστών του ΓεΣΥ στο κόστος των υπηρεσιών που θα λαμβάνουν στα 

πλαίσια του Συστήματος.     

 

Όσο αφορά στην επικαιροποίηση της αναλογιστικής μελέτης του οίκου Mercer, ο 

Οργανισμός συνεργάστηκε με τους συμβούλους και συνέχισε τη συλλογή,  ανάλυση και 

επεξεργασία των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν στις υπηρεσίες 

φροντίδας υγείας που θα παρέχονται στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 
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4.1.9 Δικαιούχοι ΓεΣΥ, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ευρωπαϊκά Θέματα 

 
Κατά τη διάρκεια του 2012, o Οργανισμός διερεύνησε τρόπους για την εξοικονόμηση 

πόρων αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής και διαχείρισης των δικαιούχων του 

Συστήματος. Μέσα στα πλαίσια αυτά, ο ΟΑΥ εξέτασε εναλλακτικούς και πιο οικονομικούς 

τρόπους για την εγγραφή των δικαιούχων στο ΓεΣΥ, αξιολόγησε τις επιλογές που αφορούν 

στην έκδοση κάρτας ΓεΣΥ, καθώς και άλλες σχετικές διαδικασίες για την ταυτοποίηση των 

δικαιούχων κ.λπ.  

 

Ειδικότερα και σε συνάρτηση με το θέμα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο 

Οργανισμός μελέτησε τις νομικές προεκτάσεις που αφορούν στις διαδικασίες εγγραφής και 

διαχείρισης των δικαιούχων σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα το θέμα της 

διασύνδεσης του αρχείου του ΓεΣΥ με το Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για 

σκοπούς διευκόλυνσης της έγκαιρης και έγκυρης εγγραφής των δικαιούχων στο Σύστημα.  

 

Περαιτέρω, ο Οργανισμός προέβη στην ανάλυση των στατιστικών πληθυσμού που 

προέκυψαν από την τελευταία απογραφή πληθυσμού και επανεξέτασε τα κριτήρια 

θεμελίωσης του δικαιώματος για πρόσβαση στις υπηρεσίες  υγείας που θα παρέχονται στα 

πλαίσια του ΓεΣΥ.  

 

Όσον αφορά στα ευρωπαϊκά θέματα, ο Οργανισμός συμμετείχε στις διαβουλεύσεις με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των 

Προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στα πλαίσια της 

εφαρμογής του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού σχεδίου ΕΕ2020.   

 

Στα πλαίσια αυτά, ο ΟΑΥ κατέθεσε τις εισηγήσεις του σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας της χώρας και την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης.   
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5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΣΥ    

 

Ο Οργανισμός συνέχισε μέσω της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου το 

διαγωνισμό για την Ανάπτυξη, Υλοποίηση, Λειτουργία και Υποστήριξη μιας Συνολικής 

Λύσης για το Σύστημα Πληροφορικής και άλλων Επιχειρησιακών Διαδικασιών του ΓεΣΥ.  

 

Στα πλαίσια του Διαλόγου με τις συμμετέχουσες εταιρείες, ο ΟΑΥ αντιμετώπισε 

αποτελεσματικά την πτυχή της χρηματοδότησης, της κατασκευής  του συστήματος 

πληροφορικής, που αποτελεί μια εκ των πιο σημαντικών  προκλήσεων στην πορεία 

εφαρμογής του ΓεΣΥ, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνονται με οποιεσδήποτε 

πρόσθετες δαπάνες τα δημόσια οικονομικά.  

 

Ταυτόχρονα, ο ΟΑΥ συνέχισε την επεξεργασία του κειμένου του τελικού εγγράφου με τίτλο 

«Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς», στη βάση του οποίου οι συμμετέχουσες εταιρείες 

θα κληθούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με τη λήξη της φάσης του Διαλόγου, με 

σκοπό την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο με την 

οικονομικά πιο συμφέρουσα λύση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου.   

 

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις συμμετέχουσες εταιρείες κατά 

τις οποίες συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Υλοποίησης,  οι Διαδικασίες Ελέγχου και 

Αποδοχής των Παραδοτέων και οι Συμφωνίες για το Επίπεδο των Παρεχόμενων Υπηρεσιών.  

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προδιαγραφές που αφορούν στην εγγραφή και διαχείριση των 

δικαιούχων και την εκπαίδευση των χρηστών του Συστήματος Πληροφορικής και άλλων 

Επιχειρησιακών Διαδικασιών του ΓεΣΥ.    

 

Παράλληλα, ο ΟΑΥ προέβη στη συλλογή αναθεωρημένων στοιχείων για τους 

αναμενόμενους όγκους εργασίας του Συστήματος, οι οποίοι είναι αναγκαίοι στον 

καταρτισμό των βασικών σεναρίων για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

συμμετεχόντων. 

 

Τέλος, ο Οργανισμός προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου που θα δοθεί στις 

συμμετέχουσες εταιρείες του Ανταγωνιστικού Διαλόγου στο οποίο θα καταγράψουν τις 

τιμολογήσεις τους (ανά κατηγορία και είδος). 
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6. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
Ο Οργανισμός συνέχισε και κατά το 2012 τις διαβουλεύσεις του με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς και εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας και των δικαιούχων 

του Συστήματος, με στόχο την προώθηση της υλοποίησης του ΓεΣΥ. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΟΑΥ συνέχισε τις διαβουλεύσεις του με το Υπουργείο Υγείας, 

τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, τις 

επιστημονικές εταιρείες του ΠΙΣ, τους συνδέσμους Κλινικών Εργαστηρίων, Φαρμακοποιών, 

Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ασφαλιστικών Εταιρειών. Για τον σκοπό αυτό, ο 

Οργανισμός είχε επίσης συναντήσεις με τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές  οργανώσεις,  

με συνδέσμους ασθενών και εκπροσώπους άλλων οργανωμένων κοινωνικών συνόλων. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, ο Οργανισμός προέβη στις αναγκαίες ρυθμίσεις και αλλαγές επί των 

εγγράφων των βασικών αρχών που διέπουν τις λειτουργίες του ΓεΣΥ, τόσο στον τομέα της 

εξωνοσοκομειακής όσο και στον τομέα της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, προχώρησε 

στην αντιμετώπιση διαφόρων εκκρεμοτήτων και στην επίτευξη σημαντικών ρυθμίσεων σε 

μια σειρά από ζητήματα, όπως η πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες του Συστήματος, 

ο σφαιρικός προϋπολογισμός και η αποζημίωση των παροχέων για τις υπηρεσίες που θα 

προσφέρουν στα πλαίσια του ΓεΣΥ. 
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7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Στα πλαίσια συγκεκριμένου σχεδίου δράσης και με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση τόσο 

του κοινού όσο και οργανωμένων συνόλων και κοινωνικών εταίρων, ο Οργανισμός 

οργάνωσε αριθμό παρουσιάσεων του ΓεΣΥ ανά την Κύπρο.   Οι παρουσιάσεις αυτές 

επικεντρώθηκαν σε θέματα που αφορούν στον τρόπο που έχει σχεδιασθεί και οργανωθεί 

το ΓεΣΥ, τον τρόπο που θα χρηματοδοτείται και τον τρόπο που θα παρέχονται οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας.  

 

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις στους τοπικούς συλλόγους του 

Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη  

Αμμόχωστο. 

 

Παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρμόδιες επιτροπές, ηγεσίες πολιτικών 

κομμάτων, καθώς και σε εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.  
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8. ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
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8.1.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

 

        2012 2011 

 Σημ. € € 

Έσοδα 5  2.665.175    2.954.195 

Κόστος υπηρεσιών 6 (3.023.783) (3.122.218) 

Μικτό έλλειμμα     (358.608)    (168.023) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7    (536.863)    (495.869) 

Έλλειμμα εργασιών     (895.471)    (663.892) 

    

Χρηματοδοτικά έσοδα-καθαρά 8   4.805    20.877 

    

Έλλειμμα για το έτος     (890.666)   (643.015) 

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 

8.1.2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

 
 
Περιουσιακά στοιχεία 
 

 
    Σημ. 

2012 
€ 

2011 
€ 

 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
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Δικαιώματα χρήσης λογισμικού 
 

9 
10 

120.693 
431.250 
551.943 

182.143 
       431.250 
       613.393 

 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Εισπρακτέα 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

 
 

11 

 
 

          96.281 
        289.635 
        385.916 
 
        937.859 

 
 

       136.630 
     1.175.010 
     1.311.640 

 
    1.925.033 

 

 

Αποθεματικά και υποχρεώσεις 
 
Αποθεματικά 
Αναβαλλόμενα Έσοδα 
Σύνολο αποθεματικών  

 
 
 

15 
14 

 
 
      
        615.230 
        123.223 
        738.453 

 
 

     
    1.505.896 
       184.674 
    1.690.570 
 

 

 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις για σχέδιο συνταξιοδότησης 
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Πιστωτές 
Φ.Π.Α. οφειλόμενο 
 
 
Σύνολο υποχρεώσεων 
 
Σύνολο  αποθεματικών  και 
υποχρεώσεων 

 
 

18 
 
 

12 
13 
 
 
 
 
 

 
 

176.508 
 
 

  2.496 
20.402 
22.898 

 
        199.406 

 
 

        937.859 

 
       
      157.426 

 
 

 40.663 
36.374 
77.037 

 
     234.463 

 
 

     1.925.033 

 

 
 
Στις ………………. το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ενέκρινε  
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
 
…………………………………………… 

 
 

 
…………………………………………… 

 
Θωμάς Αντωνίου 

Πρόεδρος  

 
Ανδρέας Δημητριάδης 

Γενικός Διευθυντής 
 

Ημερομηνία Υπογραφής   ………………….. 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 

8.1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 

  2012 2011  
    Σημ. € €  
Ροή μετρητών από εργασίες     
Έλλειμμα έτους     (890.666)     (643.015)  
Αναπροσαρμογές για:     
  Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   9         64.666             70.603     
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  Ζημιά από πώληση εγκαταστάσεων και             
εξοπλισμού     

      7          50 
 

   34.229 

  Αναβαλλόμενα έσοδα 5   (64.717)    (104.883)  
  Πιστωτικούς τόκους 8        (4.807)      (22.886)  
  Χρεωστικούς τόκους 
 

8           2       2.009  

 
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: 

    (895.472)     (663.943)  

  (Αύξηση)/Μείωση εισπρακτέων        40.349     (88.957)  
  (Μείωση)/Αύξηση πιστωτών   (38.167)    (25.337)  
  Σχέδιο Συνταξιοδότησης   19.082    22.098  
  Φ.Π.Α. οφειλόμενο 
 

      (15.972)          4.490  

Καθαρά μετρητά για εργασίες 
 

    (890.180)     (751.649)  

Ροή μετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

    

Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
Εισπράξεις από πώληση εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

9 
 
 
 

       (3.266) 
             
            -         
           

    (74.640) 
        

       51 
    

 

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές 
δραστηριότητες 
 

        (3.266) 
 

    (74.589)  
 

 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

    

Κρατική Χορηγία για αγορά εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού 

5         3.266  74.640    

Καθαροί τόκοι που εισπράχθηκαν 
 

8         4.805      20.877   

Καθαρή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

         8.071 95.517  

 
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα 

    
   (885.375) 

 
(730.721) 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 
του έτους 

  1.175.010   1.905.731  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος 
του έτους 

     289.635   1.175.010  

 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7-18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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8.1.4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 
 

1. Ίδρυση Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 
 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του περί Γενικού 
Συστήματος Υγείας Νόμου (Νόμος 89(Ι)/2001). Η έδρα του είναι στην οδό Κλήμεντος 17-
19, 6ος Όροφος, 1061 Λευκωσία.  
 
Σκοπός ίδρυσης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 

 
Σκοπός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος 
Υγείας.  

 

2. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στη κατάρτιση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για 
όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός όπου 
δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 
 
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2011 έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.  
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Οργανισμού. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι 
παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ 
 
Κατά το τρέχον έτος ο Οργανισμός υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες 
του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν της 1 Ιανουαρίου 2011. 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του 
Οργανισμού. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω 
πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. 
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Σημειώσεις (συνέχεια) 
 

2.  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τροποποιήσεις 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» στη 
διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 
 

(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Νέα Πρότυπα 

 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 
9 και ΔΠΧΑ 7) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2015). 

 ΔΠΧΑ10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Διευθετήσεις» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμφερόντων σε Άλλες Οντότητες» (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση Δίκαιης Αξίας» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 ΔΠΧΑ 28 «Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και από Κοινού Ελεγχόμενες 
Οικονομικές Οντότητες» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 
Τροποποιήσεις 
 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» για την αναβαλλόμενη 
φορολογία που σχετίζεται με την ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών 
στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2012). 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» σχετικά με σημαντική επίδραση 
υπερπληθωρισμού και αφαίρεση σταθερών ημερομηνιών σε Πρώτη Εφαρμογή 
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

 Τροποποίηση ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» στην 
Παρουσίαση στοιχείων άλλων Συνολικών Εισοδημάτων (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» σχετικά 
με το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» σχετικά με 
το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και 
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Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).
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Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
2.  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 

Νέες Ερμηνείες 
 

 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστη Αφαίρεσης Άχρηστων Υλικών κατά το Στάδιο Παραγωγής 
Ενός Ορυχείου Επιφάνειας» σχετικά με το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών 
Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.  
 
Αναγνώριση Εισοδημάτων 
 
Το εισόδημα επιμετρείται στην δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχθηκε ή είναι 
εισπρακτέα από την Κυβέρνηση ως Κρατική Χορηγία. 
 
Τα έσοδα του Οργανισμού αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
(i) Κρατική Χορηγία 
 

Η Κρατική Χορηγία αναγνωρίζεται όταν αυτή κατατεθεί από το Γενικό Λογιστήριο της 
Δημοκρατίας στον τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού. 

 
Η Κρατική Χορηγία δίδεται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού για την 
αντιμετώπιση λειτουργικών εξόδων και αγορών πάγιων στοιχείων ενεργητικού. 
 
Η Κρατική Χορηγία που αφορά στην αγορά στοιχείων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο και διαγράφεται σταδιακά από 
την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους σύμφωνα με την 
υπολογιζόμενη ωφέλιμη ζωή του σχετικού στοιχείου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
Η Κρατική Χορηγία που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες διαγράφεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους. 

 
(ii) Πιστωτικοί τόκοι 
 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

 
Ωφελήματα υπαλλήλων 
 
Ο Οργανισμός και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός 
λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου 
τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής. Το σχέδιο χρηματοδοτείται 
με πληρωμές από τους υπαλλήλους και τον Οργανισμό. Οι συνεισφορές του 
Οργανισμού αναγνωρίζονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο 
κόστος προσωπικού. Ο Οργανισμός δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού 
πληρωθούν οι συνεισφορές. Προπληρωμένες συνεισφορές αναγνωρίζονται ως 
περιουσιακό στοιχείο στην έκταση που είναι πιθανή η επιστροφή μετρητών ή μείωση στις 
μελλοντικές πληρωμές. 
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Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
2.  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 
Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
(i) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
       

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού 
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος 
μέσα στο οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός («το νόμισμα λειτουργίας»). Οι οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και 
παρουσίασης του Οργανισμού. 

 
(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις 
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. 

 
Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός 
 
Όλα τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος 
μείον αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με 
την απόκτηση στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
 
Οι αποσβέσεις για τα στοιχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί η υπολειμματική τους αξία 
στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι 
ως εξής: 

 
     % 

Έπιπλα και εξοπλισμός  10 

Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 20 

Λογισμικό Σύστημα Λογιστηρίου 20 

Τηλεφωνικό Σύστημα  20 

Οχήματα    20 

 
Για τις προσθήκες υπολογίζεται απόσβεση για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία αγοράς, ενώ για τις πωλήσεις δεν υπολογίζεται απόσβεση κατά το έτος 
πώλησής τους. 
 
Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται αμέσως στο 
ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ανακτήσιμο ποσό. 
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται 
στις κερδοζημιές στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και 
άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου ή  ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν 
είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Οργανισμό σε 
σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 



 

 - 23 - 

 

Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
2.  Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

 
Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
Κέρδη και ζημιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη 
σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στις κερδοζημιές.  

 
Δικαιώματα Χρήσης Λογισμικού για Ομάδες Συγγενών Διαγνώσεων (Diagnostic 
Related Groups - DRGs)  
 
Τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού παρουσιάζονται στον Ισολογισμό σε τιμές κτήσης. 
Οι αποσβέσεις θα αρχίσουν το έτος κατά το οποίο θα αρχίσει η λειτουργία του ΓεΣΥ. 
 
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με αναγνωρίσιμα και ξεχωριστά λογισμικά 
προγράμματα που ελέγχονται από τον Οργανισμό και που είναι πιθανό να 
δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο 
από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά 
προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον 
οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή 
επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές 
προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση 
λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στις κερδοζημιές στο έτος που προκύπτουν. Τα 
λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της υπολογιζόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά 
προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας.  

 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται σε κόστος. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Οργανισμός έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανόν να 
υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό 
της υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για 
μελλοντικές ζημιές. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στην κατάσταση ταμειακής ροής, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται 
από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
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Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
 
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 Κίνδυνος αγοράς 
 

Οι εργασίες του Οργανισμού δεν τον εκθέτουν σε κίνδυνο αγοράς που περιλαμβάνει  
συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο τιμής αγοράς και κίνδυνο επιτοκίου που αφορά στις 
ταμειακές ροές.  

 
Ο Οργανισμός δεν έχει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα άρα δεν υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης ο Οργανισμός δεν διαθέτει επενδύσεις σε μετοχικούς 
τίτλους και δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς. Τέλος, καθώς ο Οργανισμός δεν έχει 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο, τα έσοδα και η ροή μετρητών από 
εργασίες του Οργανισμού είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της 
αγοράς με αποτέλεσμα να μην εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου.  

 
 Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, καταθέσεις σε 
τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

 
 Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο Οργανισμός δεν έχει δανεισμό και κατ’ επέκταση χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
που να τον εκθέτουν σε κίνδυνο ρευστότητας. 

 
 
4.   Σημαντικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται 
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών 
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις. 
 

 
 

5. 

 
 
Έσοδα 

 
   

2012 

  
   

2011 

  € 
 

€ 

 Κρατική Χορηγία     2.600.000   2.920.000 

 Μεταφορά στα αναβαλλόμενα  έσοδα  
για αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   
(Σημ. 9 & 14) 
Αναβαλλόμενα Έσοδα (Σημ. 9 & 14)   
Άλλα Έσοδα 

 
       (3.266) 

 
      64.717 
       3.724 

 
 

 
        (74.640) 
 
     104.883 

      3.952 

  

   

    2.665.175    2.954.195 
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Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
 
6. 

 
Κόστος υπηρεσιών 
 

 
2012 
  € 

 
2011 

             € 

  
Αντιμισθία Προέδρου και Μελών του 
Συμβουλίου 

 
      1.256 

 
           13.934 

 Μισθοί και επιδόματα προσωπικού (βλ. πιο 
κάτω) 

2.687.362       2.729.036 

 Πρόνοια για Σχέδιο συνταξιοδότησης      19.082            22.097           

 Ημερομίσθια - Αχθοφόροι Κλητήρες      17.216            16.724 

 Ημερομίσθια - Καθαρίστριες      25.121            24.930 

 Αγορά Υπηρεσιών    273.746          315.497 

   
    3.023.783 

 
      3.122.218 

  
 
Μισθοί και επιδόματα προσωπικού 

  

  
Μισθοί 

 
2.110.871 

   
        2.167.095 

 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων    200.862            204.940 

 Εισφορά στο Ταμείο Προνοίας (Σημ.17)    204.868            210.488 

 Επίδομα Παραστάσεως Γενικού Διευθυντή     18.000              18.000 

 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη    142.761            105.674 

 Εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων 
ΟΑΥ 

    10.000              22.839 

   
   2.687.362 

 
2.729.036 

 

 
 
Στις 31/12/2012 και στις 31/12/2011 ο Οργανισμός εργοδοτούσε 55 υπαλλήλους. 
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Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
 
7.    Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                         

  2012                    2011 
                 €             € 

 
Έξοδα κινήσεως και μεταφορικά 
Ναύλα και άλλα έξοδα στο εξωτερικό  

Εφημερίδες και περιοδικά 

Φωτοτυπικά υλικά 

Έξοδα φιλοξενίας 

Ταχυδρομικά τέλη  
Τηλέφωνα 
Φωτισμός, θέρμανση και καύσιμα 

  Ενοίκια 
Τέλη και τέλη ύδατος 
Διαφημίσεις, δημοσιεύσεις και δημοσιότητα 
Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 
Συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων 
Συντήρηση και επιδιόρθωση εξοπλισμού γραφείου 
Συντήρηση και λειτουργία λογιστικού συστήματος 
Ασφάλιση κτιρίων και εξοπλισμού 
Έξοδα χώρου στάθμευσης 
Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 
Επιτόπια εκπαίδευση προσωπικού 
Αγορά βιβλίων 
Πρόστιμα και τόκοι 
Αποσβέσεις (Σημ. 9) 
Αμυντική Εισφορά 
Συνδρομές στην Κύπρο 
Τραπεζικά έξοδα 
Καθαριότητα γραφείου 
Έξοδα μετακόμισης 
Ζημία από πώληση περιουσιακών στοιχείων 
Διάφορα 
 

              
      268 
   3.641 
   4.881 
   1.661 
   4.310 
        38 

       12.722 
       45.180 
     356.002 
         1.812 

- 
         3.350 
         7.458 

      698 
      796 
   5.431 

 - 
   2.797 
   1.270 

  - 
        83 
      158 

       64.666 
       11.869 
         2.274 

       558 
         4.682 

  - 
         50 
       208 

 
     536.863      

             
             320 
        11.052 
          3.582 
          5.752 
          3.335 
             274 
        16.690 
        45.550 
      222.263 
         1.969 
         1.409 
         4.559 
         5.837 
         3.099 
         2.800 
         2.913 
         1.014 
         5.691 
         2.008 
         6.893 
           108 

        - 
        70.603 
         8.702 
         5.569 
            747 
       12.850 
       12.780 
       34.229 
         3.271 

 
     495.869 

  
 
 

8.     Χρηματοδοτικά έσοδα-καθαρά      
 

     2012 
   € 

     2011 
     € 

 

 Πιστωτικοί Τόκοι     4.807        22.886  
 Χρεωστικοί Τόκοι          (2)           (2.009)  

  
         4.805 

 
          20.877 
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9. Εγκαταστάσεις και 
Εξοπλισμός 

 
 
Εξοπλισμός             
γραφείων και 
επίπλων 
  
 € 

 
 
Μηχανογραφικός 
εξοπλισμός 
 
        
      € 

 
 
Λογισμικό      
Σύστημα  
Λογιστηρίου 
 
         € 

 
 
Τηλεφωνικά 
συστήματα 
 
         
        € 

 
 
Οχήματα 
 
 
  
€ 

 
 
Σύνολο 
 
 
             
€ 

Σ
η

μ
ε
ιώ

σ
ε
ις

 (σ
υ

ν
έχ

ε
ια

) 

 
  

Κόστος ή Τιμή Κτήσης 

Υπόλοιπο την 1 

Ιανουαρίου 2012 

Προσθήκες 

Πωλήσεις/Διαγραφές 

 

161.095 

       

      755 

    (256) 

 

267.452 

     

    2.511 

     (2.827) 

 

3.635 

 

- 

- 

 

22.574 

 

- 

- 

 

76.225 

 

- 

- 

 

530.981 

          

          3.266 

     (3.083) 

 161.594             267.136 3.635 22.574 76.225 531.164 

       

Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο την 1 

Ιανουαρίου 2012 

Αποσβέσεις έτους 

Πωλήσεις/Διαγραφές 

 

77.343 

 

16.159 

          (205) 

 

198.248 

              

             34.192 

              (2.827) 

 

3.635 

 

- 

- 

 

18.375 

   

1.821 

- 

 

51.236 

 

12.494 

- 

 

348.837 

         

        64.666 

    (3.032) 

           93.297 229.613         3.635             20.196 63.730  410.471 

 

Καθαρή λογιστική αξία 

      

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 68.297 37.523 - 2.378 12.495 120.693 

       

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 83.751 69.204 - 4.199 24.989 182.143 
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10.   
 
 
 

Δικαιώματα Χρήσης Λογισμικού DRGs 
                                                                                          2012                    2011                                 
                                                                                             €                          € 
 
Την 1 Ιανουαρίου            431.250               431.250 
Αγορά                                                      -                          -  
Στις 31 Δεκεμβρίου             431.250               431.250 
 
 
 

11. Εισπρακτέα 2012 
€ 

2011 
  € 

 Εισπρακτέο επίδομα μητρότητας   -   8.417 

 Προπληρωμή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης             -       32.164 

 Προπληρωμή ενοικίου 
Διάφορα εισπρακτέα 

96.049 
     232 

 96.049 
- 
 

 
 

 
 
 

       96.281 136.630 

12. Πιστωτές 
 

 
2012 

 € 

 
2011 

€ 
 Πληρωτέα Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 

Οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
1.148 

   - 
-  

39.607 
 Οφειλές στο Φόρο Εισοδήματος    -     543 

 Διάφοροι Πιστωτές        1.348 
   

     513 

  2.496  40.663 

 
13. 

 
ΦΠΑ Οφειλόμενο 
 
Το οφειλόμενο Φ.Π.Α. προκύπτει από την υποχρέωση του Οργανισμού έναντι των 
Συμβούλων του εξωτερικού να καταβάλλει το Φ.Π.Α. το οποίο οφείλουν οι 
Σύμβουλοι για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον Οργανισμό. 
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14.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναβαλλόμενα Έσοδα                                              
 

 
 
 
 
 

2012 
€ 

 
 
 
 
 

2011 
€ 

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός από Κρατική 

Χορηγία 
  

 Υπόλοιπο στην αρχή του έτους 184.674 214.917 

 
Χορηγία για Αγορές Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού 

(Σημ. 5) 

 

3.266 

 

      74.640 

  
Μεταφορά Αποσβέσεων στο Λογαριασμό Εσόδων 

και Εξόδων (Σημ. 5) 

 

Καθαρή λογιστική αξία εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού που πωλήθηκε/διαγράφηκε 

 

(64.666) 

 

(51) 

 
 

 

(70.603) 

 

(34.280) 
 
 

      123.223  184.674 
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Σημειώσεις (συνέχεια) 
 

 
15.  Αποθεματικά 
            2012     2011 
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων                        €                            € 

Υπόλοιπο στην αρχή του έτους                                                            1.505.896           2.148.911 

 Έλλειμμα έτους 

Υπόλοιπο στο τέλος του έτους 

                (890.666)            (643.015)    
  
                         615.230              1.505.896 

                                                    
  
16.    Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 
 
Από τις 31 Μαρτίου 2011 ο Οργανισμός μετακόμισε σε νέο κτίριο. Υπήρχαν 
οικονομικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του προηγούμενου κτιρίου σχετικά με τα 
ενοίκια από τις 31/12/2004. Ο Οργανισμός υποστήριζε ότι ημερομηνία έναρξης 
του συμβολαίου ενοικίασης ήταν η 01/03/2004, ημέρα εγκατάστασης στο κτίριο, 
ενώ ο ιδιοκτήτης διεκδικούσε ενοίκια από την 01/06/2003 ημερομηνία που 
αναγράφεται στο συμβόλαιο. Ωστόσο, κατά την αποχώρηση του Οργανισμού 
από το κτίριο, δεν προέκυψε κάποια απαίτηση από τον ιδιοκτήτη ούτε και κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους. Οπόταν δεν αναμένεται να προκύψει οποιαδήποτε 
απαίτηση μελλοντικά σχετικά με τα πιο πάνω ενοίκια. 

 
Επιπρόσθετα, πέραν των ενοικίων, υπήρχαν οικονομικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο μέρη οι οποίες αφορούσαν στις ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, 
διαχωριστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης. 
Σημειώνεται ότι πιο πάνω εγκαταστάσεις, οι οποίες έγιναν με έξοδα του 
Οργανισμού, παρέμειναν στο προηγούμενο κτίριο μετά την αποχώρηση του 
Οργανισμού από αυτό. 
 
Δεν έγινε οποιαδήποτε τελική διευθέτηση για τα πιο πάνω κατά την αποχώρηση 
του Οργανισμού από το κτίριο αλλά ούτε αναμένεται να προκύψει οποιαδήποτε 
απαίτηση μελλοντικά. 
 

Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και 
λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομική 
προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια.  Το πρόγραμμα στοχεύει να 
αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστε οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με 
σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την 
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. 
 
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την 
αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις 



   - 31 - 

   

κάτω από €100.000 σύμφωνα με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις 
προσπάθειες τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.  Το Eurogroup ζήτησε 
από τις Κυπριακές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την 
οριστικοποίηση του σχετικού Μνημονίου (Memorandum of Understanding) τον 
Απρίλιο του 2013, για να ακολουθήσει η επίσημη έγκριση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση 
από κράτη μέλη της ευρωζώνης μέσω έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλια (ή 
άλλης ισοδύναμης έγκρισης). 
 

Σημειώσεις (συνέχεια) 

 
 
16.    Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού (συνέχεια) 
 
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί 
μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το 
πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο και δήλωσε ότι τα 
απαραίτητα στοιχεία τέθηκαν σε εφαρμογή για να ξεκινήσουν οι σχετικές εθνικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την επίσημη έγκριση της συμφωνίας 
οικονομικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. 
 
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με 
συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν 
στην Κύπρο.  Η έκταση και η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αποφασίζονται 
από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013.  Οι δραστηριότητες 
του Οργανισμού θα επηρεαστούν από την έκταση και τη διάρκεια αυτών των 
περιοριστικών μέτρων. 
 
Στις 18 Απριλίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση του 
εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013.  
Επίσης, ψηφίστηκε η αύξηση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 
15% σε 30% σε τόκους που δεν πηγάζουν από τη συνήθη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων ή δεν συνδέονται στενά με αυτή. 
 
Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Διατάγματα 
αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζοντας μέτρα 
για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων 
Ιδρυμάτων Νόμου του 2013. 
 
Τα μετρητά του Οργανισμού σε τράπεζες που επηρεάζονται από τα πιο πάνω 
μέτρα ήταν €293.841 στην Λαϊκή Τράπεζα και €36.495 στην Τράπεζα Κύπρου 
κατά την ημερομηνία εφαρμογής των αποφάσεων.  Με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες μέχρι την ημέρα έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων, για το 
έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν θα αναγνωριστεί οποιαδήποτε ζημία 
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απομείωσης λόγω της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας όπως εξαιρέσει 
πλήρως από το κούρεμα τις καταθέσεις του Οργανισμού στις εν λόγω τράπεζες. 
 
 

17.     Ταμείο Προνοίας 
 
Με βάση τους όρους απασχόλησης του προσωπικού ο κάθε υπάλληλος  
συνεισφέρει ποσοστό 5% των ολικών απολαβών του και ο εργοδότης ποσοστό 
10%.   
 
Από 01/01/2009 οποιοδήποτε μέλος του Ταμείου μπορεί να καταβάλλει ποσοστό 
περάν του 5% με ανώτατο ποσοστό το 10%.   
 

 
18.     Υποχρεώσεις για σχέδιο συνταξιοδότησης 
 
Οι υποχρεώσεις για σχέδιο συνταξιοδότησης αφορούν στην πρόνοια για εφάπαξ 
ποσό στο Γενικό Διευθυντή σε περίπτωση αποχώρησης του από την υπηρεσία. 
 
Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού βασίστηκε στις πρόνοιες του συμβολαίου 
εργοδότησης του, οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση ύψους δύο μηνιαίων 
μισθών για κάθε έτος υπηρεσίας στον Οργανισμό. 
 

 


