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To πρόγραμμα της Κύπρου μπορεί να μεταβλη-
θεί κατά την διάρκεια του Eurogroup της Παρα-
σκευής, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών της 
Φινλανδίας Γιούτα Ουρπιλάινεν.

«Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι καλό και 
βιώσιμο και πιστεύω ότι είναι καλό να προχωρή-
σουμε με αυτό, αλλά είναι επίσης καλό να σημειω-
θεί ότι μερικές λεπτομέρειες μπορεί ακόμη να αλ-
λάξουν την Παρασκευή (στο Eurogroup)» δήλωσε 
η Ουρπιλάινεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, 
αλλά χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Την επόμενη εβδομάδα, το πακέτο βοήθειας 
της Κύπρου θα τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του 
Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας, 
σύμφωνα με πληροφορίες του ιδιωτικού τηλε-
οπτικού σταθμού n-tv ο οποίος επικαλέστηκε το 
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις πήγες του σταθμού, το υπουρ-
γείο έχει ήδη έτοιμα τα σχετικά έγγραφα: 100 σε-
λίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται το Μνημόνιο 
Κατανόησης, δηλαδή οι όροι που πρέπει να εκ-
πληρώσει η Κύπρος, η ανάλυση βιωσιμότητας του 
χρέους, η μακροοικονομική ανάλυση, η οποία κα-
ταδεικνύει τις οικονομικές επιπτώσεις των όρων 
και τις εξελίξεις στο χρέος της Κύπρου και η δα-
νειακή σύμβαση.

Όπως αναφέρει το n-tv, τα έγγραφα θα διαβιβα-
σθούν μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Βουλή ώστε 
οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιηθούν την επό-

μενη εβδομάδα.
Το κυπριακό μνημόνιο έχει οριστικοποιηθεί 

δήλωσε νωρίτερα ο ίδιος ο εκπρόσωπος του γερ-
μανικού υπουργείου Οικονομικών, Mάρτιν Κοτ-
χάουζ και πρόσθεσε ότι η γερμανική πλευρά ανα-
μένει ότι θα παραμείνει στα 10 δισ. ευρώ.

Αρχές ΜΑΐου η πρώτη δοςη
Ανώτατος αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέ-

φερε ότι το Eurogroup της 12ης Απριλίου ανα-
μένεται να δώσει την πολιτική έγκρισή του για το 
κυπριακό μνημόνιο και στη συνέχεια να ξεκινήσει 
η διαδικασία επικύρωσής του από τα εθνικά κοι-
νοβούλια.

H διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρω-
θεί εντός του Απριλίου. Ανέφερε, ειδικότερα, ότι 
ως τις 12 Απριλίου θα έχουν γίνει οι τελευταίες 
επεξεργασίες για την ολοκλήρωσή του κυπριακού 
μνημονίου και πως η πρώτη δόση αναμένεται να 
εγκριθεί εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του 
Μαϊου. Διευκρίνισε, επίσης, ότι αύριο ξεκινά στη 
Λευκωσία ο εξωτερικός έλεγχος για την εφαρμο-
γή της νομοθεσίας για το ξέπλυμα του βρώμικου 
χρήματος και ότι σχετική συζήτηση θα διεξαχθεί 
και στο Eurogroup.

Ξεκαθάρισε επιπλέον ότι η διάσωση της Κύπρου 
δεν αποτελεί μοντέλο και πρόσθεσε ότι η δομή του 
τραπεζικού τομέα της Κύπρου δεν έχει καμία σχέ-
ση με τους τραπεζικούς τομείς άλλων χωρών.

Πιθανές οι αλλαγές 
στο πρόγραμμα 

ΟυρΠιλάινεν γιά κυΠρΟ: 


