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ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΗΝ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ

1. Εηζαγσγή
Καηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ
Ινχιην ηνπ 2013 θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πλεξγαηηθψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ (ΠΙ), ηέζεθε απφ ηελ
Σξφηθα κεηαμχ άιισλ, σο πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ πνζνχ
ηνπ €1,5 δηο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΚΣ)
θαη ησλ ΠΙ, ε εηνηκαζία θαη ςήθηζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ε νπνία ζα θαζφξηδε ηε δνκή
πνπ ζα δηαρεηξίδεην ηε ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή
ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εηνίκαζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην, ην νπνίν έηπρε εθηελνχο
δηαβνχιεπζεο κε ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ (ΚΣΚ) θαζψο θαη κε ηελ Σξφηθα. Σν
λνκνζρέδην κε ηίηιν «ν πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο
πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ
Ιδξπκάησλ, Νφκνο ηνπ 2013» εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζηελ ζπλεδξία
ηνπ εκεξνκελίαο 28 Απγνχζηνπ 2013 θαη αθνχ θαηαηέζεθε ζηελ Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ ςεθίζηεθε ζε Νφκν ζηηο 5 επηεκβξίνπ 2013. Ο Νφκνο (Ν106(Ι)/2013)
δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2013.
Με βάζε ην άξζξν ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο
Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ:








ε δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο σο κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή
δνκή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ε παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΣΚ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, θαζψο θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδνκέλσλ Γηαηαγκάησλ ηνπ Τπνπξγνχ,
ε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο
σο κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ε ελδπλάκσζε ηεο δπλαηφηεηαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα ιεηηνπξγεί σο δξψζα
νηθνλνκηθή κνλάδα,
ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηίζεληαη απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ παξνρή θξαηηθήο ελίζρπζεο, θαη
ε εθηέιεζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ νπνησλδήπνηε θαζεθφλησλ ή
εμνπζηψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο
2

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη, εμαηξνπκέλεο ηεο εμνπζίαο έθδνζεο δηαηαγκάησλ, λννπκέλνπ φηη
ε εμνπζηνδφηεζε γίλεηαη γξαπηψο.
Δπίζεο, κε βάζε ην άξζξν ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013), ε Μνλάδα έρεη ηηο αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο:










ηε ζχλαςε γξαπηψλ ζπκθσληψλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζηηο νπνίεο
πεξηέρνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη παξνρήο ηεο παξερφκελεο
θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο,
ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ αλαδηάξζξσζεο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,
ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ γηα ηα θξηηήξηα θαη ηελ ππφδεημε
θαηάιιεισλ πξνο δηνξηζκφ πξνζψπσλ σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,
ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο Μνλάδαο σο παξαηεξεηή, ρσξίο δηθαίσκα
ςήθνπ, ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο,
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο,
ηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Γεκνθξαηίαο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, θαη
ηε δηαρείξηζε ηεο επέλδπζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ζε θηλεηέο αμίεο πηζησηηθψλ
Ιδξπκάησλ.

χκθσλα κε ηα άξζξα 12(1-2) ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013) ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο, κέρξη
ην ηέινο Μαξηίνπ θάζε έηνπο, ζπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη
ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ, εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ αλαθνξηθά κε ηε
δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. Ο Τπνπξγφο εγθξίλεη ηελ έθζεζε θαη αθνχ
ελεκεξψζεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ππνβάιιεη ηελ εηήζηα έθζεζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ θάζε έηνπο.

2. Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη Αλαδηάξζξσζε ησλ ΠΙ
Σα ζέκαηα ηνπ πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα (ν Σνκέαο) ήηαλ αλάκεζα ζηα θχξηα
ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ζε φιεο ηηο επηζθέςεηο ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Σξφηθαο πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζέκαηα πνπ
ζπδεηήζεθαλ ήηαλ ηα αθφινπζα:
(α) Θέκαηα ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ΠΙ ,
(β) Θέκαηα ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ ΠΙ,
(γ) Η ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΠΙ.
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Δπίζεο ηα ΠΙ πεξηιακβάλνληαλ θαη ζηα γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ φια ηα
πηζησηηθά ηδξχκαηα φπσο:
(α) Η ζπκπεξίιεςε αξηζκνχ ΠΙ ζηελ δηαγλσζηηθή άζθεζε (άζθεζε PIMCO γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Κππξηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ηνκέα.
(β) Η αιιαγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, έηζη ψζηε
λα θαιχπηεη φια ηα δάλεηα πνπ δελ εμππεξεηνχληαη πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ,
αλεμαξηήησο εμαζθάιηζεο.
(γ) Η δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ αξρείνπ πηζηψζεσλ (credit register) γηα ηνπο
πειάηεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ΠΙ.
(δ) Η δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ζηνηρείσλ, ηφζν γηα ηηο
ηξάπεδεο φζν θαη γηα ηα ΠΙ.
(ε) Σν πιαίζην εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
2.1 Θέκαηα Ρύζκηζεο θαη Επνπηείαο ΠΙ
Σν ζέκα ηεο επζπγξάκκηζεο ηεο Ρχζκηζεο θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ ΠΙ κε εθείλε ησλ
εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζέκαηα ζπδήηεζεο. Οη βαζηθνί
ππιψλεο / κέηξα γηα εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ απηνχ ήηαλ ηα αθφινπζα:








Η απεκπινθή ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ απφ ηα
ζέκαηα επνπηείαο ησλ ΠΙ θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο επνπηείαο απφ ηελ αλάπηπμε
ησλ ΠΙ (εθαξκφζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2012).
Η παξνρή δπλαηφηεηαο ζηε ΚΣΚ, βάζεη ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο,
λα εθδίδεη δεζκεπηηθέο νδεγίεο πξνο ηελ Τπεξεζία Δπνπηείαο πλεξγαηηθψλ
Δηαηξεηψλ γηα ζθνπνχο παξέκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο ζε κεκνλσκέλα ΠΙ
(εθαξκφζηεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2013).
Η κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ αδεηνδφηεζεο, ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ΠΙ
απφ ηελ Τπεξεζία Δπνπηείαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξηψλ ζηελ ΚΣΚ (εθαξκφζηεθε
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013).
O έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ ΠΙ ζα πξαγκαηνπνηείην απφ
εμσηεξηθνχο ειεγθηηθνχο νίθνπο.

2.2 Αλαδηάξζξσζε ησλ ΠΙ
Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ππιψλεο ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο γηα ηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα απνηεινχζε ε ζπκθσλία ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ
αλαδηάξζξσζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΠΙ. Η ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαδηάξζξσζε
θαη Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΠΙ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Σξφηθαο κε ηηο
Κππξηαθέο αξρέο ζηα ηέιε Ινπιίνπ 2013. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο ηξαηεγηθήο είλαη ηα
αθφινπζα:
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H κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ αδεηνδφηεζεο, ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ησλ ΠΙ
απφ ηελ Τπεξεζία Δπνπηείαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (ΤΔΔ) ζηελ ΚΣΚ .
Η Γεκνθξαηία ζα πξνρσξνχζε ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κε ην πνζφ
ηνπ €1,5 δηο κέζσ ηεο αγνξάο ζπλήζσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο ζα είραλ
δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη ε Γεκνθξαηία ζα απνθηνχζε ην 99% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο ΚΣ.
Η ΚΣ ζα πξνρσξήζεη ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ λέσλ ΠΙ πνπ ζα
δεκηνπξγεζνχλ κεηά ηηο ζπγρσλεχζεηο, ζε αηνκηθφ επίπεδν (θάιπςε
θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ κέρξη 4%), κέζσ ηεο απφθηεζεο ζπλήζσλ κεηνρψλ
απνθηψληαο ην 99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΠΙ.
Η ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΚΣ σο Κεληξηθνχ Φνξέα, κέζσ ηεο απφθηεζεο ηνπ
99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΠΙ.
Η ΚΣ ζα θαζνξίδεη ηελ φιε πνιηηηθή (δαλείσλ, επηηνθίσλ θιπ) θαη ηα ΠΙ ζα
ππνρξενχληαη λα ηελ αθνινπζνχλ. Δπίζεο ε ΚΣ ζα αλαιάβεη ηε θεληξηθή
δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (non -performing - loans), δάλεηα
ηα νπνία φκσο ζα παξακέλνπλ ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ΠΙ. Σέινο, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΣ ζα δηνξίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ
Δπηηξνπεηψλ ησλ ΠΙ.
Η κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΠΙ κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ, απφ 93 ζε 18 κέρξη
ηέινο Μαξηίνπ 2014.
Η εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ €1,5 δηο γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ Σνκέα θαη ε
θαηάζεζε ηνπ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ ΚΣΚ.
Η εηνηκαζία θαη απνζηνιή ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα ζηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
Η αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κε ην πνζφ ηνπ €1,5 δηο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ
ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.

2.3 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΠΙ
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ην Eurogroup ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε πνζνχ χςνπο
€1,5δηο, κε ζθνπφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ Σνκέα. Σν θεθαιαηαθφ έιιεηκκα γηα ηνλ
Σνκέα εθηηκήζεθε ζην €1,5 δηο. Η βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ
ζπκθσλήζεθε λα είλαη ην 6% ζχκθσλα κε ην αθξαίν ζελάξην ηεο PIMCO. εκεηψλεηαη
φηη ζηελ άζθεζε ηεο PIMCO ζπκπεξηιήθζεθαλ 17 ΠΙ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΚΣ),
ηα νπνία απνηεινχζαλ ην 63% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ησλ ΠΙ. Οη θεθαιαηαθέο
αλάγθεο ησλ 17 ΠΙ αλήιζαλ ζηα €364 εθ. κε βάζε ην βαζηθφ ζελάξην θαη ζηα €589 εθ.
κε βάζε ην αθξαίν ζελάξην.
Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαπξνζαξκνγή γηα ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ησλ
ΠΙ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ άζθεζε, ελψ θαζνξίζηεθε θαη έλα κηθξφ πεξηζψξην
αζθαιείαο (buffer), γηα ηελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε απφθιηζεο κε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο
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αλαθεθαιαηνπνίεζεο λα ζπκθσλεζεί ζην €1,5 δηο. Υσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
πεξηζσξίνπ αζθαιείαο (buffer) νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε
αλήιζαλ γχξσ ζην €1,38 δηο.
Η Κππξηαθή Γεκνθξαηία πξνρψξεζε ζηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο ΚΣ
κέζσ ηεο κεηαθνξάο νκνιφγνπ ηνπ ESΜ χςνπο €1,5 δηο, κε αληάιιαγκα θνηλέο κεηνρέο
θαη θαηέζηεη κέηνρνο ηεο ΚΣ κε πνζνζηφ 99%. Η ΚΣ ζα εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή
ηεο βάζε κε αληάιιαγκα θνηλέο κεηνρέο ζηα λέα ζπγρσλεπζέληα ΠΙ πξνθεηκέλνπ λα
πιεξνχλ ηελ ειάρηζηε απαίηεζε θεθαιαίσλ 4% κε βάζε ην δπζκελέο ζελάξην ηεο
PIMCO, κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο λα αλέξρεηαη ζην 99% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
ηνπ θάζε ΠΙ. Σν ελαπνκέλσλ πιεφλαζκα θεθαιαίνπ ζα δηαηεξείηαη ζηε ΚΣ, ε νπνία
ζα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη πξφζζεηα θεθάιαηα εάλ νπνηνδήπνηε ΠΙ ρξεηαζηεί. ε
πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο νπνηνπδήπνηε ΠΙ πέζεη θάησ απφ ην ειάρηζην επνπηηθφ φξην
ζα ππάξμεη απηφκαηε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο.
3. Οξγαλσηηθή Δηάξζξσζε ηεο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο
Σν άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013) αλαθέξεη φηη, ν Τπνπξγφο, κε απφθαζή ηνπ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή, νξίδεη δχν ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ, σο πξντζηάκελν θαη
αλαπιεξσηή πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο. ην ίδην άξζξν αλαθέξεηαη φηη ν Τπνπξγφο
δχλαηαη λα νξίζεη σο πξντζηάκελν θαη αλαπιεξσηή πξντζηάκελν, ππαιιήινπο νη
νπνίνη ππεξεηνχλ ζηελ ππφινηπε δεκφζηα ππεξεζία, ηε ΚΣΚ ή θαη ζε άιινπο θνξείο ή
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, oη νπνίνη απνζπψληαη ή ηνπνζεηνχληαη,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηε Μνλάδα.
Δπίζεο, ην άξζξν 5 ηνπ Νφκνπ (Ν106(Ι)/2013), αλαθέξεη όηη ε Μνλάδα, εθηφο απφ ηνλ
πξντζηάκελν θαη ηνλ αλαπιεξσηή πξντζηάκελν, ζηειερψλεηαη θαη απφ ππαιιήινπο ηνπ
Τπνπξγείνπ. Γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Μνλάδαο είλαη δπλαηή ε απφζπαζε ή ε ηνπνζέηεζε
ζ’ απηήλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ ππφινηπε
δεκφζηα ππεξεζία, ηε ΚΣΚ θαη ζε άιινπο θνξείο ή νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, εθφζνλ ην πξνεξρφκελν απφ ην Τπνπξγείν πξνζσπηθφ δελ επαξθεί
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Μνλάδαο ζε πξνζσπηθφ.
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζηειερψλεηαη απφ επηά (7) Λεηηνπξγνχο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο
πξνέξρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαζψο θαη κε έμη (6) Λεηηνπξγνχο νη νπνίνη
έρνπλ απνζπαζζεί απφ ηελ Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηηο 27/11/13.
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε γλσζηνπνίεζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 21 Μαξηίνπ 2014, έρεη δηνξίζεη σο Πξντζηάκελν ηεο
Μνλάδαο Γηαρείξηζεο απφ ηελ 9ελ επηεκβξίνπ 2013, ηνλ θ. Γηνλχζε Γηνλπζίνπ,
Οηθνλνκηθφ Λεηηνπξγφ Α΄ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, ζηελ ίδηα
γλσζηνπνίεζε, ν Τπνπξγφο δηφξηζε απφ ηελ 1ελ Γεθεκβξίνπ 2013 θαη γηα ηελ πεξίνδν
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κέρξη 30 Μάηνπ 2015, Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο ηνλ θ. Κπξηάθν Φηιή,
Λεηηνπξγφ Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄.
4. Εξγαζίεο πνπ δηεθπεξαίσζε ε Μνλάδα Δηαρείξηζεο
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξίνδν 9 επηεκβξίνπ 2013 θαη κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ
2014 πξνρψξεζε ζηηο πην θάησ εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα
θαζήθνληα πνπ πξνλννχληαη ζην Νφκν (Ν106(Ι)/2013).
4.1 Εηνηκαζία ησλ Δηαηαγκάησλ ηνπ Τπνπξγνύ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ / Κεληξηθόο Φνξέαο ΠΙ

Οηθνλνκηθώλ

γηα

ηελ

(α) Σν πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο ΚΣ ηεο Κύπξνπ/ Κεληξηθόο Φνξέαο
(ΚΣ/ΚΦ), Δηάηαγκα ηνπ 2013
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο κεηά ηε ζχζηαζε ηεο, κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ
(Ν106(Ι)/2013), πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ. Σν Γηάηαγκα έηπρε εθηελνχο
δηαβνχιεπζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (ΚΣΚ, ΚΣ, Σξφηθα). Ο Γηνηθεηήο
ηεο ΚΣΚ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη κε θνηλνπνίεζε ζηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ εκεξνκελίαο 27 επηεκβξίνπ 2013, εηζεγήζεθε πξνο ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηε ιήςε κέηξσλ ζηήξημεο ηνπ πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα (ν
Σνκέαο) κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπ βάζεο, κε ην πνζφ ηνπ €1,5 δηο.
κέζσ ηεο παξνρήο θεθαιαίνπ ζηε ΚΣ (Κεληξηθνχ Φνξέα ζπλδεδεκέλσλ ΠΙ) έλαληη
ηεο απφθηεζεο ζπκκεηνρήο απφ ηελ Γεκνθξαηία ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ θαη
ζηε ζπλέρεηα ηεο αχμεζεο ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ησλ ΠΙ, απφ ηε ΚΣ.
ηηο 3 Οθησβξίνπ 2013 εγθξίζεθε ην ζρεηηθφ Γηάηαγκα απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη
ζηηο 4 Οθησβξίνπ, 2013 δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ην
«πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο ΚΣ ηεο Κχπξνπ/Κεληξηθφο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ),
Γηάηαγκα ηνπ 2013».
Σν Γηάηαγκα απνζθνπνχζε, ηεξνπκέλσλ ηπρφλ απαηηήζεσλ πνπ ήζειε ζέζεη ε Γεληθή
Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ
ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηεο ΚΣ, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα
ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ
χςνπο €1,5 δηο θαη ε εμνινθιήξνπ θάιπςε ηεο αχμεζεο απφ ηε Γεκνθξαηία, έλαληη ηεο
απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
θεθαιαηαθήο ηεο βάζεο.
ην Γηάηαγκα αλαθέξεην φηη ε αχμεζε θεθαιαίνπ ε νπνία ζα αλέιζεη ζην €1.5 δηο,
θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ παξνρή ζηελ ηξάπεδα ρξενγξάθνπ
ηζφπνζεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ ηήξημεο δηάξθεηαο 18
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κελψλ, ην νπνίν είηε αλαλεψλεηαη απηφκαηα θαηά ηε ιήμε ηνπ είηε αληαιιάζζεηαη ζην
ζχλνιφ ηνπ κε κεηξεηά.
χκθσλα κε ην Γηάηαγκα, γηα λα δηαθξηβσζεί ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, ζα πξαγκαηνπνηείην απφ αλεμάξηεην
νίθν απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε
ελνπνηεκέλε βάζε. Η απνηίκεζε ζα πξαγκαηνπνηείην απφ αλεμάξηεην νίθν νη φξνη
εληνιήο ηνπ νπνίνπ ζα εηνηκάδνληαλ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο. Η απνηίκεζε ζα έπξεπε λα απνπεξαησζεί εληφο 90
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο. ην επίπεδν ησλ ΠΙ, ε ΚΣ ζα
έρεη ην 99% ηεο ηδηνθηεζηαθήο ζπκκεηνρήο ζε έθαζην ΠΙ, πνζνζηφ ην νπνίν ζα
παξακείλεη ακεηάβιεην γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ
ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ. Σν ππφινηπν 1% ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή
θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ έθαζηνπ ΠΙ ζα αλήθεη ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ κεηφρνπο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδξχεηαη ζε έθαζην ΠΙ, πλεξγαηηθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ ζηελ
νπνία κεηαθέξνληαη νη πθηζηάκελνη κέηνρνη ηνπ ΠΙ, κε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαηφ ηνπ,
αλάινγε κε ηε ζπκκεηνρή πνπ έθαζηνο κέηνρνο είρε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ΠΙ.
ην Γηάηαγκα αλαθέξεηαη φηη ην θάζε ΠΙ δηαλέκεη ζηε ΚΣ ηα εηήζηα ζπλνιηθά ηνπ
θέξδε κεηά ηε θνξνινγία, ππφ ηελ κνξθή κεξηζκάησλ ή άιισλ δηαρεηξηζηηθψλ ηειψλ
φπσο ζα θαζνξίδεη ε επηηξνπεία ηεο ΚΣ, ζηελ έθηαζε πνπ ε ελ ιφγσ δηαλνκή δελ
επεξεάδεη ηελ ηήξεζε απφ ηα ΠΙ ηεο πξνβιεπφκελεο, ζε νξίδνληα δχν εηψλ,
επνπηηθήο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα. Πεξαηηέξσ, ε ΚΣ δχλαηαη λα δηαλέκεη ηέηνην πνζφ κεξίζκαηνο
ζηε Γεκνθξαηία θαζψο θαη ηνπο άιινπο κεηφρνπο ηεο ΚΣ, αλαιφγσο ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, απφ ην απνζεκαηηθφ ζσξεπκέλσλ θεξδψλ πνπ
λα κελ επεξεάδεη ηελ ηήξεζε απφ ηε ΚΣ ηεο πξνβιεπφκελεο, ζε νξίδνληα δχν εηψλ,
επνπηηθήο ειάρηζηεο απαηηνχκελεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη
απφ ηελ ΚΣΚ. Η Μνλάδα πνπ ζπζηάζεθε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη
ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο ζηε Γεκνθξαηία, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηεο ΚΣ θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο επηηξνπείαο ηεο ΚΣ.
Σν δηάηαγκα παξαρσξεί ζηε ΚΣ/ΚΦ δηθαίσκα επαλαγνξάο κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ θαηέρεη ζηε ΚΣ. Η
ΚΣ/ΚΦ, δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο επαλαγνξάο κέζσ
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θεξδψλ ηεο ΚΣ, λννπκέλνπ φηη έρεη θαηαβιεζεί ζηε
Γεκνθξαηία ην ζπζζσξεπκέλν πνζφ ηεο απφδνζεο ηνπ 10% ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη
νπνηνλδήπνηε κεξηζκάησλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ζηε Γεκνθξαηία απφ ηε ΚΣ. Σν
δηθαίσκα επαλαγνξάο πξνο ηε ΚΣ ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη ηελ 31 ελ Γεθεκβξίνπ
2028, λννπκέλνπ φηη δελ έρεη δηαηεζεί ην ζχλνιν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ
ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ.
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χκθσλα κε ην Γηάηαγκα, ε Γεκνθξαηία απαγνξεχεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ δηάζεζε
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο, ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ ζε ηξίηνπο
κέρξη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018. Μεηά ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ 2019, ε Γεκνθξαηία ζα
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη κέζσ κηαο αλνηθηήο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο πξνο φινπο
ηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο, ζηε δηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζηε ΚΣ κέζσ λέσλ
θεθαιαίσλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ
κεηνρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο απφ αλεμάξηεην νίθν. ηε ζπλέρεηα ε Μνλάδα ζα πξνζθέξεη
ηηο κεηνρέο, κέζσ αλνηθηήο θαη δηαθαλνχο δηαδηθαζίαο ζε φινπο ηνπο δπλεηηθνχο
επελδπηέο, ζηελ πςειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο, εθφζνλ απηή ππεξβαίλεη ή ηζνχηαη κε ηελ
ηηκή πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ απνηίκεζε.
ην Γηάηαγκα ελζσκαηψλνληαη πξφλνηεο φζνλ αθνξά ηηο εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη
ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ θαζψο θαη πεξηνξηζκνί ζηηο απνδνρέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
ΚΣ θαη ησλ ΠΙ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή
δνκή ηεο ΚΣ.
(β) Σν πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Κύπξνπ / Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Σξνπνπνηεηηθό Δηάηαγκα ηνπ 2014
ηηο 4 Οθησβξίνπ 2013, εθδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο ην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο
ΚΣ/ ΚΦ. ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Γηάηαγκα ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαμχ
άιισλ ε δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε
ελνπνηεκέλν επίπεδν έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο
ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ. Η νινθιήξσζε ηεο απνηίκεζεο ηέζεθε απφ ηελ
Σξφηθα σο πξναπαηηνχκελε δξάζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ
πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα.
Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ζθνπφο ηεο δηελέξγεηαο ηεο άζθεζεο απνηίκεζεο ήηαλ
ν θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο
ΚΣ. Η παξάγξαθνο 7(3) ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ / ΚΦ, αλαθέξεη φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
έθζεζεο απνηίκεζεο απφ ηνλ αλεμάξηεην νίθν ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ ζα
πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο
Γεκνθξαηίαο ζηε ΚΣ, θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο, ζχκθσλα κε
ηνπο Καλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο εηνίκαζε ηξνπνπνηεηηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν νξηζηηθνπνηήζεθε
κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ είρε κε ηελ ΚΣΚ θαη ηε ΚΣ. Σν Γηάηαγκα έηπρε ηεο έγθξηζεο
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σν Γηάηαγκα
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εθδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 29
Ιαλνπαξίνπ 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ήηαλ:






Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή
δνκή ηεο ΚΣ ζην 99% θαη ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζην 1%.
Ο θαζνξηζκφο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ζην €1,28 αλά κεηνρή.
Η δηαθνξνπνίεζε ηεο θφξκνπιαο επαλαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο
απφ ηελ ΚΣ, γηα λα ζπλάδεη κε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Σξφηθαο πνπ δφζεθε θαηά
ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηεο ζηελ Κχπξν.
Η επηβνιή ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο ΚΣ ζηα πιαίζηα ηεο
κείσζεο πνπ απνδέρηεθαλ νη ππάιιεινη ησλ ΠΙ.

4.2.1 Δηνξηζκόο Επηηξνπείαο ηεο ΚΣ
χκθσλα κε ην Γηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2013, ν Τπνπξγφο
Οηθνλνκηθψλ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη
Πξνυπνινγηζκνχ, δηφξηζε ζηηο 25 Οθησβξίνπ 2013 ηα ελλέα (9) κε εθηειεζηηθά κέιε ηεο
Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ (Γχν (2) κε εθηειεζηηθά κε αλεμάξηεηα κέιε θαη επηά (7) κε
εθηειεζηηθά αλεμάξηεηα κέιε). Ο δηνξηζκφο ηεο Δπηηξνπείαο επηθπξψζεθε ζηηο 7
Ννεκβξίνπ 2013 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΣ.
Πεξαηηέξσ κε βάζε ηελ παξάγξαθν 12(3) ηνπ Γηαηάγκαηνο, σο χκβνπινη δηνξίδνληαη
άηνκα ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηα νπνία θαζνξίδεη
ε Μνλάδα πνπ ζπζηάζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7(δ) ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη
Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ
Ιδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
νδεγηψλ ηεο ΚΣΚ.
Όινη νη δηνξηζζέληεο έηπραλ ειέγρνπ θαηαιιειφηεηαο απφ ηελ ΚΣΚ θαη φινη πιεξνχλ ηα
Κξηηήξηα Καηαιιειφηεηαο θαη Δληηκφηεηαο γηα ηνλ Γηνξηζκφ Μειψλ ηεο Δπηηξνπείαο ηεο
ΚΣ, φπσο απηά εηνηκάζηεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12(3) ηνπ Γηαηάγκαηνο.
Η Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ ζε ζπλεδξία ηεο εκεξνκελίαο 18 Γεθεκβξίνπ 2013 δηφξηζε ηνλ
Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΚΣ, ν νπνίνο αλέιαβε θαζήθνληα απφ ηηο 9 Ιαλνπαξίνπ 2014.
Όζνλ αθνξά ηνπο φξνπο εξγνδφηεζεο ηνπ, ε έγθξηζε ηνπο έγηλε κε βάζε ηηο εμνπζίεο
πνπ παξέρνληαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ απφ ην άξζξν 13(8) ηνπ Γηαηάγκαηνο γηα
ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ/ΚΦ θαη κεηά απφ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο
Μνλάδαο Γηαρείξηζεο.
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4.2.2 Δηνξηζκόο ησλ Εθηειεζηηθώλ θαη Αλώηεξσλ Δηεπζπληηθώλ ηειερώλ ηεο
ΚΣ
Με βάζε ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην πλαληίιεςεο ε ΚΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
εηνηκάζεη:
i.
ην λέν νξγαλφγξακκα,
ii.
ηα ζρέδηα Τπεξεζίαο ησλ ζέζεσλ ηεο αλψηεξεο δηεπζπληηθήο νκάδαο,
iii.
ηα θξηηήξηα επηινγήο αλά ζέζε,
iv.
ηε δηαδηθαζία επηινγήο αλά ζέζε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πιήξσζε ησλ
ζέζεσλ.
Σα πην πάλσ ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα δηαβνχιεπζε
κε ηελ Σξφηθα. Ο δηνξηζκφο ησλ εθηειεζηηθψλ θαη αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο
ΚΣ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηελ δηαδηθαζία δηνξηζκνχ πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ ζα πξέπεη
λα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ 2014. εκεηψλεηαη φηη, ν δηνξηζκφο ηεο Αλψηεξεο
Γηεπζπληηθήο Οκάδαο ηεο ΚΣ ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηεο απφ ηελ ΚΣΚ,
ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηεο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο πνπ ε ΚΣΚ ήζειε θαζνξίζεη.
4.2.3 Πιαίζην αμηνιόγεζεο θαη δηνξηζκνύ ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπείαο ησλ
ζπγρσλεπζέλησλ ΠΙ θαζώο θαη ηεο Αλώηεξεο Δηεπζπληηθήο Οκάδαο ησλ ΠΙ
Με βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο θαζνξίζζεθε ην πιαίζην
αμηνιφγεζεο θαη δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπείαο θαζψο θαη ηεο Αλψηεξεο
Γηεπζπληηθήο Οκάδαο ησλ ΠΙ, ην νπoίν απνζηάιεθε ζηελ Σξφηθα γηα έγθξηζε ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2013.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ δηαηάγκαηνο πνπ εθδφζεθε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2013,
ε ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπεηψλ ησλ ΠΙ θαζνξίδεηαη σο αθνινχζσο:
(α) Γηα ηα ΠΙ κε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην €1 δηο, ε επηηξνπεία ζα
απαξηίδεηαη απφ 5 (πέληε) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 (δχν) ζα είλαη εθηειεζηηθά κέιε θαη
3 (ηξία) κε εθηειεζηηθά αλεμάξηεηα κέιε.
(β) Γηα ηα ΠΙ κε ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ πνπ ππεξβαίλεη ην €1 δηο, ε επηηξνπεία ζα
απαξηίδεηαη απφ 7 (επηά) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 (δχν) ζα είλαη εθηειεζηηθά κέιε, 1
(έλα) κε εθηειεζηηθφ κε αλεμάξηεην κέινο θαη 4 (ηέζζεξα) κε εθηειεζηηθά αλεμάξηεηα
κέιε.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 13 (4) ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε επηηξνπεία ηεο ΚΣ δηνξίδεη ηα
κέιε ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ.
Η ΚΣ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.), νη Δπηηξνπέο ηνπ Γ..,
ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή φζν θαη ηα βαζηθά ζηειέρε ησλ ΠΙ, θαηέρνπλ επαξθείο
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γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ (ή ζα θαηέρνπλ), ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηα θαζήθνληα ηνπο θαη λα αζθείηαη ζπλεηή δηαρείξηζε
θαη έιεγρνο ησλ ΠΙ.
χκθσλα κε ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο, φια ηα Αλψηεξα Γηεπζπληηθά ηειέρε ηφζν ηεο
ΚΣ, φζν θαη ησλ ΠΙ ζα αμηνινγνχληαη κε ζθνπφ ην θαζνξηζκφ θαη ηελ επηβεβαίσζε
ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο γηα ηνπο ξφινπο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.
Σα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο ησλ ΠΙ, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο αξρέο ηεο ΚΣΚ θαη ηελ πνιηηηθή θαη ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ
ηε ΚΣ πξνο ηα ΠΙ.
Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπείαο ησλ 18 ΠΙ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ
Απξίιην ηνπ 2014. πγθεθξηκέλα κε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΠΙ ζα πξέπεη λα
δηνξηζηνχλ θαη νη λέεο Δπηηξνπείεο. Ο δηνξηζκφο ηεο Αλψηεξεο Γηεπζπληηθήο Οκάδαο
ησλ ΠΙ πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέρξη ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2014.
εκεηψλεηαη ηέινο φηη, ν δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπείαο ησλ ΠΙ θαζψο θαη ηεο
Αλψηεξεο Γηεπζπληηθήο Οκάδαο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΚΣ, ηειεί ππφ ηελ
αίξεζε ηεο έγθξηζεο ηνπο απφ ηελ ΚΣΚ, ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηεο ηθαλφηεηαο θαη
θαηαιιειφηεηαο πνπ ε ΚΣΚ ήζειε θαζνξίζεη.
4.3 Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε
Σν Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεη φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ Νφκν, θαζνξίδεη ηνπο
φξνπο εληνιήο γηα ηε δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη
ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ. Πεξαηηέξσ, ζην Γηάηαγκα αλαθέξεηαη φηη νη φξνη
εληνιήο ηεο απνηίκεζεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Με βάζε ην Γηάηαγκα, ε απνηίκεζε ηεο
αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε,
ζα πξέπεη λα δηελεξγεζεί απφ αλεμάξηεην νίθν κε δηεζλή εκπεηξία, ηνλ νπνίν δηνξίδεη ν
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ΚΣΚ, ν νπνίνο ππνβάιιεη εληφο 90
εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ζρεηηθή έθζεζε απνηίκεζεο
ζηνλ Τπνπξγφ κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΚΣΚ θαη ηε ΚΣ.
ηηο 24 Οθησβξίνπ 2013, εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ε εμαίξεζε ηεο
δηαδηθαζίαο αγνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνλ ζρεηηθφ Νφκν γηα ηηο Πξνζθνξέο γηα ηελ
Μίζζσζε Τπεξεζηψλ. Δπίζεο, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην απνθάζηζε φπσο ην θφζηνο
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ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζα αλαιεθζεί απφ ηελ ΚΣ. ηηο 24
Οθησβξίνπ 2013, κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, απνζηάιεθε
ζηνπο 4 κεγαιχηεξνπο ειεγθηηθνχο νίθνπο ην ζρεηηθφ έγγξαθν πξφζθιεζεο
ελδηαθέξνληνο, ην νπνίν έηπρε θαη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ηεο ΚΣΚ.
Οη ηέζζεξηο (4) νίθνη, ζηνπο νπνίνπο είρε ζηαιεί ε πξφζθιεζε γηα πξνζθνξά ήηαλ νη
PWC, ε Ernst & Young, ε Deloite θαη ε KPMG. Μεηά ηελ ιήςε ησλ πξνζθνξψλ θαζψο
θαη ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηνπο νίθνπο απηνχο, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2013, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνθάζηζε ηελ
θαηνρχξσζε ηεο άζθεζεο απνηίκεζεο ζηνλ νίθν Ernst & Young, απφθαζε ε νπνία
έηπρε αξγφηεξα θαη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο ΚΣΚ. To ζρεηηθφ ζπκβφιαην κε ηνλ νίθν
ππνγξάθεθε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ 2013 θαη σο Γηεπζπληήο ηνπ Έξγνπ (Project Manager)
αλάιαβε ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο.
Η απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΙ, ζε
ελνπνηεκέλε βάζε, έγηλε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο
δξψζεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ θαη ελδερφκελσλ θαη αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε θξαηηθή ζηήξημε, κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ
ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο
ΚΣ.
Η ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο ππνβιήζεθε ζηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο απφ ηνλ νίθν Ernst
Young ζηηο 13 Ιαλνπαξίνπ 2013. Με βάζε ηελ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο, ε ζπλνιηθή
αλαπξνζαξκνγή ηεο δίθαηεο αμίαο (fair value) πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ,
ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ χςνπο €1,4 δηο, είλαη αξλεηηθή θαη αλέξρεηαη ζηα €2,2 δηο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα ίδηα θεθάιαηα €1,4 δηο. ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε
βάζε, παξνπζηάδνληαη αξλεηηθά θεθάιαηα χςνπο €800 εθ.
Σν πνζφ ηνπ €2,2 δηο πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ απνηίκεζε ηνπ δαλεηαθνχ
ραξηνθπιαθίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ απνηίκεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ
δαλείσλ (€1.9 δηο), ησλ εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (€165εθ.) θαη ην ππφινηπν απφ ηελ
απνηίκεζε ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη ηηο Δπελδχζεηο (€189εθ.).
Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα ηεο απνηίκεζεο, θαζνξίζηεθε ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ζηε ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ
(99%), θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ (€1,28), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην
Σξνπνπνηεηηθφ Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 29 Ιαλνπαξίνπ 2014.
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4.4 Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement) κεηαμύ Κππξηαθήο
Δεκνθξαηίαο θαη ΚΣ
ην Μλεκφλην πλαληίιεςεο πνπ ππνγξάθεθε κεηά ηε δεχηεξε αμηνιφγεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Σξφηθα, ηέζεθε σο πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα ε ππνγξαθή ελφο
Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement), ην νπνίν ζα θαζφξηδε ηε
ζρέζε κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο σο ηνπ θχξηνπ κεηφρνπ θαη ηεο ΚΣ.
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο, βαζηδφκελε ζε παξφκνηα Πιαίζηα πλεξγαζίαο πνπ
ππνγξάθεθαλ ζε άιιεο ρψξεο πνπ είλαη θάησ απφ Πξφγξακκα ηήξημεο (Ιξιαλδία,
Διιάδα) εηνίκαζε ην ζρεηηθφ Πιαίζην, ην νπνίν αθνχ δηαβνπιεχηεθε κε ηε ΚΣ θαη ηε
ΚΣΚ, έιαβε θαη ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ηελ Σξφηθα. Σν Πιαίζην πλεξγαζίαο
ππνγξάθεθε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν δηάζηεκα ε
Γεκνθξαηία είλαη κέηνρνο ηεο ΚΣ. Βαζηθή αξρή ηνπ Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο είλαη φηη ε
Γεκνθξαηία δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε άκεζε εκπινθή ζηηο εξγαζίεο ηεο ΚΣ (day to day
business).
Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη
θαη λα αλαζεσξείηαη, φηαλ απηφ ρξεηαζηεί, παξαηίζεληαη πην θάησ:
Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε: Η ΚΣ ζα εθαξκφδεη κία δνκή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ
ζα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε ην
ρέδην Αλαδηάξζξσζεο, ελψ ε ΚΣ ζα παξέρεη ζηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζρεηηθά
έγγξαθα / ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε
ηεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο. ηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε θαη ζχζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Δπηηξνπή
Διέγρνπ, Δπηηξνπή Ακνηβψλ, Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο,
Δπηηξνπή Αλαδηάξζξσζεο).
Δηνηθεηηθό πκβνύιην: ην Πιαίζην πλεξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΣ ζρεηηθά κε δηάθνξεο ππνρξεψζεηο φπσο, ε ζπλεηή
δηαρείξηζε, ε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο, ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε νξγαλσηηθή δνκή, νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα
ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο θαζψο επίζεο θαη ε δηαζθάιηζε εθαξκνγήο ηνπ Πιαηζίνπ
πλεξγαζίαο. Δπίζεο, ν Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ή εθπξφζσπνο ηνπ
παξαθάζεηαη σο παξαηεξεηήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΣ.
πγθαηάζεζε ηεο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο: Με βάζε ην Πιαίζην πλεξγαζίαο γίλεηαη
αλαθνξά ζε ζέκαηα γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Μνλάδαο φπσο
κεηαμχ άιισλ, ε ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο, ε ζηξαηεγηθή
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, νη ζπγρσλεχζεηο/ αλαδηαξζξψζεηο ηνπ Σνκέα.

14

ρέδην Αλαδηάξζξσζεο: Τπνρξεψζεηο ηεο ΚΣ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο, ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ εηζήγεζε
θαηάιιεισλ αλαζεσξήζεσλ.
Γεληθή πλέιεπζε: Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο εθπξνζσπεί ηελ Γεκνθξαηία σο
πιεηνςεθηθφο κέηνρνο, κε πιήξε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΣ, ε
νπνία ππνρξενχηαη λα ζηέιιεη ζηε Μνλάδα έγθαηξα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πξηλ απφ ηηο Δηήζηεο Γεληθέο
πλειεχζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη ρξφλνο ζηε Μνλάδα γηα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ
δηεπθξηλήζεηο/ πιεξνθνξίεο.
Δηάθνξα: Σέινο ζην πιαίζην γίλεηαη αλαθνξά ζε δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο ΚΣ θαη ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο, φπσο κεηαμχ άιισλ, ε ηήξεζε
ερεκχζεηαο, ε αληηπξνζψπεπζε, ε αζέηεζε ππνρξεψζεσλ ή φξσλ, ηξνπνπνηήζεηο ηεο
παξνχζαο ζπκθσλίαο, παξαίηεζε θαη επίιπζε δηαθνξψλ
4.5 Δηνξηζκόο Εληνινδόρνπ Παξαθνινύζεζεο (Monitoring Trustee)
ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο ΚΣ/ΚΦ Γηάηαγκα ηνπ 2013, ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, ε παξάγξαθνο 10 (1-8) αλαθέξεηαη ζην ζέκα δηνξηζκνχ ηνπ Δληνινδφρνπ
Παξαθνινχζεζεο θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί (παξάγξαθνη 10(48)). Με βάζε ην Γηάηαγκα, ε ΚΣ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην δηνξηζκφ Δληνινδφρνπ
Παξαθνινχζεζεο, ν νπνίνο ζα δηαζθαιίδεη εθ κέξνπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φηη ε ΚΣ ηεξεί ηηο δεζκεχζεηο πνπ
αλαιακβάλεη ιφγσ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο, θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζήο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληφο 60 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Γηαηάγκαηνο, ε ΚΣ θαζνξίδεη ηνπο φξνπο εληνιήο θαη πξνηείλεη ζηνλ Τπνπξγφ
θαηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ δχν αλεμάξηεηνπο νίθνπο κε δηεζλή εκπεηξία γηα ηελ
πξνζθνξά ππεξεζηψλ σο Δληνινδφρσλ Παξαθνινχζεζεο. ηε ζπλέρεηα, ν Τπνπξγφο
απνζηέιιεη θαηάινγν ησλ αλεμάξηεησλ νίθσλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επηινγή ηνπ νίθνπ. Σν ζέκα ηνπ δηνξηζκνχ
Δληνινδφρνπ Παξαθνινχζεζεο απνηειεί θαη Μλεκνληαθή ππνρξέσζε.
Η ΚΣ εηνίκαζε ζρεηηθνχο φξνπο πξνζθνξάο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ ηφζν απφ ηελ
Μνλάδα Γηαρείξηζεο, φζν θαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. ηελ ζπλέρεηα έμη (6) εηαηξείεο θιήζεθαλ απφ ηε ΚΣ γηα λα ππνβάινπλ
πξνζθνξά, εθ ησλ νπνίσλ αληαπνθξίζεθαλ ηξείο (3). Όιεο νη πξνζθνξέο
αμηνινγήζεθαλ απφ ηε ΚΣ θαη κεηαμχ άιισλ, πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο Όξνπο Πξνζθνξάο, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο, ηελ εκπεηξία κε
παξφκνηα έξγα θαη ηελ αλεμαξηεζία.
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2013 απέζηεηιε πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Αληαγσληζκνχ γηα αμηνιφγεζε θαη ηνπο ηξεηο νίθνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο. ηε
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ζπλέρεηα ζε ηειεδηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ
Πξντζηάκελνπ ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δεηήζεθε φπσο ελεκεξσζνχλ νη ηξεηο νίθνη
γηα λα απνζηείινπλ αλαζεσξεκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαζψο θαη ηελ ηειηθή ηνπο
πξνζθνξά. Οη ηξεηο νίθνη ελεκεξψζεθαλ απφ ηε ΚΣ θαη ζηηο 8 Ιαλνπαξίνπ 2014 ε
Μνλάδα Γηαρείξηζεο απέζηεηιε πξνο ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ γηα ηειηθή
αμηνιφγεζε ηα αλαζεσξεκέλα πξνγξάκκαηα δξάζεο ησλ 3 νίθσλ καδί κε ηηο ηειηθέο
πξνζθνξέο ηνπο. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ζηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2014
ελεκέξσζε φηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε γηα ηνλ δηνξηζκφ σο Δληνινδφρνπ
Παξαθνινχζεζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ηξεηο νίθνπο. Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο έδσζε
νδεγίεο ζηε ΚΣ φπσο πξνρσξήζεη κέζσ ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ ζηελ
επηινγή ελφο απφ ηνπο ηξεηο νίθνπο σο Δληνινδφρνπ Παξαθνινχζεζεο. ηηο 22
Ιαλνπαξίνπ2014 έγηλε ν δηνξηζκφο ηνπ νίθνπ Grant Thornton σο Δληνινδφρνπ
Παξαθνινχζεζεο απφ ηελ Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ.
4.6 ρέδην Αλαδηάξζξσζεο πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα
Η εηνηκαζία, ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα απνηεινχζε
Μλεκνληαθή ππνρξέσζε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ ESM Bond χςνπο €1,5 δηο ζηε ΚΣ.
Οπζηαζηηθά ην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο αληηθαηνπηξίδεη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ
πλεξγαηηζκνχ γηα λα θαηαζηεί βηψζηκν, λα δηαηεξήζεη ηελ θπζηνγλσκία ηνπ θαη λα
δηνξζψζεη ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ παξειζφληνο.
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο είρε άκεζε εκπινθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηνηκαζίαο, ηεο
αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα απφ ηα
αξρηθά ζηάδηα ηεο εηνηκαζίαο ηνπ κέρξη ηελ έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ.
Η εηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2013 κε
ηελ ππνβνιή ελφο πξψηνπ πξνζρεδίνπ ζηελ Σξφηθα, ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2013. Σν ηειηθφ
ρέδην Αλαδηάξζξσζεο εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΚΣ ζηηο 26
Ιαλνπαξίνπ 2014, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κέζσ κηα εθηελνχο δηαβνχιεπζεο κε ηε
Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ηελ ΚΣΚ θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο.
Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο θνηλνπνηήζεθε επίζεκα απφ ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ζηηο 31
Ιαλνπαξίνπ 2013, κέζσ ηνπ Δθφξνπ Έιεγρνπ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ζηε Γεληθή
Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2014, ηελ απφθαζε ηεο γηα
έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα. Η αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο ζεκεηψλεη κεηαμχ άιισλ φηη ε επηηπρήο πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ζα απνθαηαζηήζνπλ καθξνπξφζεζκα
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ηε βησζηκφηεηα ηνπ Σνκέα, θαζηζηψληαο κε αλαγθαία ηε ζπλέρηζε ηεο θξαηηθήο
ζηήξημεο, πεξηνξίδνληαο παξάιιεια θαη ηηο ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θξαηηθή ελίζρπζε.
Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ πεξίνδν κέρξη
θαη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ 2018 έρνπλ σο αθνινχζσο:
(α) Απνζηνιή ηεο ΚΣ
H θχξηα απνζηνιή ηεο ΚΣ κε βάζε ηε ηξαηεγηθή Αλαδηάξζξσζεο θαη
Αλαθεθαιαηνπνίεζεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηε Σξφηθα, είλαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ
Σνκέα ψζηε λα θαηαζηεί έλα βηψζηκν θαη δπλακηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θππξηαθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα δηαηεξήζεη ηελ πνιπκνξθία ηνπ θαη ζα εληζρχζεη ηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Ο Σνκέαο απηφο ζα εζηηάζεη ζηηο βαζηθέο
δξαζηεξηφηεηέο πνπ ζα είλαη ε απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη ε παξαρψξεζε δαλείσλ,
γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο.
Η ζηξαηεγηθή ηεο ΚΣ ζα ζηεξηρζεί ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Σνκέα σο κηα εληαία
νηθνλνκηθή νληφηεηα κέζσ ηεο ελνπνίεζεο ησλ ΠΙ, ηεο απνηειεζκαηηθήο ζπγθξάηεζεο
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηεο ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.
Η ΚΣ ζα αληηκεησπίζεη ελεξγά ηα πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ηνπ
Σνκέα κε ηελ εθαξκνγή κηαο ηζρπξήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ην βνεζήζεη λα επηζηξέςεη
ζηελ βησζηκφηεηα. Σν επηρεηξεζηαθφ ζρέδην βαζίδεηαη πάλσ ζε ζπλεηέο θαη
ζπληεξεηηθέο ππνζέζεηο.
(β) Επηρεηξεζηαθό ζρέδην
Η βάζε γηα ηελ εηνηκαζία ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηεξηδφκελε ζην δπζκελέο ζελάξην ηεο PIMCO. Σν
επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθέο ππνζέζεηο θαη θαηαδεηθλχεη φηη ν
Σνκέαο κπνξεί λα επηζηξέςεη ζηε βησζηκφηεηα, αθφκε θαη θάησ απφ ζπληεξεηηθέο
ππνζέζεηο.
Η πιεηνλφηεηα ησλ απσιεηψλ απφ ην δπζκελέο ζελάξην ηεο PIMCO ζα αλαγλσξηζηνχλ
κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014. Αλακέλεηαη φηη ν Σνκέαο απφ ην 2015 θαη κεηά ζα αξρίζεη λα
παξνπζηάδεη θεξδνθνξία, ε νπνία ζα βειηηψλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν. Σα θέξδε πξηλ ηελ
θνξνινγία, επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2013-2014
ιφγσ αλαγλψξηζεο ησλ δεκηψλ κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο PIMCO (δπζκελέο
ζελάξην). Απηή ε κεγάιε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα δεκηά πξηλ
ηε θνξνινγία χςνπο €938εθ. γηα ην 2013 θαη €602εθ. γηα ην 2014. Η αλάθακςε
επηηπγράλεηαη ην 2015, αιιά ε θεξδνθνξία αλακέλεηαη λα επαλαξρίζεη ην 2016 κε
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θέξδε πξηλ ηελ θνξνινγία χςνπο €200εθ., ελψ ηα ππνινγηδφκελα θέξδε αλέξρνληαη
ζηα €207εθ. θαη €208εθ. γηα ην 2017 θαη 2018 αληίζηνηρα.
Η αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ απφ απνκεησκέλεο δεκηέο βαζίδεηαη ζε ζπληεξεηηθέο
παξαδνρέο πνπ ζπλάδνπλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(ΓΠΥΑ 39), ζχκθσλα κε ην νπνίν ην εηζφδεκα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηεο
αμίαο ησλ απνκεησκέλσλ δαλείσλ, δειαδή ην εηζφδεκα ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη
επί ησλ αθαζάξηζησλ δαλείσλ κείνλ ηηο αλακελφκελεο δεκίεο. Οη αλακελφκελεο δεκίεο
βαζίδνληαη ζην δπζκελέο ζελάξην ηεο PIMCO, θαη σο εθ ηνχηνπ, ην επηρεηξεζηαθφ
ζρέδην δελ πεξηιακβάλεη θακία αλαγλψξηζε εζφδσλ ζηηο αλακελφκελεο απψιεηεο
χςνπο € 2,8 δηο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 ηα θέξδε πξηλ ηηο πξνβιέςεηο αλακέλεηαη λα αλαθάκςνπλ
θαηά +29%. Η αλάθακςε επηηπγράλεηαη θπξίσο γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ζηε ζεκαληηθή
κείσζε ησλ ηφθσλ ζηηο θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ θαη δεχηεξνλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηάξζξσζεο.
Ο ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο απεηθνλίδεη ηελ απνκφριεπζε (deleveraging) ηνπ Σνκέα
απφ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ χςνπο €17,1δηο ζην ηέινο ηνπ 2012 ζε €15,4δηο ην
2018 (-10%). Η ζπλνιηθή απνκφριεπζε ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ
πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2013 - 2018 ε
νπνία αλέξρεηαη ζε €3,4 δηο. Γεληθά, ην αθαζάξηζην ππφινηπν ησλ δαλείσλ πξνβιέπεηαη
φηη ζα απμεζεί θαηά 2% εηεζίσο απφ ην 2014 κέρξη ην 2018, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη
φηη νη εηζπξάμεηο ησλ δαλείσλ ζα εμηζψλνληαη κε ηηο λέεο εθδφζεηο δαλείσλ.
Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ κεηψζεθαλ πεξίπνπ θαηά €1,75 δηο ην 2013 θαη αλακέλεηαη λα
κεησζνχλ πεξαηηέξσ θαηά €559εθ. ηελ πεξίνδν 2014 – 2016. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
εηψλ 2017 – 2018 νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ειαθξψο, θαηά
€487εθ.
Ωο απνηέιεζκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ν ελνπνηεκέλνο δείθηεο Core Tier 1
θπκαίλεηαη πάλσ απφ 10% ην 2014, ελψ αλακέλεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζην 14,2% κέρξη
ην ηέινο ηνπ 2018. Καηά ην ηέινο ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηφδνπ αλαδηάξζξσζεο, ν
Σνκέαο ζα ιεηηνπξγεί κε έλαλ βειηησκέλν δείθηε θφζηνπο πξνο έζνδα ηεο ηάμεο ηνπ
36.2%.

(γ) πγρσλεύζεηο
Η δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ έρεη νινθιεξσζεί ζηηο 22/3/2014 κε ηε ζπγρψλεπζε
ησλ 93 ΠΙ πνπ πθίζηαλην, ζε 18 λέα ΠΙ. Σα 18 ΠΙ ζεσξνχληαη λέα ηδξχκαηα θαη ε
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Δπηηξνπεία ηνπο θαζψο θαη ε Αλψηεξε Γηεπζπληηθή Οκάδα δηνξίδεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ
Σξφηθα.
Ο ηειηθφο αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ηεο θάζε λέαο νληφηεηαο πξφεθπςαλ κέζα απφ ηελ
εμέηαζε ησλ πην θάησ βαζηθψλ παξακέηξσλ.
 Σν γεσγξαθηθφ θξηηήξην ήηαλ βαζηθφ ζηηο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ηεο λέαο
δνκήο, κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ εγγχηεηα ησλ
θαηνίθσλ ζηα ΠΙ.
 Σν κέγεζνο ησλ λενζχζηαησλ νληνηήησλ κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία θαηά κέζν φξν
κεγαιχηεξσλ ηδξπκάησλ κε επαξθή θεθαιαηαθή βάζε γηα λα απνξξνθήζνπλ
ηπρφλ κειινληηθέο δεκηέο αιιά θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα λα επηηεπρζνχλ
νηθνλνκίεο θιίκαθαο.
 Σελ θεξδνθνξία ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξεηψλ ψζηε φια ηα ηδξχκαηα λα είλαη
βηψζηκα ζε απηφλνκε βάζε θαη ηθαλά λα πξαγκαηνπνηνχλ επαξθή θέξδε ζην
κέιινλ.
(δ) Δεκηνπξγία Μνλάδαο Δηαρείξηζεο Δαλείσλ
Η δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ηνπ Σνκέα, απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν
ππιψλα ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο. Η
δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Γαλείσλ (Μ.Γ.Γ) ζηε ΚΣ είλαη ζε
εμέιημε, ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηνπ
Σνκέα θαη ζα επηηξέπεη ηε ζηνρεπκέλε δηαρείξηζε ηνπο θαζψο θαη ηελ παξνρή
ππνζηήξημεο πξνο ηα 18 ΠΙ θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ
δαλείσλ απηψλ.
Αξρηθά, πειάηεο κε πξνβιεκαηηθέο πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο, κε ππφινηπα πέξαλ ησλ
€200 ρηι. θαη κε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 180 εκεξψλ, ζα κεηαθέξνληαη ζηε Μ.Γ.Γ. Θα
αθνινπζείηαη κηα πεξίνδνο πξνζαξκνγήο 3 κελψλ, φπνπ ηα πην πάλσ φξηα ζα
επαλεμεηάδνληαη θαη δπλαηφλ λα αλαζεσξνχληαη.
Η Μ.Γ.Γ ζα ιεηηνπξγεί ζε πέληε (5) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα ηα νπνία ζα ππάγνληαη ζε
θεληξηθή δηνηθεηηθή δνκή. Σν θάζε Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν ζα απνηειείηαη απφ κία νκάδα
γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, έλα λνκηθφ ηκήκα θαη κία νκάδα δηαρείξηζεο αθηλήησλ. Οη νκάδεο
απηέο ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά ζα αλαθέξνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αληίζηνηρνπ
Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ (ζεκεηψλεηαη φηη ζα δηνξηζηνχλ 3 Πξντζηάκελνη, φπνπ ν
Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ ηεο Λεκεζνχ ζα έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαη
ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν ηεο Πάθνπ ελψ ν Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κέληξνπ
ηεο Λάξλαθαο ζα έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν Ακκνρψζηνπ).
Δπηπιένλ ζα ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε γξακκή αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην
λνκηθφ ηκήκα θαη ε νκάδα δηαρείξηζεο αθηλήησλ ζα ππνβάιιεη εθζέζεηο θαη ζα
παξαθνινπζείηαη απφ ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Ννκηθνχ ηκήκαηνο θαη ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο
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Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ αληίζηνηρα. Απηή ε δηπιή γξακκή αλαθνξάο αλακέλεηαη λα
εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ
αθνινπζνχληαη γηα ηα αθίλεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο κνλάδαο.
Πεξίπνπ 100 εξγαδφκελνη απφ ηα ΠΙ ζα απνζπαζηνχλ ζηε Μ.Γ.Γ, ελψ επηπιένλ ζα
πξνζιεθζνχλ 50 λένη έκπεηξνη ππάιιεινη κε βάζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
πξφζιεςεο. Κάζε Πεξηθεξεηαθφ Κέληξν ζα έρεη ηε δηθή ηνπ εμεηδηθεπκέλε νκάδα.
Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηελ θάζε
πεξηθέξεηα, ζα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα ην κέγεζνο ηεο θάζε κηαο απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο
νκάδεο.
Η Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2014 έρεη πξνρσξήζεη ζην δηνξηζκφ ηνπ
επηθεθαιήο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο Γαλείσλ (Μ.Γ.Γ) ελψ ε ΜΓΓ αλακέλεηαη λα είλαη
ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ζηα ηέιε Απξηιίνπ ηνπ 2014. Η αμηνιφγεζε ηεο
επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο (Μ.Γ.Γ) ζα γίλεη απφ ηελ ΚΣΚ ζηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2014.
(ε) Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ηνπ θόζηνπο πξνζσπηθνύ
Σν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο ζέηεη σο ζηφρν, έλα δείθηε θφζηνπο πξνο έζνδα, γηα ην θάζε
ΠΙ , δείθηεο ν νπνίνο πξέπεη λα επηηεπρζεί κέρξη ην 2018. Απηφ γίλεηαη κε ζθνπφ λα
αμηνινγεζεί θαηά πφζνλ ν Σνκέαο ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαζψο θαη θάζε έλα απφ ηα
ΠΙ ζε απηφλνκε βάζε, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ βηψζηκα. Οη ζηφρνη γηα ην δείθηε
θφζηνο πξνο έζνδα γηα θάζε ΠΙ εμαζθαιίδνπλ νκνηνκνξθία ζε φιν ηνλ Σνκέα θαη ε
επίηεπμε ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο αλάθακςεο ηνπ.
Η αλάιπζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο έγηλε θαηφπηλ κίαο εηο βάζνο θαη ιεπηνκεξνχο
πξνζέγγηζεο, βάζεη ηεο νπνίαο φια ηα ζηνηρεία θφζηνπο γηα θάζε έλα απφ ηα λέα 18
ΠΙ, έρνπλ εμεηαζηεί γηα πηζαλέο κεηψζεηο. Η εμέηαζε απηή έδεημε φηη ζα πξέπεη λα
κεησζεί ην θφζηνο ησλ κηζζψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα γηα
θάζε ΠΙ, δηαρσξηδφκελα ζε εξγαζίεο εκπνξηθνχ θαη πηζησηηθνχ ηνκέα. Οη κεηψζεηο
ησλ Λεηηνπξγηθψλ Δμφδσλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα
πινπνηεζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν 2014 - 2018. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα απφ ηε κείσζε
ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ζα πινπνηεζεί κέζα ζε έλα εκεξνινγηαθφ έηνο (2014). Όζνλ
αθνξά ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα κεησζεί κφιηο νινθιεξσζεί ε
αλακελφκελε πψιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ.
Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα 18
ΠΙ, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ιεπηνκεξήο γεσγξαθηθή ραξηνγξάθεζε θαη αλάιπζε
θφζηνπο – νθέινπο (Cost-benefit analysis). Η αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε ηε γεσγξαθηθή
ζέζε, ηελ νκνηνγέλεηα ησλ κειψλ, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
θφζηνπο πξνζσπηθνχ) θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα
θεληξηθά γξαθεία ηνπ θαζελφο απφ ηα 18 ΠΙ. εκεηψλεηαη φηη ν Σνκέαο ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2012 δηέζεηε ζπλνιηθά 417 θαηαζηήκαηα, ελψ κεηά απφ κία εθηελή αλάιπζε ηεο
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ιεηηνπξγηθήο δνκήο ησλ ΠΙ, ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ αλακέλεηαη λα κεησζεί κέρξη
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ζε 258 ζε παγθχπξηα βάζε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 197 ζα
ιεηηνπξγνχλ κε πιήξεο σξάξην. Παξά ην γεγνλφο ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δηθηχνπ
θαηαζηεκάησλ, ε γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ ηνκέα θαη ε εθαξκνγή ηεο δηπιήο
παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ δηαζηαπξνχκελνπ ειέγρνπ δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ
ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΙ θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ.
i.

Κόζηνο Πξνζσπηθνύ

Ωο πξψην βήκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ ζηφρσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
πξνζσπηθνχ, έρεη ζπκθσλεζεί κηα κείσζε θαηά 15% ζην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηνπ
εξγνδφηε γηα φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηα ΠΙ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ΚΣ. Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα επηηεπρζεί κέζσ ελφο
ζπλδπαζκνχ ηεο θαζηέξσζεο νκνηφκνξθσλ κηζζνινγηθψλ θιηκάθσλ, ηνπ ζρεδίνπ
εζεινπζίαο εμφδνπ (VRS) θαη ησλ απνιχζεσλ πξνζσπηθνχ ζηελ έθηαζε πνπ
απαηηείηαη.
ii.

Λεηηνπξγηθά Έμνδα

Όζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε βάζε εθηηκάηαη φηη
κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαδηάξζξσζεο (2012 -2018) ζα κεησζνχλ θαηά € 57,6εθ.
ή 33,7%.
iii.

Μείσζε αξηζκνύ ππνθαηαζηεκάησλ

Απφ ην θιείζηκν ησλ 91 ππνθαηαζηεκάησλ αλακέλεηαη εηήζηα εμνηθνλφκεζε χςνπο
€3.5εθ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ην θιείζηκν 71 ππνθαηαζηεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε
γίλεη θαη απφ ηα ππφινηπα 91 πνπ ζα γίλνπλ, αλακέλνληαη ζπλνιηθά εμνηθνλνκήζεηο
χςνπο €7εθ., ελψ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ ζα θιείζνπλ ζα
πσιεζνχλ κε αλακελφκελα έζνδα χςνπο €23,3εθ. εκεηψλεηαη φηη εάλ θξηζεί αλαγθαίν,
ε ΚΣ ζα πξνρσξήζεη ζε πεξεηαίξσ κεηψζεηο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ.
iv.

Αμηνιόγεζε θαη πώιεζε ησλ εκπνξηθώλ εξγαζηώλ

Ο Σνκέαο εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ΚΣ αζρνιείηαη κε ηελ εηζαγσγή θαη δηάζεζε
δηαθφξσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξνο ηνπο αγξφηεο ηεο Κχπξνπ. Με απηέο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο αζρνινχληαη ηνπιάρηζηνλ αθφκα δχν απφ ηα 18 ΠΙ. Οη δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ΠΙ ζα αμηνινγεζνχλ σο πξνο ηε
βησζηκφηεηα ηνπο. Η αμηνιφγεζε έρεη νινθιεξσζεί ην Μάξηην ηνπ 2014. Οη βηψζηκεο
επηρεηξήζεηο ηνπ εκπνξηθνχ ηνκέα ζα κεηαθεξζνχλ ζε κε Πηζησηηθά πλεξγαηηθά
Ιδξχκαηα θαη νη κε βηψζηκεο ζα ηεζνχλ ππφ εθθαζάξηζε ή ζα πνπιεζνχλ ζε ηξίηνπο, ζε
πεξίνδν 3 έσο 5 ρξφλσλ αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.
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v.

πκκεηνρή ζε κε Πηζησηηθά πλεξγαηηθά Ιδξύκαηα

Όιεο νη ζπκκεηνρέο ηνπ Πηζησηηθνχ Σνκέα πνπ ζεσξνχληαη σο κε βαζηθέο (non – core)
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα πξέπεη λα πνπιεζνχλ κέζα ζηα επφκελα 5 ρξφληα.
Η Δπηηξνπή ηεο ΚΣ, ζα πξνρσξήζεη ζε αμηνιφγεζε / απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ
ζπκκεηνρψλ απηψλ γηα θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά, ε νπνία ζα αξρίζεη άκεζα θαη ζα
νινθιεξσζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014. εκεηψλεηαη φηη έρεη ήδε
ζπκθσλεζεί κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο φηη απφ
ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα, κφλν ε πλεξγαηηθή
Δηαηξεία Μεραλνγξάθεζεο θαη ε Δπελδπηηθή Δηαηξεία ΓΗΜΗΣΡΑ Ληδ ζεσξνχληαη σο
βαζηθέο (core) επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
4.7 πκθσλία Εγγξαθήο (Subscription Agreement) ηνπ Οκνιόγνπ ηνπ
Επξσπατθνύ Μεραληζκνύ ηήξημεο (ESM), ύςνπο €1,5 δηο επ’ νλόκαηη ηεο
πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Ληδ (ΚΣ)
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ νκνιφγνπ ζηε ΚΣ, ήηαλ ε έγθξηζε ηνπ
ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Η Δπξσπατθή
Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2014, ηελ απφθαζε ηεο γηα έγθξηζε ηνπ
ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο ζεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κε ην πνζφ ηνπ €1,5 δηο, θαζίζηαην δπλαηή κε ηελ
πξνυπφζεζε ηεο πξνεγνχκελεο ππνγξαθήο ηεο πκθσλίαο Παξαρψξεζεο
(Subscription Agreement), κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηεο ΚΣ θαη ηνπ ESM.
Η πκθσλία Παξαρψξεζεο, έρεη ππνγξαθηεί ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ζηηο 10
Μαξηίνπ 2014 κεηαθέξζεθε ην νκφινγν χςνπο €1,5 δηο ζηε ΚΣ θαη παξάιιεια έγηλε
θαη ε έθδνζε 1.171.875.000 κεηνρψλ (νλνκαζηηθήο αμίαο €1.28 αλά κεηνρή) ζπλνιηθνχ
χςνπο €1,5 δηο.
Σν ζπλνιηθφ εθδνζέλ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΚΣ αλέξρεηαη ζε €1,515εθ., εθ ησλ
νπνίσλ ην 99% θαηέρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ην ππφινηπν 1% νη πλεξγαηηθέο
Δηαηξείεο πνπ ήηαλ κέιε ηεο ΚΣ πξηλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, πνζνζηφ ην νπνίν
κεηαθέξζεθε ζηε πλεξγαηηθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ ηεο ΚΣ.

4.8 Δείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ
Αλαδηάξζξσζεο ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα
H Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΚΣΚ θαη ηε ΚΣ απνθάζηζαλ ηνπο θχξηνπο
δείθηεο (Key Performance Indicators) γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο
ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα. Οη ελ ιφγσ δείθηεο δηαρσξίδνληαη ζε
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νηθνλνκηθνχο δείθηεο (financial indicators) θαη ζε ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο (operational
indicators).
Όζνλ αθνξά ηνπο ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο απηνί ζα εηνηκάδνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζε
ελνπνηεκέλε βάζε (ΚΣ θαη 18 ΠΙ), ελψ νη νηθνλνκηθνί δείθηεο ηφζν ζε ελνπνηεκέλε
βάζε (ΚΣ θαη 18 ΠΙ) φζν θαη ζε αηνκηθή βάζε.
Οη πην πάλσ δείθηεο έηπραλ θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Σξφηθαο, ελψ κέξνο ησλ δεηθηψλ ζα
δεκνζηεχνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε.
4.9 Δηάθνξα
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΣΚ θαη ηε ΚΣ παξαθνινπζεί ζε
ζπλερή βάζε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Σνκέα
ιακβάλνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επηηπρή αλαδηάξζξσζε ηνπ Σνκέα. ηα
πιαίζηα απηά εθηφο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ έρεη πξνρσξήζεη ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (πξψελ ΤΔΔ) ζηελ εηνηκαζία
θαη δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζε δχν ηξνπνπνηήζεηο ησλ πεξί
πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκσλ.
Η πξψηε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ είρε σο ζθνπφ ηελ
απινπνίεζε, βειηίσζε θαη εηζαγσγή νξηζκέλσλ αλαγθαίσλ δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ηε
δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ζπλεξγαηηθψλ εηαηξεηψλ ψζηε, δεδνκέλσλ ησλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα θάζε ζπγρψλεπζε πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ Σξφηθα, λα
πξνσζνχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ηαρχηεξα νη ελ ιφγσ ζπγρσλεχζεηο θαη λα κελ
παξαηεξνχληαη νη νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο ή πξνβιήκαηα. Οπζηαζηηθά ην
πξνηεηλφκελν λνκνζρέδην δηεπθφιπλε ηελ πινπνίεζε ηεο Μλεκνληαθήο καο
ππνρξέσζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε ησλ ΠΙ ζε 18 κέρξη ηα ηέιε Μαξηίνπ 2014, ηεξψληαο
θαη ηηο ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο πνπ αθνξνχζαλ ηε θάζε κία ζπγρψλεπζε. Σν
λνκνζρέδην ςεθίζηεθε ζε λφκν απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαη δεκνζηεχηεθε
ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 (Ν 23(Ι)/2014).
Η δεχηεξε ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ηελ Μλεκνληαθή καο ππνρξέσζε, φπσο νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ΠΙ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ ιήγεη ην 2013 θαη
εληεχζελ, ζα ππφθεηληαη ζε εηήζην έιεγρν απφ εμσηεξηθφ, αλαγλσξηζκέλν θαη
αλεμάξηεην ειεγθηηθφ νίθν. Η ελ ιφγσ πξφλνηα έθαλε νπζηαζηηθά αδχλαηε ηελ ζπλέρηζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Διεγθηηθήο Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ (ΔΤΔ). Έρεη γίλεη
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκνπ, (ην νπνίν
πξνλννχζε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΤΔ) κε ζθνπφ (α) ηε δηάιπζε ηεο ΔΤΔ θαη
(β) θαζνξηζκφ λέαο δηαδηθαζίαο γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ
ζπλεξγαηηθψλ εηαηξεηψλ. Σν λνκνζρέδην έρεη ζηαιεί ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηεο
Γεκνθξαηίαο γηα έιεγρν απφ ηηο 10 Ιαλνπάξηνπ 2014. Δπίζεο, ζρεηηθφ λνκνζρέδην ηνπ
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Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πξνλνεί φηη φζνη ππάιιεινη ηεο ΔΤΔ, επηζπκνχλ, ζα
κεηαθεξζνχλ ζηελ Γεκφζηα Τπεξεζία.
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (7) ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε
βάζε ηνλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκν θαη
ηνπ άξζξνπ 7 (ε) ηνπ Νφκνπ, πνπ πξνλνεί ηε χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδαο
Γηαρείξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ
Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ, εθπξφζσπνο ηεο Μνλάδαο, ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο ρσξίο
δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ ή / θαη ζηηο ζπλεδξίεο ησλ
Δπηηξνπεηψλ ησλ ΠΙ.
Σέινο, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο έρεη άκεζν ξφιν ζηηο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ Σξφηθα γηα ηα
ζέκαηα ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ
Σνκέα.
5. Μεηεμέιημε ηεο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο
Η Μνλάδα Γηαρείξηζεο κε βάζε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δηαρεηξίδεηαη ηε ζπκκεηνρή ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ
ιάβεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε, κε βάζε ηνπο πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκσλ.
Γηα ζθνπνχο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηα νπνία ε
Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
θαζψο θαη γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθέο εληζρχζεηο άιιεο απφ
ηελ θεθαιαηαθή ελίζρπζε, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο επεμεξγάδεηαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε
ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ, Νφκνο ηνπ
2013, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.
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