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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑΚΗ ΓΟΜΗ ΠΙΣΧΣΙΚΧΝ ΙΓΡΤΜΑΣΧΝ 

 

 

1. Δηζαγσγή 

 

Καηά ηελ πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ πλεξγαηηθψλ Πηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ (ΠΗ), 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 ΠΗ, 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 

Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, Νφκνο ηνπ 2013» εγθξίζεθε απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζηε 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. 

 

Αθνινχζσο, ν Νφκνο ηξνπνπνηήζεθε δχν θνξέο θαηά ην έηνο 2015 έηζη ψζηε ε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο λα αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο (ΟΥ) (Ν111(Ι)/2015 – 16 Ηνπιίνπ 2015, εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο) θαη ηνπ Σακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο (Ν192(Ι)/2015 – 17 Γεθεκβξίνπ 2015, εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο). 

 

Με βάζε ην άξζξν (7) ηνπ πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο Νφκσλ ηνπ 2013 

έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015, ζηνπο ζθνπνχο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνληαη 

κεηαμχ άιισλ: 
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 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 θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, σο κεηφρνπ, ζηελ 

ηδηνθηεζηαθή δνκή  ησλ 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 (ΔΔ) γηα ηελ παξνρή θξαηηθήο ελίζρπζεο, θαη 

 ε εθηέιεζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγνχ, νπνησλδήπνηε 

θαζεθφλησλ ή εμνπζηψλ ηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ηεο 

Αλαδηάξζξσζεο 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 (7) ηνπ Νφκνπ, 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 Α 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 θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

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 

ηδξπκάησλ. 
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χκθσλα κε ηα άξζξα 12(1-2) ηνπ Νφκνπ, 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, ηελ ππνβάιιεη ζηνλ 

Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 

θάζε έηνπο. 

 

 

2. Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο 

 

Σν άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 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, ηελ 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(Η)/2013), αλαθέξεη φηη 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, ηελ 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. 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζηειερψλεηαη απφ επηά (7) Λεηηνπξγνχο θαη απφ κηα (1) 

Γξαθέα ε νπνία απνζπάζζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016. Δθ ησλ Λεηηνπξγψλ, ν 

έλαο πξνέξρεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη νη ππφινηπνη έμη (6) έρνπλ 

απνζπαζζεί απφ ηελ Τπεξεζία πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ ζηηο 27/11/2013 γηα 

πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ, πεξίνδνο ε νπνία δχλαηαη λα αλαλεσζεί γηα αθφκε ηξία 

(3) ρξφληα.  

 

Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κε γλσζηνπνίεζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 21 Μαξηίνπ 2014, έρεη δηνξίζεη σο 
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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, σο Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηνλ θ. Κπξηάθν 

Φηιή, Λεηηνπξγφ Τπεξεζίαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Α΄. 

 

3. Γεκνζηνλνκηθό πξόγξακκα πξνζαξκνγήο θαη ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ  

 

3.1 Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζηελ Κύπξν 

 

Σν 2015 ε θππξηαθή νηθνλνκία παξνπζίαζε νηθνλνκηθή αλάθακςε γηα πξψηε 

θνξά κεηά ηελ χθεζε. Ζ δέζκεπζε ησλ αξρψλ ζηελ ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο έρεη απνθέξεη απνηειέζκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, κε 

ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε λα αξρίδεη ζηηο αξρέο ηνπ 2015 θαη ηα πςειά επίπεδα 

αλεξγίαο λα αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη. Παξφια απηά ε θππξηαθή νηθνλνκία 

ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη θηλδχλνπο θαη θχξηα πξνηεξαηφηεηα ησλ αξρψλ 

παξακέλεη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ ησλ Mε 

Δμππεξεηνχκελσλ Υνξεγήζεσλ (ΜΔΥ). Δθηηκάηαη φηη ε ζπλέρηζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα εδξαηψζεη ηελ βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ζα νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε κίαο ζπλερνχο ζηαζεξήο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ηεο Κχπξνπ, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ην 2015 

εθηηκάηαη φηη αλήιζε ζην 1,6% ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο, ελψ ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ην 2016 ε αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ 

αλακέλεηαη λα επηηαρπλζεί ζην 2,2%. Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα αλήιζε ζην -1% 

ηνπ ΑΔΠ ην 2015 απφ -8,9% πνπ ήηαλ ην 2014, ελψ ην δεκφζην ρξένο έρεη 

θιείζεη ζην 108,9% ηνπ ΑΔΠ ην 2015. Οη πξνβιέςεηο γηα ην 2016 είλαη 

ελζαξξπληηθέο αθνχ αλακέλεηαη νξηαθή αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο ζην -

0,4% θαη κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζην 105,4% ηνπ ΑΔΠ. 

 

Ζ αλεξγία αλακέλεηαη λα κεησζεί ζην 13,5% ην 2016 απφ 15% ην 2015 ελψ γηα ην 

2017 εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί πεξαηηέξσ ζην 12,5%. Ζ κείσζε ηεο αλεξγίαο 

δείρλεη φηη ε βειηίσζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ φηη 

πξνεγνπκέλσο ππνινγηδφηαλ, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθή επίδξαζε θαη 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 

 

Δπηπξφζζεηα, φινη νη πεξηνξηζκνί γηα κεηαθνξά θεθαιαίσλ πνπ επηβιήζεθαλ 

ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ηνπ 2013 έρνπλ αξζεί πιήξσο ζηηο 6 Απξηιίνπ 2015. 
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Σνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε θππξηαθή θπβέξλεζε εμέδσζε θπβεξλεηηθά νκφινγα 

δηάξθεηαο 7 ρξφλσλ πξνο μέλνπο επελδπηέο. Τπήξμαλ πξνζθνξέο χςνπο 

πεξίπνπ €1,9 δηο απφ ηηο νπνίεο επηιέρζεθαλ πξνζθνξέο χςνπο €1 δηο. Ζ κέζε 

ηηκή ηεο απφδνζεο ησλ εθδνζέλησλ θπβεξλεηηθψλ νκνιφγσλ θπκάλζεθε ζην 4%. 

Δπίζεο, ζηηο 27 Οθησβξίνπ 2015, ε θππξηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε κε ηελ 

έθδνζε λέσλ νκνιφγσλ δηαξθείαο 10 ρξφλσλ. Σα νκφινγα είραλ αμία €1 δηο θαη 

απφδνζε 4,25%. 

 

3.2  Πξόγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Μεραληζκνχ ηαζεξφηεηαο (ΔΜ) ζπλέρηζε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ θππξηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη ην Γ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (ΓΝΣ) νινθιήξσζε ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ 2016 ηελ 9ε  αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο Κχπξνπ. ηηο 7 Μαξηίνπ 2016 ε 

θππξηαθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε ηεο λα εμέιζεη απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ ΔΜ ρσξίο δηάδνρν δηεπζέηεζε θαη παξάιιεια πξνρψξεζε κε 

αθχξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΓΝΣ πνπ έιεγε ζηηο 14 Μαΐνπ 2016. Σν 

Eurogroup κε αλαθνίλσζε ηνπ ζηήξημε ηελ απφθαζε ηεο θππξηαθήο θπβέξλεζεο 

γηα έμνδν απφ ην πξφγξακκα ελψ ην ΓΝΣ ζπγράξεθε ηελ Κχπξν γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηεο, αιιά ηφληζε ηελ αλάγθε ηεο ζπλέρηζεο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. Σν πξφγξακκα ηνπ ΔΜ έιεμε θαη επίζεκα ζηηο 31 Μαξηίνπ 

2016. Ο ΔΜ εθηακίεπζε ζηελ Κχπξν ζπλνιηθά €6,3 δηο θαη ην ΓΝΣ €1 δηο 

επηπιένλ. 

 

 

3.3 Υξεκαηννηθνλνκηθόο ηνκέαο 

 

Σν ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κεηά ηελ 

πξνζαξκνγή γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο αλήιζε θαηά ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2015 ζηα €62,8 δηο απφ €63,2 δηο θαη €61,5 δηο πνπ ήηαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2015 θαη Γεθέκβξην ηνπ 2014 αληίζηνηρα. Γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ηα δάλεηα 

κεηψζεθαλ θαηά €2,2 δηο, κεηά ηελ πξνζαξκνγή γηα ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, 

ελψ ρσξίο απηέο λα ιεθζνχλ ππφςε, θαηαγξάθεθε αχμεζε €1,3 δηο. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΚΣΚ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 παξαηεξήζεθε κείσζε 

ζηηο ΜΔΥ γηα ηηο εγρψξηεο εξγαζίεο θαηά €0,7 δηο, ζε ζρέζε κε ην Ννέκβξην ηνπ 

2015. Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ απμεκέλν αξηζκφ  αλαδηαξζξψζεσλ πνπ 

έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη ΜΔΥ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 κεηψζεθαλ ζηα 
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€26,7 δηο, απνηειψληαο έηζη ην 46,2% ησλ ζπλνιηθψλ δαλείσλ, ζε ζχγθξηζε κε 

46,1% ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. 

  

ηα λνηθνθπξηά, ην ζχλνιν ησλ ΜΔΥ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 αλέξρνληαλ ζηα 

€12,7 δηο, απφ €12,8 δηο πνπ ήηαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, απνηειψληαο ην 

47,6% ησλ ζπλνιηθψλ "θφθθηλσλ" δαλείσλ. ηηο επηρεηξήζεηο, ην ζχλνιν ησλ 

ΜΔΥ αλήιζε ζηα €13,3 δηο ή 49,8% απφ ην ζχλνιν ησλ ΜΔΥ. 

  

Οη ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο ιφγσ απνκείσζεο ησλ ΜΔΥ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλέξρνληαη ζε €10 δηο ή 37,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ΜΔΥ πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα. Οη ρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ 

αλαδηαξζξσζεί κέρξη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ 2015 αλέξρνληαλ ζηα €14,2 δηο, απφ 

ηα νπνία €10,7 δηο εμαθνινπζνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ΜΔΥ, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη σο έλα βαζκφ, ζηνλ νξηζκφ ησλ ΜΔΥ.  

 

Μηθξή αχμεζε παξνπζίαζαλ ην 2015 νη θαηαζέζεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΚΣΚ, ελ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ κείσζε ζεκεηψζεθε ζηελ παξνρή λέσλ 

δαλείσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΚΣΚ, πξνζαξκνζκέλα σο πξνο ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά €91 εθ. ζε ζρέζε κε ην 

2014. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 απμήζεθαλ θαηά €203 εθ. έλαληη κείσζεο €67,9 

εθ. ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2015.  

 

Υσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο 

ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αλήιζαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζηα €46 δηο, 

απφ €47,4 δηο θαη €46,1 δηο πνπ ήηαλ ην Ννέκβξην ηνπ 2015 θαη  Γεθέκβξην ηνπ 

2014 αληίζηνηρα, παξνπζηάδνληαο έηζη εηήζηα κείσζε €0,2 δηο. Οη θαηαζέζεηο 

απμήζεθαλ θαηά 0,2% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη αχμεζεο 0,1% ην Ννέκβξην ηνπ 

2015 θαη κείσζεο 4% ην Γεθέκβξην ηνπ 2014. 

 

 

3.4 Άιιεο ζεκαληηθέο εμειίμεηο  

 

Με ηελ έμνδν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απφ ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ηελ 1ελ  Απξηιίνπ 2016, ηα εκπνξεχζηκα ρξεφγξαθα πνπ εθδίδεη ή 

εγγπάηαη πιήξσο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία παχνπλ λα ππφθεηληαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ πξνζσξηλψλ θξηηεξίσλ πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 

γηα απνδνρή ησλ ελ ιφγσ ρξενγξάθσλ σο εμαζθάιηζε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο. Απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ζηα ελ ιφγσ ρξεφγξαθα ζα 

εθαξκφδνληαη θαη πάιη ηα ειάρηζηα φξηα πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. Ζ 
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παξέθθιηζε απηή επέηξεπε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ σο αζθάιεηα θαη ηελ 

αγνξά ηνπο ζην πιαίζην πξάμεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ πιεξνχζαλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πηζηνιεπηηθήο 

δηαβάζκηζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ρξεφγξαθα πνπ θαηέρνπλ ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη απφ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία ζηα ξεπζηά ηνπο 

δηαζέζηκα.  

 

Παξφιν πνπ ε πην πάλσ εμέιημε νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ 

νκνιφγσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ν νίθνο Fitch κε 

έθζεζε ηνπ ην Μάξηην ηνπ 2016, εθηηκά φηη ε Κχπξνο δελ ρξεηάδεηαη ην 

πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ηεο ΔΚΣ, γηαηί έρεη ζπγθεληξψζεη έλα 

απφζεκα ξεπζηφηεηαο €1 δηο γηα θάιπςε ησλ θεηηλψλ ηεο ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλαγθψλ. 

 

3.5 Ννκνζεηηθό πιαίζην 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ε Βνπιή πηνζέηεζε λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο, θαζψο θαη 

έλα λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηηο εθπνηήζεηο ελππφζεθσλ αθηλήησλ. Ζ λνκνζεζία 

απηή απνζθνπεί ζην λα επηζπεχζεη ηελ δηαδηθαζία ησλ εθπνηήζεσλ κέζσ 

ηδησηηθψλ  πιεηζηεξηαζκψλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΜΔΥ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία ηζρχεη πιένλ γηα φια ηα δάλεηα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2015. Δπηπξφζζεηα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 ε Βνπιή ζέζπηζε ην Πιαίζην 

Αθεξεγγπφηεηαο κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ βηψζηκσλ 

δαλεηνιεπηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα έρνπλ θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο δηεπθνιχλζεηο 

θαη εμαηξέζεηο θνξνινγηψλ θαη ηειψλ κεηαβίβαζεο φηαλ επηηπγράλνληαη 

αλαδηαξζξψζεηο. 

 

Σν πιαίζην Αθεξεγγπφηεηαο απνηειείηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο πέληε 

κεραληζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηηο εηζεγήζεηο 

εκπεηξνγλσκφλσλ: (η) Δηζαγσγή κεραληζκνχ ζρεδίσλ απνπιεξσκήο γηα 

βηψζηκα δάλεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ (ii) Δθζπγρξνληζκέλε πησρεπηηθή 

δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε κε βηψζηκα δάλεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ, ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ απαιιαγή ηνπ πησρεχζαληνο ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο, νη 

νπνίεο ζα εκπνδίδνπλ νπνηεζδήπνηε θαηαρξήζεηο (iii) Δλδερφκελε απαιιαγή γηα 

κε βηψζηκα δάλεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη ρσξίο ειάρηζην εηζφδεκα θαη 

ρσξίο ειάρηζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη έρνπλ έλα πνιχ κηθξφ κε 

εμαζθαιηζκέλν ρξένο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο Γηαηάγκαηνο Απαιιαγήο Υξένπο 

ππφ απζηεξέο πξνυπνζέζεηο (iv) Δηζαγσγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε δαλείσλ ζε βηψζηκεο εηαηξείεο (examinership) (v) 

Δθζπγρξνληζκέλε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο εηαηξεηψλ. 
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Σν επηέκβξην ηνπ 2015, ε Βνπιή πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε λφκνπ πνπ 

επηηξέπεη κέζσ ελφο κεραληζκνχ ηελ έθδνζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο γηα 

"εγθισβηζκέλνπο" αγνξαζηέο αθηλήησλ πνπ έρνπλ πιεξψζεη φιν ή ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηνλ εξγνιάβν θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2016 ε ΚΣΚ 

εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.  

 

Δπηπιένλ, ε Βνπιή ςήθηζε ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ απαιιαγή 

απνπιεξσκήο ηειψλ ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ απφ 

ην έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζην άιιν, κείσζε ησλ κεηαβηβαζηηθψλ ηειψλ 

ζην 50% (αλ ε πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ, απαιιάζζεηαη πιήξσο 

απφ ηελ πιεξσκή κεηαβηβαζηηθψλ ηειψλ), απαιιαγή απφ Φφξν Κεθαιαηνπρηθψλ 

Κεξδψλ γηα αθίλεηα πνπ ζα αγνξαζηνχλ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη εηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ αλάθηεζε ππνζεθψλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2015, ςεθίζηεθε 

λνκνζρέδην ην νπνίν ξπζκίδεη ηελ πψιεζε πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, θπξίσο 

κέρξη €1 εθ., ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 2016 ε ΚΣΚ εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. 

 

ηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2015, ε Βνπιή πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε πέληε (5) 

λνκνζρεδίσλ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν λα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2015.  

 

Σέινο, ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 2016, ε Βνπιή πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε λφκνπ θαη 

θαλνληζκψλ κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/49/ΔΔ πεξί ησλ ζπζηεκάησλ εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ θαη κε 

νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/59/ΔΔ, γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηελ 

αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

επελδχζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Σακείνπ 

Δμπγίαλζεο. Οη πξναλαθεξφκελεο νδεγίεο πξνλννχλ γηα ελαξκνληζκέλν εχξνο 

θαη χςνο θάιπςεο θαηαζεηψλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη γηα ζπλεξγαζία 

ζπζηεκάησλ εγγχεζεο θαηαζέζεσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θα είλαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ ππνρξεσηηθή ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηακείσλ απφ εηζθνξέο θαη ζα 

θαζνξηζηεί ειάρηζην επίπεδν εηζθνξψλ. ηφρνο είλαη ηα ηακεία εγγχεζεο 

θαηαζέζεσλ λα αλέιζνπλ ηνπιάρηζηνλ ζην 0,8% επί ησλ θαιπκκέλσλ 

θαηαζέζεσλ κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2024 θαη ην ηακείν εμπγίαλζεο ζην 1% επί ησλ 

θαιπκκέλσλ θαηαζέζεσλ κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2024. Σν Σακείν Δμπγίαλζεο 

ηίζεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εγγχεζεο θαηαζέζεσλ θαη νη εηζθνξέο 

ζα βαζίδνληαη ζηηο θαιπκκέλεο θαηαζέζεηο θαη ζην πξνθίι θηλδχλνπ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 
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3.6 Καλνληζηηθό πιαίζην 

 

Σελ άκεζε επνπηεία ησλ ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ αλαιάβεη ε 

ΔΚΣ θαη ε ΚΣΚ ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ). Σν 

επνπηηθφ πιαίζην είλαη δπλακηθφ θαη νη απαηηήζεηο ηνπ δχλαηαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ κε ελδερφκελεο επηπηψζεηο, γηα παξάδεηγκα ζηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα. 

 

Ζ KTK αθνχ αμηνιφγεζε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην άξρηζε λα εηζάγεη ζεηξά 

θαλνληζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. Μεηαμχ άιισλ, ην 2014 εθδφζεθε απφ ηελ ΚΣΚ 

νδεγία πνπ θαιχπηεη ηελ πνιηηηθή απνκείσζεο δαλείσλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δηελέξγεηαο πξνβιέςεσλ. Σν 2015 εθδφζεθε επίζεο αλαζεσξεκέλε νδεγία γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ. Σν 2016 ε ΚΣΚ εμέδσζε λέα αλαζεσξεκέλε 

νδεγία γηα ηελ παξαρψξεζε ρνξεγήζεσλ θαη πξνρψξεζε ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 

νδεγίαο ηεο γηα ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

 

4. Αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη Αλαδηάξζξσζε ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ 

Σνκέα (ΠΣ) 

 

Ο ΠΣ αλαθεθαιαηνπνηήζεθε απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία (κε πφξνπο ηεο 

Γαλεηαθήο χκβαζεο πνπ ζπλνκνινγήζεθε κε ηνπο Γηεζλείο Πηζησηέο θαη κε 

βάζε ην Μλεκφλην) ην 2013, κε ην πνζφ ηνπ €1,5 δηο θαη απφ ην Σακείν 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ην 2015, κε ην πνζφ ησλ €175 εθ. Απαξαίηεηνη φξνη θαη γηα 

ηηο δχν αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ήηαλ ε ππνβνιή Α, θαζψο θαη ε ζρεηηθή ηνπο 

έγθξηζε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ.  

 

Ζ έγθξηζε ηφζν ηνπ αξρηθνχ Α ηνπ ΠΣ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2014, φζν θαη ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ Α ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, πξνυπφζεηε θαη ηελ εηνηκαζία θαη 

ππνγξαθή απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ηελ ΚΣ ηνπ Καηαιφγνπ ησλ 

Γεζκεχζεσλ, θαηάινγνο ν νπνίνο νπζηαζηηθά δεζκεχεη ηφζν ην κέηνρν φζν θαη 

ην πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ Α θαη ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ΠΣ απφ ην Κξάηνο ζα έπξεπε λα ζπλάδεη κε ηνπο 

Κνηλνηηθνχο Καλφλεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. Μηα νπζηψδεο αξρή ησλ Καλφλσλ 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ απνηειεί ην ιεγφκελν «Burden Sharing» φπνπ νπζηαζηηθά 

ην επσθεινχκελν πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα επηκεξηζηεί κέξνο ηνπ βάξνπο 
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πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο θξαηηθήο ζηήξημεο. Οπζηαζηηθά, ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα (κέηνρνη, πξνζσπηθφ, εξγαζίεο)  ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη 

κεηαμχ άιισλ ζε κέηξα κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη 

απνμέλσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ ζε άιιεο εηαηξείεο ηδίσο ζηηο «non – core 

functions», δειαδή ζηηο κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο είρε άκεζε εκπινθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εηνηκαζίαο, 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ησλ δχν Α απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

εηνηκαζίαο ηνπο κέρξη θαη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπο απφ ηελ ΔΔ. Δπίζεο, ε Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο αλέιαβε εμνινθιήξνπ ηελ εηνηκαζία, δηαβνχιεπζε θαη πξνψζεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ (Νφκνη, Γηαηάγκαηα, πκθσλίεο) γηα λα είλαη 

δπλαηή ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ. 

 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηελ 1/1/2015 ηέζεθε ζε ηζρχ ε Δπξσπατθή Οδεγία ε νπνία 

δηέπεη θαη θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάθακςε θαη εμπγίαλζε ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ ελ ιφγσ Οδεγία πξνβιέπεη φηη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

ζα πξέπεη λα δηαζψδνληαη κε ίδηα κέζα (bail-in), ελψ θαζνξίδεη εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε θξαηηθή ελίζρπζε. 

εκεηψλεηαη φηη ν ηξφπνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ν 

επνπηηθφο έιεγρνο απφ ηνλ ΔΔΜ δελ θαιχπηεηαη απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνλνεί 

ε Κνηλνηηθή Οδεγία. Ζ πιήξεο εθαξκνγή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο απφ ηελ 1ελ 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ε κεηαθνξά ηεο ζην Δζληθφ Γίθαην, θάλεη πιένλ εμαηξεηηθά 

δχζθνιε θαη κε πνιχ δπζκελείο φξνπο ελδερφκελε λέα θξαηηθή ελίζρπζε, φρη 

κφλν ηεο ΚΣ αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

4.1 - Πξώηε Αλαθεθαιαηνπνίεζε ΠΣ θαηά ην έηνο 2013 

 

Έλαο απφ ηνπο θεληξηθνχο ππιψλεο ηνπ Μλεκνλίνπ πλαληίιεςεο γηα ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα απνηεινχζε ε ζπκθσλία ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ΠΗ, ε νπνία ζπκθσλήζεθε κεηαμχ 

ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Σξφηθαο θαη ησλ Κππξηαθψλ Αξρψλ ζηα ηέιε Ηνπιίνπ 2013.  

Σν επηέκβξην ηνπ 2013, ην Eurogroup ελέθξηλε ηελ παξαρψξεζε πνζνχ χςνπο 

€1,5 δηο κε ζθνπφ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ήηαλ ε έγθξηζε ηνπ Α απφ ηελ ΔΔ. Ζ ΔΔ αλαθνίλσζε ζηηο 24/02/2014 ηελ 

απφθαζε ηεο γηα έγθξηζε ηνπ Α ηνπ Σνκέα. Ωο απνηέιεζκα ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηεο ΚΣ, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαηείρε ην 99% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΚΣ θαη ε ΚΣ θαηείρε ην 99% ησλ κεηνρψλ ησλ 18 

ΠΗ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ 93 ΠΗ. Σν 1% ηεο ΚΣ 

θαηείρε ε πλεξγαηηθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ (Δ), εθπξνζσπψληαο ηηο 
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πλεξγαηηθέο Δηαηξείεο κέιε ηεο θαη ην 1% ησλ ΠΗ νη Δ έθαζηνπ ΠΗ, 

εθπξνζσπψληαο ηα θπζηθά πξφζσπα κέιε ηνπο. 

4.1.1 Τινπνίεζε Μλεκνληαθώλ Τπνρξεώζεσλ 

ιεο νη Μλεκνληαθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ε Γεκνθξαηία ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ΠΣ, φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαλ 

ηφζν ζην αξρηθφ Μλεκφλην πλαληίιεςεο φζν θαη ζηα επηθαηξνπνηεκέλα 

Μλεκφληα, είραλ πινπνηεζεί πιήξσο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ κεηαμχ άιισλ 

επηηεπρηεί ηα αθφινπζα: 

 

i. H κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ αδεηνδφηεζεο, ξχζκηζεο θαη επνπηείαο 

ησλ ΠΗ απφ ηελ Τπεξεζία Δπνπηείαο πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ  ζηελ 

ΚΣΚ. 

ii. Ζ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ Γηαηαγκάησλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα 

ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ΠΣ. 

iii. Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ, 

iv. Ζ δηελέξγεηα άζθεζεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη 

ησλ ΠΗ ζε ελνπνηεκέλε βάζε. 

v. Ζ ππνγξαθή ηνπ Πιαηζίνπ πλεξγαζίαs (Relationship Framework 

Agreement - RFA), ην νπνίν θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

Γεκνθξαηίαο, σο ηνπ θχξηνπ κεηφρνπ θαη ηεο ΚΣ. 

vi. Ο δηνξηζκφο ηνπ Δληνινδφρνπ Παξαθνινχζεζεο (ΔΠ) γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Α ηνπ ΠΣ. 

vii. Ζ εηνηκαζία θαη απνζηνιή ηνπ Α ηνπ ΠΣ ζηελ ΔΔ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 

2014. 

viii. Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κέζσ ηεο εθηακίεπζεο ηνπ πνζνχ ηνπ 

€1,5 δηο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Α απφ ηελ ΔΔ ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 

2014. 

ix. Ζ εηνηκαζία ησλ δεηθηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

Α ηνπ ΠΣ. 

x. Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΚΣ σο Κεληξηθνχ Φνξέα, κέζσ θαη ηεο 

απφθηεζεο ηνπ 99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΠΗ. 

xi. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΠΗ κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ, απφ 93 ζε 

18. 

xii. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ΠΗ απφ εμσηεξηθνχο 

ειεγθηηθνχο νίθνπο. 

xiii. Ζ εηνηκαζία ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξηφηεξσλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ΠΣ. 

 

 



16 
 

4.1.2  Τινπνίεζε πξώηνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο (Α) 

Σν πξψην  Α είρε πινπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην 2015 ε ΚΣ βξηζθφηαλ 

εληφο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί. Ζ πξφνδνο αλαθνξηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ Α είρε σο αθνινχζσο: 

 

(α) Μεραληζκόο αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

Σν Μάξηην ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ΠΗ 

κε ηελ ρνξήγεζε €1,5 δηο θξαηηθήο ζηήξημεο, έλαληη ηεο απφθηεζεο απφ ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία ηνπ 99% ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΚΣ. Ζ ΚΣ απέθηεζε ην 

99% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ΠΗ. Σα κέιε ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΗ δηαηεξνχλ 

ην 1% ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΗ αληίζηνηρα κέζσ ησλ Δ.  

 

(β) πγρσλεύζεηο ΠΙ 

Σν Μάξηην ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ησλ ζπγρσλεχζεσλ κε 

απνηέιεζκα λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ΠΗ απφ 93 ζε 18, ζηε βάζε 

εμεηδηθεπκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ κε ηελ Σξφηθα.  

 

(γ) Δλδπλάκσζε ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ ΚΣ σο ν θεληξηθφο θνξέαο ζα αλαπηχμεη θαη ζα εθαξκφζεη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ. Δληζρπκέλνη κεραληζκνί δηαθπβέξλεζεο θαη 

εληζρπκέλεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ζηα ΠΗ ζα δηαζθαιίζνπλ έλα ςειφ βαζκφ 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο πθηζηάκελεο θαη λενεηζαρζείζεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. 

Σα ΠΗ πηνζέηεζαλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ Σξφηθα θαη ε 

ΚΣ αμηνιφγεζε ηελ ηθαλφηεηα / θαηαιιειφηεηα ηεο Αλψηεξεο Δθηειεζηηθήο 

Γηεχζπλζεο ησλ ΠΗ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξφλνηα ηνπ Α. 

 

(δ) Γηαρείξηζε Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ - ύζηαζε ηεο 

Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ (ΓΓΜΔΥ)  

Έρεη ζπζηαζεί θαη βξίζθεηαη ζε πιήξε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θεληξνπνηεκέλε 

ΓΓΜΔΥ ηφζν ζην θέληξν, φζν θαη κε πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζε φιεο ηηο επαξρίεο. 

Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ ζε επίπεδν ΠΗ, ηκήκαηα Γηαρείξηζεο 

Καζπζηεξεκέλσλ Γαλείσλ γηα δάλεηα ρακειφηεξνπ χςνπο, επίζεο ζε 

θαζπζηέξεζε. Δπηπιένλ, έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή, θνηλέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο 

θαζπζηεξήζεσλ, δηαγξαθψλ θαη αλάθηεζεο ρξεψλ.  

 

Ζ ΓΓΜΔΥ έρεη αξρίζεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ζα ηελ 

βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ηππνπνηεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία, 

έηζη ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη λα 
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ειαρηζηνπνηεζεί ν ρξφλνο δηαρείξηζεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 έρεη μεθηλήζεη ε πξψηε εθζηξαηεία 

πινπνίεζεο ηππνπνηεκέλσλ ιχζεσλ αλαδηάξζξσζεο. Δπίζεο, ε ΚΣ έρεη 

δεκηνπξγήζεη, γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, εηδηθή ηζηνζειίδα ζηελ 

νπνία παξνπζηάδνληαη φια ηα αθίλεηα πνπ δηαζέηεη ν ΠΣ πξνο πψιεζε.  

 

(ε) Μείσζε Κόζηνπο – Βειηίσζε ηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

Μείωζε ηνπ θόζηνπο πξνζωπηθνύ  

Δθαξκφζηεθε κείσζε ζην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ 

Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. πγθεθξηκέλα, κεηψζεθε ην θφζηνο 

κηζζνινγίνπ θαηά 15%-16% κε αλαδξνκηθή ηζρχ απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2013. 

Παξάιιεια, κεηψζεθε ε ζπλεηζθνξά ησλ ΠΗ ζην ηακείν πξνλνίαο ησλ 

ππαιιήισλ απφ 12% ζε 5%, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ κηζζνινγηθψλ 

κεηψζεσλ. Αξρίδνληαο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, γίλεηαη απφ ηα ΠΗ 

νκνηφκνξθε ζπλεηζθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 12% (5% γηα ηελ πεξίνδν 2014-2018) ζην 

ηακείν πξνλνίαο ησλ ππαιιήισλ, ελαξκνλίδνληαο πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο νη 

νπνίεο θπκαίλνληαλ κεηαμχ 12% - 14%. 

 

Δπηπιένλ, γηα λα θαιπθζεί ε κείσζε ηνπ κηζζνινγίνπ θαηά 15% γηα ην Ννέκβξην 

θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ζπκθσλήζεθε ε κε θαηαβνιή ησλ ζπλεηζθνξψλ ηνπ 

εξγνδφηε ζην Σακείν Πξνλνίαο γηα ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην θαη γηα ηνλ 

13o  κηζζφ, θαζψο θαη γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 2014.  

 

Σρέδην Εζεινύζηαο Απνρώξεζεο (ΣΕΑ)  

Ο ζηφρνο πνπ αξρηθά ηέζεθε ήηαλ ε απνρψξεζε 282 αηφκσλ απφ ηνλ πηζησηηθφ 

ηνκέα. Απνρψξεζαλ 297 άηνκα κέζσ ηνπ ΔΑ (232 άηνκα απφ ηνλ πηζησηηθφ 

ηνκέα θαη 65 απφ ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα). Ζ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ήηαλ €12,9 εθ. 

έλαληη €15,3 εθ. πνπ ήηαλ ν ζηφρνο. Οη ζπλνιηθέο απνδεκηψζεηο αλήιζαλ ζε 

€23,4 εθ. έλαληη €20,7 εθ. πνπ ήηαλ ε αξρηθή εθηίκεζε. 

 

Μείωζε ηωλ άιιωλ Λεηηνπξγηθώλ Εμόδωλ 

Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ ζα 

πξέπεη λα κεησζνχλ ζηα €149 εθ. γηα λα θηάζνπλ ζηελ αλαινγία θφζηνο/έζνδα 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018 φπσο ζπκθσλήζεθε κε ηελ Σξφηθα. Ο δείθηεο έμνδα 

πξνο έζνδα (cost to income ratio) ηνπ ΠΣ είλαη κέζα ζηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 

Κιείζηκν ππνθαηαζηεκάηωλ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ΠΗ ζηηο 31/12/2012 ήηαλ 417. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο γηα ηα 55 ΠΗ πνπ 
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ιεηηνπξγνχζαλ ήηαλ 349. ηηο 31/12/2014 ν αξηζκφο ηνπο κεηψζεθε ζε 292 θαη 

ζηηο 30/09/2015 ζηα 253, κε απνηέιεζκα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ είρε ηεζεί 

ζην Α γηα κείσζε ηνπο ζηα 258 κέρξη ηηο 31/12/2015.  

 

Εκπνξηθέο θαη άιιεο κε θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο  

ρεηηθά κε ηηο Δκπνξηθέο θαη άιιεο, κε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΣ θαη ησλ 

ΠΗ, έρεη δηελεξγεζεί κειέηε βησζηκφηεηαο ηνπο απφ αλεμάξηεηνπο νίθνπο θαη 

εθηίκεζε ηεο αμίαο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ, απφ αλεμάξηεηνπο 

εθηηκεηέο. Πεξαηηέξσ, έρεη εθπνλεζεί ρέδην θαη Πνιηηηθή απνμέλσζεο φισλ ησλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΗ ζε 

πλεξγαηηθέο Δηαηξείεο εθηφο ηνπ Πηζησηηθνχ ηνκέα. ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ 

ζρεδίνπ απηνχ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγρψλεπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζε 

κέγεζνο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΠΣ κε ην ΟΠΑΕ Ληδ, ηνπ νπνίνπ ηνλ 

κεηνρηθφ έιεγρν δηαηεξεί ν ΠΣ. Ζ ζπγρψλεπζε απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηνπ ΟΠΑΕ θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, 

είραλ αλαηεζεί ζε αλεμάξηεηνπο ζπκβνχινπο ην έξγν ηεο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ζπκκεηνρψλ ζε κε πηζησηηθέο εηαηξείεο.  

 

Η αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ θαηαδεηθλύεη ηηο θύξηεο απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Α, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηα αθόινπζα 

Μέγεζνο απαζρόιεζεο  

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ 1νλ  Καηάινγν  

Γεζκεχζεσλ ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζα έπξεπε λα κεησζεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 2014 ζε 2.580. Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 30/09/2015 κεηψζεθε ζε 

2.659 άηνκα, ζε ζχγθξηζε κε 2.703 πνπ ήηαλ ζηηο 30/09/2014. Απηφ επηηεχρζεθε 

ιφγσ θπξίσο ηεο απνμέλσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζε κέγεζνο εκπνξηθψλ 

εξγαζηψλ ηεο ΚΣ αιιά θαη άιισλ ΠΗ, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο εθηφο ηνπ Πηζησηηθνχ Σνκέα. εκεηψλεηαη φκσο φηη παξά ηε 

κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ βξηζθφηαλ καθξηά απφ 

ην κεζνπξφζεζκν ζηφρν πνπ είρε ηεζεί δειαδή ζηελ κείσζε ηνπ ζηνπο 2.580 

κέρξη 31/12/2017. εκεηψλεηαη φηη ε δηεχζπλζε ηεο ΚΣ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

εθπφλεζε θαη δεχηεξνπ ΔΑ έηζη ψζηε λα ζκηθξπλζεί ε απφθιηζε πνπ 

παξαηεξείηαη αιιά θαη λα κεησζεί πεξεηαίξσ ην θφζηνο πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα.  

 

Ύςνο Καηαζέζεσλ 

Καηά ην πξψην δεθάκελν ηνπ 2014 ππήξμε κεγάιε απφθιηζε έλαληη ησλ ζηφρσλ 

ηνπ Α, φπνπ παξαηεξήζεθαλ κεγάιεο κεηψζεηο ζηηο θαηαζέζεηο, νη νπνίεο 

νθείινληαλ ζην ηδηαίηεξα θαθφ θιίκα εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

γεληθφηεξα αιιά θαη γηα ηα ΠΗ εηδηθφηεξα. Ζ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε κεηά 



19 
 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ ηεζη αληνρήο (stress tests) ηεο ΔΚΣ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2014. 

 

Μέγεζνο ησλ λέσλ δαλείσλ 

Σν κέγεζνο ησλ λέσλ δαλείσλ πζηεξεί θαηά πνιχ ησλ ζηφρσλ ηνπ Α θαη 

εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΠΣ. Οη ιφγνη γηα ηε 

ρακειή δήηεζε γηα λέα δάλεηα έρνπλ ζρέζε θαη ζπλδένληαη κε ην αξλεηηθφ 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ πηνζεηεζεί, θαζψο θαη ηα ππεξβνιηθά απζηεξά θξηηήξηα, π.ρ. ζρέζε δφζεο 

πξνο εηζφδεκα. Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ ζέζε ηνπ ΠΣ ζε ζρέζε κε 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζην πξψην Α γηα ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 

θαη ηελ θαηάζηαζε σο είρε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015.  

 

 

4.2 -  Πξόζζεηε Αλαθεθαιαηνπνίεζε ΠΣ θαηά ην έηνο 2015 

 

4.2.1  Δπνπηηθόο Έιεγρνο από Δληαίν Δπνπηηθό Μεραληζκό (ΔΔΜ) 

Καηά ην έηνο 2015 δηεμήρζε απφ ηνλ ΔΔΜ, επνπηηθφο έιεγρνο ζηηο 3 ζπζηεκηθέο 

Κππξηαθέο Σξάπεδεο, ηελ ΚΣ, ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ θαη ηελ Διιεληθή Σξάπεδα. 

 31/12/2013 ηόρνη Α 30/09/2015 

Αξ. ΠΙ 93 18 18 

Αξ. Τπνθαηαζηεκάησλ 349 258 256 

Αξ. Πξνζσπηθνύ 2.973 2.580 2.659 

Δηήζην Μηζζνιόγην €121.4 εθ. €95.2 εθ. €90,9 εθ. 

Κεθάιαηα (€321 εθ.) €1.184 εθ. €1.033 εθ. 

Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα (3,71%) 10,1% 12% 

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ 

ησλ 90 εκεξώλ 

42% 60% 53% 

Πξνβιέςεηο πξνο δάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 

εκεξώλ 

32,7% 39% 49,9% 

Γάλεηα €13.385 εθ. €13.913 εθ. €12.903 εθ. 

Καηαζέζεηο €13.506 εθ. €12.958 εθ. €12.771 εθ. 
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Ο ΔΔΜ πηνζεηψληαο αθξαίεο παξαδνρέο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΚΣ, δήηεζε 

απφ ηελ ΚΣ φπσο πξνρσξήζεη ζε πξφζζεηεο πξνβιέςεηο χςνπο €471 εθ., 

θαζψο θαη ζηελ εηνηκαζία θαη απνζηνιή πιάλνπ θεθαιαίσλ (capital plan), κε φια 

ηα κέηξα πνπ πξνγξακκαηίδεηαη λα ιεθζνχλ κέρξη ηηο 30/06/2016, γηα ηήξεζε 

ησλ θαζνξηζκέλσλ ειάρηζησλ επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θχξηεο 

αθξαίεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν ΔΔΜ θαη είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηηο 

απμεκέλεο πξνβιέςεηο έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 Τπνβάζκηζε ηεο αμίαο ησλ ελππφζεθσλ αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ ε 

επαλεθηίκεζε δελ ήηαλ πξφζθαηε, κε απνηέιεζκα λα πξνθχςνπλ 

πξφζζεηεο πξνβιέςεηο γχξσ ζηα €105 εθ.  

 Αχμεζε ηεο πεξηφδνπ ξεπζηνπνίεζεο ησλ αθηλήησλ ζηα 7 ρξφληα, 

έλαληη κηθξφηεξεο δηάξθεηαο πνπ ππνινγίζηεθε (γχξσ ζηα 4 

ρξφληα), ζηελ Παλεπξσπατθή Άζθεζε Αληνρήο ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014. Ο θάζε πξφζζεηνο ρξφλνο νδήγεζε ζε 

πξφζζεηεο πξνβιέςεηο πεξίπνπ €100 εθ. 

 Τηνζέηεζε παξαδνρήο γηα πψιεζε αθηλήησλ ζε κεησκέλεο ηηκέο 

κέρξη θαη 30%. Ζ κείσζε ζηηο ηηκέο θαηά 5% ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ησλ πξνβιέςεσλ θαηά πεξίπνπ €100 εθ.  

 

Δλέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

Ζ Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ, αθνχ έιαβε ππφςε ηα πην πάλσ δεδνκέλα, πηνζέηεζε ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο επηζεψξεζεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ ΔΔΜ. Μεηά ηηο λέεο 

απμεκέλεο πξνβιέςεηο, ν δείθηεο θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηηο 30 

επηεκβξίνπ 2015 αλήιζε ζην 12,01%, δείθηεο ν νπνίνο ηθαλνπνηνχζε ην 

πθηζηάκελν ειάρηζην επνπηηθφ φξην ελψ παξάιιεια εθηηκήζεθε φηη ζα ήηαλ ζε 

ζέζε ε ΚΣ κε εζσηεξηθή αλαθεθαιαηνπνίεζε λα ηθαλνπνηήζεη θαη ην λέν 

απμεκέλν ειάρηζην επίπεδν θεθαιαηνπρηθήο επάξθεηαο, ην νπνίν θαζνξίζηεθε 

ζην 12,25% απφ 9,79% πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο.  

Ζ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε 

πξνβιέςεσλ πξνο δάλεηα κε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ζην 50% 

πεξίπνπ, πνζνζηφ ην νπνίν πιεζηάδεη ηνλ  Δπξσπατθφ κέζν φξν. 

Πεξαηηέξσ, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία, σο ν θχξηνο κέηνρνο ηεο ΚΣ, αλέιαβε λα 

εληζρχζεη ηελ θεθαιαηαθή βάζε ηεο ΚΣ κε ην πνζφ ησλ €175 εθ., 

δεκηνπξγψληαο επηπιένλ πεξηζψξην αζθάιεηαο, πέξαλ απφ ηηο επνπηηθέο 

απαηηήζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ εηνηκάζζεθε θαη ππνβιήζεθε  ζρεηηθφ πιάλν 

θεθαιαίσλ (capital plan). 
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4.2.2 Αλαζεσξεκέλν ρέδην Αλαδηάξζξσζεο (Α) 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2015, θνηλνπνηήζεθε επίζεκα απφ ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

πξνο ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ην Αλαζεσξεκέλν Α ηεο 

ΚΣ. Μαδί κε ην Α θνηλνπνηήζεθε θαη ν αλαζεσξεκέλνο Καηάινγνο 

Γεζκεχζεσλ (List of Commitments), ν νπνίνο ππνγξάθεθε κεηαμχ ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο  θαη ηεο ΚΣ. 

ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015, ε ΔΔ αλαθνίλσζε ηελ έγθξηζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α 

ηεο ΚΣ θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ €175 εθ., ηα νπνία 

κεηαθέξζεθαλ ζηελ ΚΣ ζηηο 21 Γεθεκβξίνπ 2015.  

Οη θχξηεο παξάκεηξνη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Α νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Σνκέα είλαη νη αθφινπζεο: 

(α) ε δηαηήξεζε, κε θάπνηεο αιιαγέο, ηεο πθηζηάκελεο δνκήο ηνπ 

πλεξγαηηθνχ Πηζησηηθνχ Σνκέα (ΠΣ), δειαδή ησλ 18 ΠΗ, 

(β) ε δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 30/09/2018, 

(γ) ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ 

(ΥΑΚ), 

(δ) ε εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρηζεο εξγνδφηεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

πξνζσπηθνχ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί ζην πξνεγνχκελν Α, 

(ε) ε δηαηήξεζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπ δηθηχνπ εμππεξέηεζεο 

(ππνθαηαζηήκαηα) ηνπ ΠΣ, 

(ζη) φινη νη ππάιιεινη ηνπ ΠΣ λα κεηαθεξζνχλ θαη λα ζεσξνχληαη σο 

ππάιιεινη ηεο ΚΣ, 

(δ) φια ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΠΗ λα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ ΚΣ, έηζη ψζηε ζηα ΠΗ λα παξακείλνπλ κφλν ηα 

δάλεηα θαη νη θαηαζέζεηο, 

(ε) φιεο νη Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο ησλ ΠΗ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη ηελ παξαρψξεζε 

δαλείσλ ζα θεληξνπνηεζνχλ ζην επίπεδν ηεο ΚΣ, 

(ζ) νη Δπηηξνπείεο ησλ ΠΗ ζα απνηεινχληαη κφλν απφ 3 εθηειεζηηθά κέιε 

(2 απφ ην ΠΗ θαη έλα απφ ηελ ΚΣ). ελψ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε επαξρηαθφ 

επίπεδν κε εθηειεζηηθά ζπκβνπιεπηηθά ζπκβνχιηα (Advisory Council), 
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(η) ην 1% ηεο ζπκκεηνρήο ζηα ΠΗ έθαζηεο Δ ζα κεηαθεξζεί ζην 

επίπεδν ηεο ΚΣ έηζη ψζηε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ΠΗ λα είλαη 100% 

ηδηνθηεζίαο ηεο ΚΣ. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο έθαζηνπ κεηφρνπ 

ζηελ ΚΣ (Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, 

πλεξγαηηθή Kεληξηθή Δηαηξεία πκκεηνρψλ θαη πλεξγαηηθέο Δηαηξείεο 

πκκεηνρψλ) ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθήο 

απνηίκεζεο. 

 

4.2.3 Τινπνίεζε Αλαζεσξεκέλνπ ρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο (Α) 

H πινπνίεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α έρεη μεθηλήζεη άκεζα κεηά ηελ 

δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο / έγθξηζεο ηνπ απφ ηελ ΔΔ, ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 

2015. Δπίζεο, έρεη ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ ΔΠ, ηεο ΚΣ θαη ηεο Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο, ε κεζνδνινγία, κε βάζε ηελ νπνία ζα παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε 

ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α, κε ηελ ππνβνιή ζε ηξηκεληαία βάζε, ζρεηηθήο έθζεζεο 

πξνφδνπ.  

Σα θπξηφηεξα ζεκεία αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο εηήζηαο έθζεζεο είλαη ηα αθφινπζα:  

4.2.3.1 Λεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ηωλ 19 λνκηθώλ νληνηήηωλ  (ΣΚΤ θαη ΣΠΙ) 

 

1.1. Μεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ όισλ ησλ ΠΙ κε ηηο ππάξρνπζεο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο ζηε ΚΣ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κέρξη ηηο 

30/9/2016. Οη πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο εμεηάδνληαη απφ ην 

λνκηθφ ηκήκα ηεο ΚΣ. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο έρεη εηνηκάζεη ζρεηηθφ 

πξνζρέδην ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκσλ, 

έηζη ψζηε λα θαιχπηεηαη θαη λνκηθά ε κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ ησλ 

ΠΗ ζηε ΚΣ. Σν ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην κεηά ηελ δηαβνχιεπζε κε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, απνζηάιεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, 

ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηεμαγσγή λνκνηερληθνχ 

ειέγρνπ. εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη, θάζε λέα πξφζιεςε ζα γίλεηαη 

κέζσ ηεο ΚΣ, αθνχ πξψηα απηή εγθξηζεί απφ ηελ Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο. 

 

1.2. Γνκή Γηαθπβέξλεζεο 

Οη ππεξεζίεο ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ησλ Δπηηξνπεηψλ ησλ ΠΗ 

έρνπλ ηεξκαηηζζεί, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζηηο 29/02/2016. Απφ 

1/03/2016, ζε θάζε ΠΗ έρνπλ δηνξηζζεί ηξία (3) εθηειεζηηθά κέιε, εθ 
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ησλ νπνίσλ ηα δπν (2)  πξνέξρνληαη απφ ην ΠΗ θαη ην έλα (1) απφ ηε 

ΚΣ. Δπίζεο, ηνπο έρνπλ θνηλνπνηεζεί ηα θαζήθνληα θαη νη θαλνληζκνί 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπεηψλ ηνπο. Δθθξεκεί ν δηνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ πκβνπιίσλ. 

 

1.3.  Μεηαθνξά όισλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ ΠΙ ζε Ιδησηηθή Δηαηξεία ηεο νπνίαο ε ΚΣ ζα είλαη 

κέηνρνο 100% 

Ζ κεηαθνξά πξέπεη λα πινπνηεζεί κέρξη ηέινο Ηνπλίνπ 2016. Δθθξεκνχλ 

λνκηθά ζέκαηα, ζέκαηα θνξνινγίαο θαη ινγηζηηθά ζέκαηα. Ήδε έρεη 

εγγξαθεί ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, ε ηδησηηθή εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ 

ζηελ νπνία ζα κεηαθεξζνχλ φια ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Ζ ελ ιφγσ κεηαθνξά, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο ΚΣ, ζα γίλεη 

θάησ απφ ηηο πξφλνηεο ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο πνπ αθνξά ηηο 

αλαδηαξζξψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη 

νπνηαδήπνηε θνξνινγία. 

  

1.4. Κεληξνπνίεζε Λεηηνπξγηθώλ Τπεξεζηώλ  

 

1.4.1. Υξνλνδηάγξακκα Κεληξνπνίεζεο Λεηηνπξγηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

− Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα: Ζ ιεηηνπξγηθή ζπγρψλεπζε ηεο 

πλεξγαηηθήο Δηαηξείαο Μεραλνγξάθεζεο (ΔΜ Ληδ) κε ηε ΚΣ έρεη 

νινθιεξσζεί θαη απφ ηηο 29/02/2016 έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ΚΣ ιεηηνπξγψληαο πιένλ σο Αλψηεξε 

Γηεχζπλζε Σερλνινγίαο. Δθθξεκεί ε έγθξηζε ηεο ζπγρψλεπζεο απφ 

ηελ ΚΣΚ θαη ηνλ ΔΔΜ. 

− Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Έιεγρνπ: Ζ θεληξνπνίεζε έρεη νινθιεξσζεί 

ηνλ Γεθέκβξην  ηνπ 2015. 

− Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

θεληξνπνίεζεο ιήγεη ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2016. Δηνηκάζηεθε ρέδην 

Γξάζεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

− Έιεγρνο Πηζηνδνηήζεσλ: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

θεληξνπνίεζεο ιήγεη ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2016. Δηνηκάζηεθε ρέδην 

Γξάζεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε 

Μνλάδα  Διέγρνπ Πηζηνδνηήζεσλ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

− Καλνληζηηθή πκκόξθσζε: Ζ θεληξνπνίεζε έρεη νινθιεξσζεί ηνλ 

Μάξηην  ηνπ 2016. 
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− Οξγάλσζεο θαη Μεζόδσλ: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

θεληξνπνίεζεο είλαη ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2016. Δηνηκάζηεθε ρέδην 

Γξάζεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

− Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

θεληξνπνίεζεο είλαη ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2016. εκεηψλεηαη φηη 

εηνηκάζηεθε  νινθιεξσκέλν ρέδην Γξάζεο γηα φια ηα ζέκαηα ζε 

ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο 

δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο. 

− Ννκηθό Σκήκα: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο θεληξνπνίεζεο είλαη 

ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2016. Δηνηκάζηεθε ρέδην Γξάζεο κε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα 

− Σκήκα Πξνζθνξώλ: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο θεληξνπνίεζεο 

είλαη κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο 2016. 

− Σκήκα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

θεληξνπνίεζεο είλαη ηέινο Ηνπλίνπ ηνπ 2016. Δηνηκάζηεθε ρέδην 

Γξάζεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

− Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε: Ζ πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο 

θεληξνπνίεζεο είλαη κέρξη ηέινο ηνπ έηνπο 2016. εκεηψλεηαη φηη 

ππάξρεη ρέδην Γξάζεο κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εθαξκνγήο. 

 

1.4.2. Τινπνίεζε 14 πξνγξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

ην νπνίν απνηεινύζε θαη Μλεκνληαθή ππνρξέσζε 

 

 

 Έξγν Υξνλνδηάγξακκα Πξόνδνο έσο ζήκεξα  

1 Δθαξκνγή  πιαηζίνπ  

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (νξγαλσηηθή 

δνκή, πνιηηηθή δηαρείξηζεο  δεδνκέλσλ 

κε θαηαγξαθή ξφισλ θαη επζπλψλ). 

 

Τινπνηήζεθε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2016 

Δθθξεκεί ε δηεμαγσγή  

ζεκηλαξίσλ πξνο ηνπο 

επεξεαδφκελνπο Λεηηνπξγνχο. 

2 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή  Λνγηζκηθνχ 

γηα πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

(Γηαδηθαζίεο θαη Δξγαιεία). 

 

2ν Σξίκελν 2016 -Έρνπλ θαζνξηζηεί νη βαζηθνί 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο.  

-Έρεη γίλεη ην πηινηηθφ εξγαζηήξη 

- Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ έρεη αξρίζεη.  

 

3 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 

Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ.  

 

Τινπνηήζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 
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 Έξγν Υξνλνδηάγξακκα Πξόνδνο έσο ζήκεξα  

4 Αλάπηπμε Καηαιφγνπ Γεδνκέλσλ κε 

φιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο, αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε θαη 

εξκελεία ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Τινπνηήζεθε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2016 

 

5 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή επέιηθηεο 

αξρηηεθηνληθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

3ν Σξίκελν 2016 Αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ ηνπ  

ινγηζκηθνχ Statistical Analysis 

Software (SAS) /  Δξγαιεία 

δηαζέζηκα πξνο ρξήζε: 

-έρεη δηελεξγεζεί αλάιπζε 

θφζηνπο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ ηειψλ άδεηαο 

-έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζεκηλάξην 

απφ ηελ νκάδα ηνπ SAS γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε. 

-έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

δνθηκαζηηθφ πεξηβάιινλ ην 

νπνίν ζα αμηνινγήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ππνβνιήο 

θαηαζηάζεσλ ησλ εξγαιείσλ 

SAS.  

 

6 ηειέρσζε κε λένπο δηνξηζκνχο ή κε   

αμηνπνίεζε θαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

ηνπ  πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ε εμέιημε  

7 Γεκηνπξγία λέαο δνκήο ηεο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

ελδπλάκσζε ηεο πξνο ελίζρπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο. 

2ν Σξίκελν 2016 -Οινθιεξψζεθε ε εθαξκνγή ηεο 

λέαο δνκήο. 

-ε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα 

δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ 

πξνγξακκαηίδνληαη ζεκηλάξηα.  

-Παξαρσξήζεθε ε έγθξηζε γηα 

ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο. 

8 Δθαξκνγή ππνζηεξηθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα εηνηκαζία 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πξνυπνινγηζκψλ ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε.  

2ν Σξίκελν 2016 -Έρεη αγνξαζηεί ην ινγηζκηθφ 

Caseware. 

-Θα δηεμαρζεί πηινηηθή δνθηκή 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ 

ηξηκήλνπ. 

- Μηα αξρηθή έθδνζε ηνπ 

πξνηχπνπ δνθηκάδεηαη απφ ηελ 

ΚΣ.  
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 Έργο Χρονοδιάγραμμα Πρόοδος ζως σήμερα  

9 Δθαξκνγή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ  

ζηελ εθηίκεζε ησλ απνκεηψζεσλ. 

1ν Σξίκελν 2017 Γηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο κε 

δηαθνξά γξαθεία ζπκβνχισλ. 

10  Λνγηζκηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ησλ 

απνκεηψζεσλ. 

1ν Σξίκελν 2017 Γηεμάγνληαη ζπδεηήζεηο κε 

δηαθνξά γξαθεία ζπκβνχισλ. 

11 Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

εμφδσλ. 

2νΣξίκελν 2017 Οη δηαδηθαζίεο πξνβιέπεηαη λα 

αξρίζνπλ ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 

2016. 

12 Δθαξκνγή θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ  

επνπηηθψλ αλαθνξψλ. 

1ν Σξίκελν  2017 Οη δηαδηθαζίεο πξνβιέπεηαη λα 

αξρίζνπλ ην δεχηεξν ηξίκελν 

ηνπ 2016. 

 

14 Ρφινη θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ θαη ησλ 

Δπηηξνπψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.  

Τινπνηήζεθε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2015 

 

 

4.2.3.2 Πξνεηνηκαζία εηζόδνπ  ηεο ΣΚΤ ζηελ Χξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά θαη 

ζηαδηαθή κείωζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηεο ΚΔ  

Ζ ΚΣ, κέρξη ηελ 31ελ Γεθεκβξίνπ 2016, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαη λα ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο έηζη ψζηε λα 

εηζαρζεί ζην ΥΑΚ, θαη λα είλαη ζε ζέζε γηα ελδερφκελε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ 

ηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζηηο 30 

Ηνπλίνπ ηνπ 2017, ζηελ πεξίπησζε θαη κφλν πνπ ε ΚΣ αληηκεησπίδεη 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΚΣ, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί γηα κηα πηζαλή εηζαγσγή 

ησλ κεηνρψλ ηεο ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ ΥΑΚ ή ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ 

ΥΑΚ. Ζ ΚΣ, ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ θαη ηεο αγνξάο απφ ηε πξψηε κέξα 

ηεο εηζαγσγήο ηνπ Σνκέα ζην Υξεκαηηζηήξην. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ γίλεη 

επαθέο θαη ζπλαληήζεηο κε εθπξνζψπνπο ηνπ ΥΑΚ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηνρψλ.  

Δπίζεο, ε ΚΣ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 , πξνρψξεζε ζηελ πξνθήξπμε πξνζθνξψλ 

θαη αθνινχζσο ζηελ θαηαθχξσζε ηνπο γηα ηελ πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ 

ζπκβνχινπ ν νπνίνο λα αλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην 

ΥΑΚ (εηνηκαζία prospectus, απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ, αιιαγή ησλ 
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δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΣ έηζη ψζηε λα ζπλάδνπλ κε απηέο ησλ Γεκφζησλ 

Δηαηξεηψλ θιπ). 

 

4.2.3.3 Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθόηεηα 

(α) Θέκαηα Πξνζσπηθνύ 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηνκέα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

απηψλ ηεο ΔΜ Ληδ, ε νπνία πξφζθαηα έρεη ζπγρσλεπηεί κε ηελ ΚΣ, δελ ζα 

έπξεπε λα μεπεξλά ηνπο 2.770 ζην ηέινο ηνπ 2015, ζηνπο 2.720 ζηηο 31/12/2016, 

θαη ζηνπο 2.700 ζηηο 31/12/2017 θαη 31/12/2018. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σνκέα ζηηο 

31/12/2015 ήηαλ 2.749, ελψ ζηηο 31/03/2016 ήηαλ 2.752, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη 

βξίζθεηαη εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ Α . 

Σρέδην Εζεινύζηαο Απνρώξεζεο (ΣΕΑ): Ζ Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ 

πξνγξακκαηίδεη ηελ εμαγγειία λένπ ΔΑ κε ζηφρν ηελ απνρψξεζε 100 - 140 

πεξίπνπ ππαιιήισλ. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ έρνπλ ήδε 

ζπδεηεζεί κε ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Σν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ππνινγίδεηαη 

γχξσ ζηα €11εθ. εθ’ άπαμ γηα ην 2016, ελψ ην φθεινο γηα ην κηζζνιφγην ηεο ΚΣ 

ζα αλέιζεη γχξσ ζηα €6,6εθ. γηα ηα έηε 2017 – 2018. 

Νέεο Πξνζιήςεηο: Ζ ΚΣ εμαζθάιηζε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

γηα 31 ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηηο νπνίεο ήδε έρνπλ πιεξσζεί ε είλαη ζην ηειηθφ 

ζηάδην ε πιήξσζε ησλ 30 ζέζεσλ. Ζ ΚΣ έρεη ελεκεξσζεί απφ ηελ Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο φηη νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηα αηηήκαηα γηα ηελ πιήξσζε λέσλ 

ζέζεσλ, πέξαλ ηεο κηαο θελήο ζέζεο, δελ ζα γίλνληαη απνδεθηά πξηλ ηελ ηειηθή 

εθαξκνγή ηνπ ΔΑ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νπνηνδήπνηε λέν αίηεκα ζα αμηνινγείηαη 

πιένλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί αλαθνξηθά 

κε ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ζην αλαζεσξεκέλν Α φζν θαη ζηνλ 

Καηάινγν ησλ Γεζκεχζεσλ. 

Ζ ΚΣ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ζηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, φπσο π.ρ ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο, ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ, ζην ηκήκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη γεληθφηεξα 

λα κεηψζεη ην  ηπρφλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ησλ ΠΗ θαη ηεο ΚΣ. Ζ ελ ιφγσ αλαδηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ 

πξνβιέπεηαη απφ ην παξάξηεκα Γ ηνπ Καηαιφγνπ ησλ Γεζκεχζεσλ, φπνπ δελ 

επηηξέπεηαη απφθιηζε πέξαλ ηνπ 10% ζηνπο αξηζκνχο πνπ αλαγξάθνληαη. Ζ 

πξφνδνο γηα πινπνίεζε ηεο δέζκεπζεο απηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν ζηνλ ΔΠ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2016.  
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(β) Αξηζκόο Τπνθαηαζηεκάησλ 

Ο αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ζα πξέπεη λα κεησζεί απφ ηα 258 πνπ ήηαλ 

ζηηο 31/12/2015, ζηα 200 κέρξη ηηο 30/06/2017. Ζ ΚΣ έρεη νινθιεξψζεη ηελ 

πξψηε θάζε εμνξζνινγηζκνχ ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη σο απνηέιεζκα 

απηνχ,  ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 251 θαηαζηήκαηα, απφ ηα νπνία ηα 168 ιεηηνπξγνχλ 

ζηε βάζε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηα 83 κε κεξηθή απαζρφιεζε.  

 (γ) Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

Σα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ΠΣ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλνπλ  ηα €165 εθ. ζε θάζε έλα απφ ηα ινγηζηηθά έηε 2017 θαη 2018. Ο 

Γείθηεο Κφζηνο/Έζνδα ηνπ ΠΣ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 50% ζε θάζε έλα απφ ηα ινγηζηηθά έηε 2017 θαη 2018. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο ΚΣ 

γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 θαη λα παξαθνινπζείηαη κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ 

δηαρείξηζεο.  

 

4.2.3.4 Δείθηεο Κεξδνθνξίαο 

(α) Πνιηηηθή Καηαζέζεσλ 

Ο ΔΠ έρεη επηβεβαηψζεη φηη ε θαηαζεηηθή πνιηηηθή ηνπ ΠΣ είλαη ζε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δεζκεχζεσλ. Σφζν ηα ΠΗ  φζν θαη ε ΚΣ 

θαζνξίδνπλ ηελ νξζή ηηκνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ. ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

βησζηκφηεηά θαη ε κειινληηθή θεξδνθνξία ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηηο Γεζκεχζεηο, ην επηηφθην πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Σνκέα γηα 

θάζε θαηεγνξία θαηαζέζεσλ, γηα θάζε κήλα, δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

φηη ν κέζνο φξνο ησλ αληίζηνηρσλ επηηνθίσλ ηνπ ηδίνπ κήλα πνπ θαηαβάιινληαη 

απφ ηα ππφινηπα Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα ζηελ Κχπξν, κε βάζε ηα 

δεδνκέλα πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ ΚΣΚ θάζε κήλα. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη 

εθαξκνζηεί απφ ηε ΚΣ πιαίζην παξαθνινχζεζεο ησλ επηηνθίσλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε φιν ην Σνκέα γηα θάζε λέα θαηεγνξία θαηαζέζεσλ, αλά κήλα, 

θαζψο θαη ησλ επηηνθίσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

ηεο Κχπξνπ. 

 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

δεζκεχζεσλ ην Σκήκα Αλάπηπμεο Πξντφλησλ ηεο ΚΣ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ, παξνπζηάδεη ζηελ επηηξνπή ALCO ζε κεληαία 

βάζε ιεπηνκεξή έθζεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ επηηνθίσλ 

ηεο αγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη φια ηα πξναπαηηνχκελα πνπ είραλ δεηεζεί 
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απφ ηνλ ΔΠ ζρεηηθά κε ην ζέκα, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη εγθξηζεί απφ ηνλ ΔΠ 

ζηε ζρεηηθή έθζεζε ALCO. 

(β) Δλέξγεηεο Αλάθηεζεο θαη νη Ννκηθέο Δλέξγεηεο 

 ιεο νη ελέξγεηεο αλάθηεζεο θαη νη  απαηηνχκελεο λνκηθέο ελέξγεηεο, ζα πξέπεη 

λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο ηεο ΚΣΚ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηνλ «Κψδηθα Γενληνινγίαο 

ρεηξηζκνχ ησλ δαλεηνιεπηψλ» θαη ηνλ «Νφκν πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φιεο νη ελέξγεηεο ζην ζέκα απηφ ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηελ Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη 

ζα πξέπεη ν ΔΠ λα ελεκεξψλεηαη κέζσ κεληαίσλ εθζέζεσλ, γηα ελέξγεηεο πνπ 

γίλνληαη θαη αθνξνχλ ην πην πάλσ ζέκα. Οη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ην πην πάλσ 

ζέκα θαη έρνπλ νινθιεξσζεί, είλαη νη αθφινπζεο:  

 Σν Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ (ΔΓΚ) θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

αλαδηάξζξσζεο έρεη αλαζεσξεζεί κε βάζε ηε λέα αλαζεσξεκέλε 

νδεγία πνπ εθδφζεθε ζηηο 7/04/2015 απφ ηε ΚΣΚ.  

 Σν ΔΓΚ ηεο Μνλάδαο Αλάθηεζεο Υξεψλ έρεη εγθξηζεί θαη δηαβηβαζηεί 

ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζηηο 26/06/2015. 

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη 

ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 Ζ Πνιηηηθή Γηαγξαθψλ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 θαη έρεη 

ηχρεη αλαζεψξεζεο ην Γεθέκβξην ηνπ 2015. εκεηψλεηαη φηη ε ελ ιφγσ 

Πνιηηηθή βξίζθεηαη ππφ αλαζεψξεζε απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο 

ησλ ΜΔΥ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

 

 

 (γ) Γηαρείξηζε θαη δηάζεζε αθηλήησλ 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε θαη δηάζεζε ησλ 

αθηλήησλ πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ΚΣ, ζηα πιαίζηα 

δηαθαλνληζκψλ πνπ ζα γίλνπλ γηα είζπξαμε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, ε 

ΚΣ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία εηδηθήο κνλάδαο (Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

Αθηλήησλ). Γηα ην ζθνπφ απηφ  έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ πην θάησ Ηζηνζειίδα, γηα 

ηε δηάζεζε αθηλήησλ ε νπνία  ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην Μάην ηνπ 2015 

(http://www.realestate.coop.com.cy). 

 

(δ) Δκπνξηθέο θαη άιιεο κε νπζηώδεηο δξαζηεξηόηεηεο 

 Με βάζε ην Α θαη ηνλ Καηάινγν Γεζκεχζεσλ, φιεο νη εκπνξηθέο κε-

ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη σο κε νπζηψδεηο θαη ζα πξέπεη λα 

απνμελσζνχλ εμνινθιήξνπ (100%) απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΗ.  

 

 

http://www.realestate.coop.com.cy/
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(i) Πξόνδνο δηαδηθαζηώλ 

 Καηαξηίζηεθε θαηάινγνο κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε βηψζηκεο θαη κε βηψζηκεο. 

 Δηνηκάζηεθε πνιηηηθή θαη ιεπηνκεξέο ζρέδην απνμέλσζεο, ην 

νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπεία ζην ηέινο Ννεκβξίνπ 2014. 

 πζηάζεθε Μνλάδα ζηε ΚΣ γηα ηελ παξαθνινχζεζε/εθηέιεζε 

ησλ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία απνμέλσζεο ησλ 

εκπνξηθψλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηηο ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο ηνπ 

κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.  

 Ζ αξκφδηα κνλάδα έρεη εηνηκάζεη αλαζεσξεκέλε πνιηηηθή θαη 

ζρέδην απνμέλσζεο, ηα νπνία εγθξίζεθαλ απφ ην Γ ζηηο 2 

Ηνπιίνπ 2015. Ζ πνιηηηθή αλαζεσξήζεθε κε ζηφρν λα γίλεη πην 

επέιηθηε θαη απνδνηηθή ε φιε δηαδηθαζία. ηελ πνιηηηθή έρνπλ 

ελζσκαησζεί επηπξφζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο είραλ 

δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ. Οη ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ 

δηαβηβαζηεί  ζηελ Δπηηξνπεία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 θαη 

αλακέλεηαη ε ηειηθή έγθξηζε ηνπο. 

 Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία απνηίκεζεο απφ ηνπο νίθνπο 

Deloitte Ltd θαη KPMG Ltd. ησλ κε πηζησηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ 

εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν Σνκέαο.  

    

(ii) Βηώζηκεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Βάζεη ηεο κειέηεο πνπ δηεμήρζεθε απφ ηνλ νίθν KPMG, ε Δπηηξνπεία ηεο 

ΚΣ απνθάζηζε φπσο ζπγρσλεπζνχλ νη πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(δειαδή, εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΚΣ θαη νη κχινη παξαγσγήο 

δσνηξνθψλ ηεο ΠΔ Αιιειεγγχεο κε ηνλ ΟΠΑΕ Ληδ). Ζ ζπγρψλεπζε ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1/04/2015, απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο ηνπ ΟΠΑΕ θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ κέζσ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ζπλεξγηψλ νη νπνίεο αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ κεηά 

ηελ ζπγρψλεπζε. εκεηψλεηαη φηη έρεη αξρίζεη ε δηαδηθαζία απνμέλσζεο 

θαη ησλ ππφινηπσλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί 

σο βηψζηκεο, σζηφζν κε ζεκαληηθέο. Οη βηψζηκεο δξαζηεξηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα πσιεζνχλ ζηελ πην ςειή ηηκή, ζε ελδηαθεξφκελνπο αγνξαζηέο 

κέρξη ην ηέινο ηνπ 2018, ζε ηξείο θάζεηο, κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα 

απνμέλσζεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. 

 

(iii) Με βηώζηκεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

ηφρνο είλαη λα πινπνηεζεί ε απνμέλσζε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ 

αλνηθηψλ πξνζθνξψλ κε πξνηεξαηφηεηα ην κε Πηζησηηθφ πλεξγαηηθφ 

Σνκέα εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ ζε θάζε πεξίπησζε. 
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εκεηψλεηαη φηη έρεη ήδε ηεξκαηηζηεί κεγάινο αξηζκφο κε βηψζηκσλ 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΠΣ. 

  

(iv) Πεξηνξηζκνί γηα ηε ρνξήγεζε πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ 

Με βάζε ηνλ Καηάινγν Γεζκεχζεσλ απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε 

νπνηαζδήπνηε πξφζζεηεο ρνξήγεζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ηε 

«Γήκεηξα Δπελδπηηθή Ληδ», κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαδηάξζξσζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ 

ελζσκαηψζεθαλ ζηoλ Κψδηθα  πκπεξηθνξάο θαη ηελ αλαζεσξεκέλε 

Πηζησηηθή Πνιηηηθή ηεο ΚΣ.  

 

Με βάζε ηνλ Καηάινγν Γεζκεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ε παξαρψξεζε 

νπνηαζδήπνηε  ρνξήγεζεο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο ππνςήθηνπο 

αγνξαζηέο ησλ κε βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκκεηνρψλ πνπ ζα 

απνμελσζνχλ κέρξη ην 2018. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθέο 

δηαηάμεηο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ  αλαζεσξεκέλε Πηζησηηθή Πνιηηηθή ηεο ΚΣ. 

 

 

5. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα 

 

5.1 Δμειεγκέλνη Δλνπνηεκέλνη Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί - 31/12/2014 

 

ηηο 29 Απξηιίνπ 2015, δεκνζηεπηήθαλ νη Δμειεγκέλνη Δλνπνηεκέλνη Οηθνλνκηθνί 

Λνγαξηαζκνί ηνπ ΠΣ γηα ην έηνο 2014 (ΚΣ, 18 ΠΗ θαη 12 πλεξγαηηθψλ 

Δηαηξεηψλ ηνπ κε πηζησηηθνχ ηνκέα). χκθσλα κε ηνπο Δμειεγκέλνπο 

Δλνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο γηα ην έηνο 2014, ν Σνκέαο είρε θέξδνο απφ 

εξγαζίεο πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε €192,3εθ.  

Σν θέξδνο γηα ην έηνο ήηαλ €41,2εθ. Ζ κεηαηξνπή ηεο δεκηάο ηνπ 2013 ζε θέξδνο 

ην 2014, νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξφβιεςεο γηα απνκείσζε 

ησλ δαλείσλ θα άιισλ ρνξεγήζεσλ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπ 2014. Οη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2014 αλήιζαλ ζηα €166 εθ., ζε ζχγθξηζε κε 

€1.868,7εθ. ηνπ 2013.  

 

5.2 Δμειεγκέλνη Δλνπνηεκέλνη Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί - 30/06/2015 

ηηο 31 Απγνχζηνπ 2015, αλαξηήζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΣ, νη Δμειεγκέλνη 

Δλνπνηεκέλνη Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί ηνπ Σνκέα γηα ην πξψην εμάκελν πνπ 

έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015. χκθσλα κε ηνπο εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο ν ΠΣ 

παξνπζίαζε θέξδνο απφ εξγαζίεο πξηλ ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε €99,2 εθ. 
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Σα θαζαξά θέξδε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ήηαλ €46,7 εθ. Οη 

πξνβιέςεηο γηα ην πξψην εμάκελν αλήιζαλ ζηα €51,5εθ. 

 

5.3  Δμειεγκέλνη Δλνπνηεκέλνη Οηθνλνκηθνί Λνγαξηαζκνί - 31/12/2015 

 

ηηο 27 Απξηιίνπ 2016, δεκνζηεχηεθαλ νη Δμειεγκέλνη Δλνπνηεκέλνη Λνγαξηαζκνί 

ηνπ ΠΣ γηα ην έηνο 2015. Ο Σνκέαο παξνπζίαζε ζε ελνπνηεκέλε βάζε δεκηά 

χςνπο €165,6 εθ. Ζ δεκηά πξνέθπςε ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο έθηαθησλ θαη κε 

επαλαιακβαλφκελσλ εηδηθψλ πξνβιέςεσλ χςνπο €527 εθ. θαη ηεο πιήξνπο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο λέεο παξαδνρέο- απφξξνηα 

ηνπ επηηφπηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ απφ ηελ ΔΚΣ. Ζ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ 

αλεβάδεη ην ζχλνιν ησλ ζπζζσξεπκέλσλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΠΣ ζηα €3,49 δηο. 

Με βάζε ηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ 2015 ν 

δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ 

αλέξρεηαη ζην 53,4% ελψ ν δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο ΜΔΥ ζην 45,8%. 

Σα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο αλήιζαλ ζε €326,4 εθ. ζε ζρέζε κε €378,9 εθ. ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ελψ ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ εζφδσλ αλήιζε ζηα €364 εθ. 

ζε ζρέζε κε €392,6 εθ. ζηηο 31/12/2014. Σν θέξδνο απφ εξγαζίεο δηακνξθψζεθε 

ζηα €185,6 εθ. ζε ζρέζε κε €192,3 εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν 

ζεκεηψλνληαο εηήζηα κείσζε 3,5%. 

Ο δείθηεο έμνδα πξνο έζνδα δηακνξθψζεθε ζην 43,3% ζε ζρέζε κε 37,4% ηελ 

πεξζηλή πεξίνδν, σο απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ θαζαξψλ 

εζφδσλ, ιφγσ κείσζεο ησλ επηηνθίσλ απφ 01/03/2015 θαζψο θαη ηεο ζεκαληηθήο 

αχμεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα ζπκβνπιεπηηθά 

έμνδα.  

Σν ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ αλήιζε ζηηο 31/12/2015 ζηα €14,3 δηο, ην νπνίν  

πεξηιακβάλεη ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ χςνπο €1,3 δηο, δηακνξθψλνληαο ην 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζην 15,61%. Σα δάλεηα θαη άιιεο ρνξεγήζεηο 

αλέξρνληαη ζηα €9,3 δηο κεηά ηηο πξνβιέςεηο, ζε ζρέζε κε €10,1 δηο ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά, απνηππψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα απνκφριεπζεο ησλ 

θππξηαθψλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 

90 εκεξψλ αλέξρνληαη ζηα €6,5 δηο, πνζνζηφ 51% επί ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ελψ ν δείθηεο ΜΔΥ βξηζθφηαλ ζηηο 31/12/2015 ζην 59,4%. Οη 

επελδχζεηο πνπ θαηέρνληαη κέρξη ηελ ιήμε αλέξρνληαη ζε €982,2 εθ, πνζφ ην 

νπνίν αθνξά Κξαηηθά Ολνκαζηηθά Υξεφγξαθα Αλαπηχμεσο (ΚΟΥΑ). 

Οη θαηαζέζεηο θαη άιινη ινγαξηαζκνί πειαηψλ αλέξρνληαη ζε €12,7 δηο απμεκέλεο 

θαηά  €351,6 εθ ή 2,8% ζε ζρέζε κε ην 2014 (€12,4 δηο). 
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Ο δείθηεο ξεπζηφηεηαο απμήζεθε ζην 29,9%, ζε ζχγθξηζε κε ην 20,4% πνπ ήηαλ 

ζηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη ν δείθηεο ρξεκαηνδφηεζεο (θαζαξέο ρνξεγήζεηο πξνο 

θαηαζέζεηο) κεηψζεθε ζην 73% ζε ζρέζε κε 81,6% πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2014. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ηα ξεπζηά δηαζέζηκα  αλέξρνληαλ ζηα €3,78 δηο. 

 

6. Γηαρείξηζε Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ ΠΣ 

 

6.1 ύζηαζε Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ 

(ΓΓΜΔΥ) 

Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2014 έρεη ζπζηαζεί ε ΓΓΜΔΥ κε παξνπζία ηφζν ζην θέληξν, 

φζν θαη κε πεξηθεξεηαθά γξαθεία ζε φιεο ηηο επαξρίεο, γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

ηεξκαηηζκέλα δάλεηα θαη ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ θάπνηνπ νξίνπ κέζσ 

ηεο ΓΓΜΔΥ θαη ηεο Μνλάδαο Αλάθηεζεο Υξεψλ. Παξάιιεια, δεκηνπξγήζεθαλ 

ζε επίπεδν ΠΗ ηκήκαηα Γηαρείξηζεο Καζπζηεξεκέλσλ Γαλείσλ γηα δάλεηα 

ρακειφηεξνπ χςνπο, επίζεο ζε θαζπζηέξεζε. εκεηψλεηαη επίζεο φηη ην 

πξνζσπηθφ ηεο κνλάδαο εθπαηδεχεηαη θαηάιιεια ζε ζπλερή βάζε.  

Απφ ηελ 1ε  Ννεκβξίνπ 2014, κε βάζε ην ρέδην Γξάζεο πνπ ππφβαιε ε ΚΣ, ε 

δηαρείξηζε φισλ ησλ ΜΔΥ θαζψο θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ ρνξεγήζεσλ 

(αλεμαξηήησο εάλ είλαη εμππεξεηνχκελα ή κε) πεξηήιζε θάησ απφ ηελ ΓΓΜΔΥ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην πξνζσπηθφ ησλ ΠΗ πνπ εκπιέθεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ππάγεηαη απεπζείαο ζηε δηεχζπλζε απηή. Δπίζεο, έρεη ηεζεί ζε 

εθαξκνγή εληαία πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ θαζπζηεξεκέλσλ 

δαλείσλ. 

 

6.2 ρέδην Γξάζεο ΓΓΜΔΥ 

Ζ ΚΣ, κεηά ηε ηερλνθξαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε πνπ έιαβε απφ ην ΓΝΣ 

γηα ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ΜΔΥ, είρε ππνρξέσζε λα εηνηκάζεη κέρξη ην ηέινο 

Ηνπλίνπ 2015, δεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ πνπ αλαθέξεη ε έθζεζε ηνπ. εκεηψλεηαη φηη ζην Μλεκφλην ηνπ 

Απξηιίνπ 2015 ππήξρε ξεηή πξφλνηα ζρεηηθά κε απηή ηελ ππνρξέσζε. Ζ 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο απέζηεηιε ζηελ Σξφηθα, ζηηο 10/07/2015, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε ησλ ΜΔΥ πνπ 

εηνίκαζε ε ΚΣ. 

Σν ρέδην Γξάζεο, ην νπνίν εηνηκάζηεθε απφ ηελ ΓΓΜΔΥ ηεο ΚΣ απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο κέξε: 



34 
 

 Μέξνο Α: αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δάλεηα πνπ 

βξίζθνληαη  ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ θαζπζηεξήζεσλ δηαρσξίδνληαο ζε 

δηάθνξεο θάζεηο [0-30Days Past Due (DPD), 30-60 DPD, 60-90 DPD]. 

 Μέξνο Β: αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δάλεηα πνπ 

βξίζθνληαη ζην ελδηάκεζν ζηάδην ησλ θαζπζηεξήζεσλ (ΜΔΥ πνπ δελ 

έρνπλ ηεξκαηηζηεί).  

 Μέξνο Γ: αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δάλεηα πνπ 

βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ησλ θαζπζηεξήζεσλ (ηεξκαηηζκέλνπο 

ινγαξηαζκνχο – ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ). 

 Μέξνο Δ: αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΓΜΔΥ θαη επεξεάδνπλ νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο 

ησλ δαλείσλ. εκεηψλεηαη φηη ε έθζεζε ηνπ ΓΝΣ δελ αζρνιήζεθε κε ηε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ. Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο, ζην ρέδην Γξάζεο πεξηιήθζεθαλ εηδηθέο δξάζεηο 

ζηνλ ηνκέα απηφ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη αλαγθαίεο. 

 

6.3 ηξαηεγηθή Με Δμππεξεηνύκελσλ Υνξεγήζεσλ 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ηξαηεγηθήο γηα ηηο ΜΔΥ, ηνλ Μάην ηνπ 2015 απφ ηελ 

Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ, ε ΓΓΜΔΥ επηθεληξψζεθε ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ. Αθνινχζσο, κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Α απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015, ε ζηξαηεγηθή γηα ηηο ΜΔΥ έρεη αλαζεσξεζεί θαη ην 

αλαζεσξεκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή. Οη θχξηνη ζηφρνη  ηεο  

ζηξαηεγηθήο ησλ ΜΔΥ είλαη νη εμήο: 

 Έγθαηξε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο αχμεζεο ησλ ΜΔΥ. 

 Πξνζθνξά βηψζηκσλ ιχζεσλ αλαδηάξζξσζεο ζηνπο ζπλεξγάζηκνπο 

πειάηεο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ή πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

 Μεηαθνξά ησλ κε ζπλεξγάζηκσλ ή/θαη ησλ κε βηψζηκσλ δαλεηνιεπηψλ 

ζηελ Μνλάδα Αλάθηεζεο Υξεψλ γηα ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζκφ, κέζσ 

λνκηθψλ κέηξσλ θαη εθπνηήζεσλ. 

 Ζ εθαξκνγή απζηεξφηεξνπ πιαηζίνπ θαη ιήςε κέηξσλ γηα ηνπο ζηξαηεγηθά 

κε ζπλεξγάζηκνπο δαλεηνιήπηεο. 

 Μεγηζηνπνίεζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνπο ηεξκαηηζκέλνπο ινγαξηαζκνχο 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ λνκηθψλ κέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπνηήζεσλ θαη κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ. 
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 Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ελίζρπζε ηεο εμεχξεζεο βηψζηκσλ ιχζεσλ αλαδηάξζξσζεο, αχμεζε ησλ 

εηζπξάμεσλ θαη θαηά επέθηαζε βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο. 

 ηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο θαη ησλ 

εμαζθαιίζεσλ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ζεηηθή επίδξαζε 

ζηε θεθαιαηαθή βάζε.  

 

6.4 Οξγαλσηηθή Γνκή 

Καηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΓΓΜΔΥ απαζρνινχληαλ 348 

ππάιιεινη, αιιά ιφγσ ηνπ φηη ε δηεχζπλζε ππνιεηηνπξγνχζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα, εληζρχζεθε κε επηπιένλ 

πξνζσπηθφ. ηηο 31/12/2015 ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδνληαλ ζηελ ΓΓΜΔΥ 

αλήιζε ζηα 510 άηνκα, ελψ, κε βάζε ηε λέα δνκή ηεο Γηεχζπλζεο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην λέν Α πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ, ψζηε κέρξη ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2018, ν αξηζκφο ηνπ λα αλέιζεη ζηα 658 άηνκα. 

Δπίζεο, γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηεχζπλζεο έρεη εηνηκαζηεί λέν 

νξγαλφγξακκα κε βάζε ην νπνίν ζα δηαρσξηζηεί ζηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο 

ππνδηεπζχλζεηο: 

 Δηεύζπλζε Εηζπξάμεωλ θαη Δηαρείξηζεο δαλείωλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηηο αξρηθέο θαζπζηεξήζεηο: Ζ λέα απηή δηεχζπλζε δεκηνπξγήζεθε κε ηελ 

θεληξνπνίεζε ησλ 18 ηειεθσληθψλ θέληξσλ ζε έλα. Σν φιν έξγν έρεη κπεη 

ζε εθαξκνγή απφ ηηο αξρέο Μάηνπ ηνπ 2016. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ 

πνπ εηζέξρνληαη ζην αξρηθφ ζηάδην ησλ θαζπζηεξήζεσλ. 

 Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Με Εμππεξεηνύκελωλ Χνξεγήζεωλ: Σν 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαδηθαζία αλαδηαξζξψζεσλ 

ησλ δαλείσλ. Απνηειείηαη απφ πέληε (5) πεξηθεξεηαθά γξαθεία, έλα 

γξαθείν ζε θάζε επαξρία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ ηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Δπίζεο, ζηε δηεχζπλζε 

απηή ππάξρεη ην ηκήκα πνπ ρεηξίδεηαη ηνπο πειάηεο κε ηα κεγάια 

ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα θαζψο θαη ηα ηνπηθά γξαθεία αλαδηάξζξσζεο, 

ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη κηθξά δάλεηα θαη παξέρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζηνπο δαλεηνιήπηεο. 

 Δηεύζπλζε Αλάθηεζεο Χξεώλ: Ζ Γηεχζπλζε απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

αλάθηεζε ησλ ηεξκαηηζκέλσλ δαλείσλ. Ο ρεηξηζκφο ησλ ηεξκαηηζκέλσλ 

δαλείσλ ήηαλ θεληξνπνηεκέλνο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο γίλεηαη απφ ηηο πέληε (5) πεξηθεξεηαθέο 

κνλάδεο. Δπίζεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηκήκαηα Αθεξεγγπφηεηαο θαη 
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Καηάζρεζεο γηα λα αλαιάβνπλ ην ζπληνληζκφ ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζην Ννκηθφ Πιαίζην ηνπ Νφκνπ πεξί 

Αθεξεγγπφηεηαο. Σέινο αλαθέξεηαη φηη πξφζθαηα έρεη δηνξηζηεί λένο 

δηεπζπληήο ηεο πην πάλσ δηεχζπλζεο. 

 Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο Αθηλήηωλ θαη Επελδύζεωλ (ΔΔΑΕ): Ζ ΓΓΑΔ 

απηή έρεη εληνιή λα πεηχρεη ηε θαιχηεξε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ αθηλήησλ 

θαη επελδχζεσλ ηα νπνία απνθηνχληαη κέζσ θαηαζρέζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ αλαδηαξζξψζεσλ θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ελππφζεθσλ εμαζθαιίζεσλ γηα λα βνεζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαδηάξζξσζεο θαη είζπξαμεο. Δπηπιένλ, ε ΓΓΑΔ αζρνιείηαη κε ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αμίαο 

ησλ ηδηφθηεησλ Αθηλήησλ, Δπελδχζεσλ θαη πκκεηνρψλ ηνπ ΠΣ. 

   

6.5 Πνιηηηθέο 

Ζ ΓΓΜΔΥ έρεη εηνηκάζεη ηα πην θάησ εγρεηξίδηα πνπ αθνξνχλ ηα δηαθνξά 

ηκήκαηα ηεο θαη ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ 

Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ θαη έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή: 

− Δληαία πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ησλ 

θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ.  

− Πνιηηηθή δηάζεζεο Αθηλήησλ. 

− Πνιηηηθή γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ εθηηκήζεσλ. 

− Πνιηηηθή απφθηεζεο αθηλήησλ. 

Δπίζεο, έρνπλ θαζνξηζηεί λένη αλαζεσξεκέλνη ζηφρνη, βάζεη ηεο λέαο νδεγίαο 

ηεο ΚΣΚ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ. πγθεθξηκέλα ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2015 θαζνξίζηεθαλ νη λένη δείθηεο απφδνζεο (Key Performance 

Indicators - KPIs) θαη νη λένη ζηφρνη ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

αλαδηάξζξσζεο γηα ινγαξηαζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο 

κεγαιχηεξεο ησλ 90 εκεξψλ.  

 

6.6 Αγνξά πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

Καηά ην 2νλ  ηξίκελν ηνπ 2015, ε ΓΓΜΔΥ δήηεζε κέζσ πξνζθνξψλ, ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, απφ δπν νίθνπο κε απνδεδεηγκέλε δηεζλή εκπεηξία 

ζηνλ ηνκέα ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ ΜΔΥ. Ζ Δπηηξνπεία ηεο 

ΚΣ κε απφθαζε ηεο ζηηο 14/07/2015 επέιεμε ηνλ νίθν Blackrock γηα ην ζθνπφ 
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απηφ. Σν έξγν μεθίλεζε ζηηο 18 Απγνχζηνπ 2015 θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ αλήιζε ζηνπο 10 κήλεο. Σν έξγν έρεη θαιχςεη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα 

ζέκαηα: 

i. ηξαηεγηθή ππνζηήξημε, αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

ππνζέζεσλ θαζψο θαη δεκηνπξγία ηκήκαηνο - Project Management 

Office (PMO). 

ii. Γηαρσξηζκφο θαη αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ. 

iii. Δμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ γηα 

έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα αζεηήζνπλ 

(Early Arrears). 

iv. Παξνρή ππνζηήξημεο ζηε  δεκηνπξγία  θνηλνπξαμίαο κε άιιν 

νξγαληζκφ κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ πψιεζεο 

κέξνπο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

v. Γηαρείξηζε ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο 

γηα βειηίσζε ηεο δηάζεζεο ησλ αθηλήησλ, ηα νπνία είλαη ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ ΠΣ.  

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε ΚΣ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπείαο, 

πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο “Data Warehouse 

Unified MIS & Reporting Infrastructure” απφ ηελ εηαηξεία Qualco S.A. Tν 

ζχζηεκα παξέρεη βνήζεηα πξνο ηελ Μνλάδα σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αξρηθψλ θαζπζηεξήζεσλ, θαζψο θαη ζηελ εθηχπσζε δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θαηάζηαζε κε ηηο αηηήζεηο αλαδηαξζξψζεσλ, ηελ 

θαηάζηαζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θ.α.  

 

Δπίζεο, βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ε δηαδηθαζία  γηα ηελ επηινγή  θεληξηθήο  

ελνπνηεκέλεο πιαηθφξκαο δηαρείξηζεο ησλ ΜΔΥ, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ΜΔΥ ζε φιν ηνλ ΠΣ. Ζ πιαηθφξκα ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δαλείσλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο απφ 

ηελ έθδνζε κέρξη θαη ησλ ηεξκαηηζκφ ηνπο αθφκα θαη ζε πεξίπησζε δαλείσλ πνπ 

έρνπλ παξαπεκθζεί ζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 
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6.7. Απνηειέζκαηα ηεο ΓΓΜΔΥ   κέρξη 31/03/2016  

(α) Πξόνδνο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ΜΕΧ θαη ζηα Δάλεηα ζε Καζπζηέξεζε 

πέξαλ ηωλ 90 εκεξώλ. 

χκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ΜΔΥ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ 

γξάθεκα, θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

πεξίνδν 31/12/2014–31/03/2016 νη ΜΔΥ παξνπζίαζαλ αχμεζε 3,5%, δειαδή 

απφ 55,8% ζε 59,3% θαη αλήιζαλ ζηα €7,43 δηο ζε ζχγθξηζε κε €7,32 δηο πνπ 

ήηαλ ζηηο 31/12/2014. Ζ κείσζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα είλαη 0,60% ή 

€242,4εθ.  

Καηά ηνλ κήλα Μάξηην ηνπ 2016, πνζφ €57,8 εθ. εμππεξεηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ 

κεηαηξάπεθαλ ζε κε εμππεξεηνχκελεο θαη πνζφ €66,1 εθ. κε εμππεξεηνχκελσλ 

ρνξεγήζεσλ κεηαηξάπεθε ζε εμππεξεηνχκελεο. Δπίζεο, θαηά ηνλ Μάξηην ηνπ 

2016 έγηλαλ απνπιεξσκέο θαη δηεπζεηήζεηο χςνπο €277,6 εθ., ελψ νη 

ινγαξηαζκνί ρξεψζεθαλ κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο χςνπο €43,4 εθ. Ζ κείσζε 

πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο απνπιεξσκέο θαη δηεπζεηήζεηο. 

ζνλ αθνξά ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ (90DPD), ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηα κε εμππεξεηνχκελα, ζηηο 31/03/2016 κεηψζεθαλ ζηα 

€6,25 δηο ζε ζχγθξηζε κε €6,7 δηο πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2014, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 49,9% ησλ δαλείσλ. Ζ κείσζε πνπ παξαηεξείηαη, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα (Φεβξνπάξην 2016) είλαη χςνπο €247,6 εθ. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ην δηάζηεκα 29/02/2016 κε 31/03/2016, πνζφ €98,3 εθ. 

ρνξεγήζεσλ κε θαζπζηεξήζεηο κηθξφηεξεο ησλ 90 εκεξψλ κεηαηξάπεθε ζε 

ρνξεγήζεηο πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ θαη αληίζεηα πνζφ €64,1 εθ. ρνξεγήζεσλ κε 

θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ κεηαηξάπεθε ζε ρνξεγήζεηο κηθξφηεξεο 

ησλ 90 εκεξψλ. Αθφκε, θαηά ηνλ Μάξηην έγηλαλ απνπιεξσκέο χςνπο €7 εθ. θαη 

νη ινγαξηαζκνί ρξεψζεθαλ κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο χςνπο €39,4 εθ. Δπίζεο, 

ην Μάξηην πξνβιεκαηηθνί ινγαξηαζκνί δαλείσλ ρσξίο νπνηεζδήπνηε δπλαηφηεηεο 

αλάθηεζεο ηνπο, χςνπο €314,2 εθ, νη νπνίνη θαιχπηνληαλ ζρεδφλ εμνινθιήξνπ 

απφ πξνβιέςεηο κεηαθέξζεθαλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. Ζ κείσζε πνπ παξαηεξείηαη 

νθείιεηαη ζηνπο αλαθεξφκελνπο ινγαξηαζκνχο.  

ην πην θάησ γξάθεκα θαίλνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ Υνξεγήζεσλ, ησλ 

ΜΔΥ(NPEs) θαη ησλ 90DPD, ζε ελνπνηεκέλε βάζε: 
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ηνπο πην θάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ ΜΔΥ θαη ησλ 

ρνξεγήζεσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, γηα θάζε επαξρία 

μερσξηζηά, ηα επαγγεικαηηθά ηακηεπηήξηα, ηελ ΚΣ θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε. 

Καηά ηελ 31/03/2016, ν κέζνο φξνο ησλ ΜΔΥ γηα ηα επαγγεικαηηθά ηακηεπηήξηα 

δηακνξθψζεθε ζηα 16,31%, γηα ηα ΠΗ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο ζην 69,78%, γηα 

ηα ΠΗ ηεο επαξρίαο Λεκεζνχ ζην 67,3%, γηα ηε επαξρία Λάξλαθαο - 

Ακκνρψζηνπ ζην 73,14%. Ο πην ςειφο δείθηεο είλαη ηεο επαξρίαο Πάθνπ, ν 

νπνίνο θπκάλζεθε ζην 80,26%.  
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ζνλ αθνξά ηηο ρνξεγήζεηο ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, θαηά ηελ 

31/03/2016, ν κέζνο φξνο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηακνξθψζεθε ζην 12,42%, γηα 

ηα ΠΗ ηεο επαξρίαο Λεπθσζίαο κεηψζεθε ζην 57,97%, γηα ηα ΠΗ ηεο επαξρίαο 

Λεκεζνχ ζην 56,68%. Μείσζε παξνπζηάδεη θαη ν κέζνο φξνο ηεο επαξρίαο 

Λάξλαθαο - Ακκνρψζηνπ θαζψο θαη ηεο επαξρίαο Πάθνπ, ν νπνίνο 

δηακνξθψζεθε ζην 62,87% θαη 68,63% αληίζηνηρα.  

 

 

(β) Σηνηρεία αλαδηαξζξώζεωλ  

Καηά ηνλ κήλα Mάξηην ηνπ 2016, αλαδηαξζξψζεθαλ 984 ινγαξηαζκνί ζπλνιηθνχ 

πνζνχ €131 εθ. ζε ζχγθξηζε κε 896 ινγαξηαζκνχο ζπλνιηθνχ πνζνχ €101 εθ. ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 2016. χκθσλα κε ηα πην πάλσ παξνπζηάδεηαη αχμεζε 10% ή 

88 ινγαξηαζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ αλαδηαξζξσκέλσλ ινγαξηαζκψλ θαη 30% ή 

πεξίπνπ €30 εθ. αχμεζε ζην πνζφ ησλ αλαδηαξζξψζεσλ. ην πην θάησ 

γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ λέσλ αλαδηαξζξψζεσλ αλά κήλα 

θαηά ην δηάζηεκα Μαξηίνπ ηνπ 2015 κε Μαξηίνπ ηνπ 2016. 

MEX     

(%)

ΜΕΥ

(%)

ΜΕΥ

(%)

ΜΕΥ

(%)

ΤΝΕΡΓΑΣΘΚΗ ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 22,10% 17,63% 13,75% 13,95%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΑ ΣΑΜΘΕΤΣΗΡΘΑ 14,06% 15,38% 16,47% 16,31%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΛΕΤΚΩΘΑ 67,31% 69,91% 70,00% 69,78%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΛΕΜΕΟΤ 62,90% 66,59% 67,28% 67,30%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 70,63% 71,88% 73,23% 73,14%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΠΑΦΟΤ 79,46% 79,39% 80,23% 80,26%

ΤΝΟΛΟ ΠΣ 48,89% 58,36% 59,35% 59,26%

30/06/2015 31/12/2015 31/03/201631/12/2014

90 DPD

 (%)

90 DPD

 (%)

90 DPD

 (%)

90 DPD

 (%)

ΤΝΕΡΓΑΣΘΚΗ ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 20,41% 15,93% 12,37% 11,74%

EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΑ ΣΑΜΘΕΤΣΗΡΘΑ 11,25% 13,06% 12,79% 12,42%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΛΕΤΚΩΘΑ 61,12% 62,48% 59,36% 57,97%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΛΕΜΕΟΤ 56,97% 60,09% 57,58% 56,68%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ 62,65% 65,76% 64,17% 62,87%

ΕΠΑΡΥΘΑ ΠΑΦΟΤ 75,56% 74,25% 70,30% 68,63%

ΤΝΟΛΟ ΠΣ 51,12% 52,76% 50,96% 49,85%

31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 31/03/2016
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Σν πνζφ ησλ εηζπξάμεσλ γηα ην κήλα Μάξηην ηνπ 2016 αλήιζε ζηα €89,6 εθ, ην 

νπνίν αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

α) €16,5 εθ. απφ κε εμππεξεηνχκελεο ρνξεγήζεηο 

β) €9 εθ. απφ ηεξκαηηζκέλεο ρνξεγήζεηο 

γ) €64 εθ. απφ εμππεξεηνχκελεο ρνξεγήζεηο  

ε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ην πνζφ ησλ εηζπξάμεσλ παξνπζηάδεηαη 

απμεκέλν. πγθεθξηκέλα, θαηά ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016 ην πνζφ ησλ 

εηζπξάμεσλ ήηαλ €78 εθ., απφ ηα νπνία €13 εθ. αθνξνχζαλ ΜΔΥ, €6 εθ. απφ 

ηεξκαηηζκέλεο θαη €59 εθ. απφ εμππεξεηνχκελεο ρνξεγήζεηο. 

(γ) Σηόρνη πνπ ηέζεθαλ από ηελ ΚΤΚ 

Καηά ην 1ν ηξίκελν ηνπ 2016 ηέζεθαλ νη αθφινπζνη ζηφρνη:  

 €257,078 εθ. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο (Proposed solutions) 
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 €257,078 εθ. Οινθιεξσκέλεο αλαδηαξζξψζεηο (Implemented 

Restructurings) 

 70% Πνζνζηφ Ίαζεο (Cure rate) 

 €102,764 εθ. πλνιηθφ ππφινηπν αλαδηαξζξσκέλσλ ινγαξηαζκψλ (Cured 

accounts)  

Γηα ην κήλα Μάξηην αλαθνξηθά κε ηνπο δπν πξψηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ απφ 

ηελ ΚΣΚ ν βαζκφο επίηεπμεο ζε κελαία αλάιπζε έρεη σο αθνινχζσο: 

 €85,693 εθ. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο: ν ζηφρνο γηα ην κήλα Μάξηην 

ππεξθαιχθζεθε θαηά 59,23% κε €136,448θ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηνπο ζηφρνπο.  

 €85.693 εθ. Οινθιεξσκέλεο αλαδηαξζξψζεηο: ν ζηφρνο γηα ην κήλα 

Μάξηην ππεξθαιχθζεθε θαηά 22,19% κε €104,704 εθ. νινθιεξσκέλεο 

αλαδηαξζξψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο ζηφρνπο. 

ζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ πην πάλσ ζηφρσλ ζε ηξηκεληαία αλάιπζε 

αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: 

 €257,078 εθ. Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο: έρεη θαιπθζεί θαηά 144,95% 

 €257,078 εθ. Οινθιεξσκέλεο αλαδηαξζξψζεηο: έρεη θαιπθζεί θαηά 

109,90% 

 70% πνζνζηφ ίαζεο: ν ζηφρνο ππεξθαιχθζεθε θαηά 7,81% κε 75,47%% 

πνζνζηφ ίαζεο. 

 €102,764 εθ. Αλαδηαξζξσκέλσλ ινγαξηαζκψλ: έρεη θαιπθζεί θαηά 

60,42% κε €62.090 εθ. 

Δθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε ε ΚΣΚ, ε ΓΓΜΔΥ έρεη ζέζεη θαη δηθνχο ηεο 

ζηφρνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ ΜΔΥ: 

 Μείσζε ησλ δαλείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 θαη 

30 εκεξψλ. 

 Πεξηνξηζκφο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζε ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη έρνπλ ήδε 

αλαδηαξζξσζεί. 

ζνλ αθνξά ηηο Πξνβιέςεηο αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ ηεζεί ζην αλαζεσξεκέλν Α, ν 

κεληαίνο ζηφρνο ησλ ΜΔΥ γηα ην κήλα Μάξηην ήηαλ €7,92 δηο ή (62,01%) 

θαη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ €7,43 δηο ή (59,26%) δειαδή 

κεησκέλα θαηά €499,7 εθ. ή (2,75%) ζε ζρέζε κε ην ζηφρν. 

 ζνλ αθνξά ηα δάλεηα κε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ (90+DPD), 

ν κεληαίνο ζηφρνο γηα ην κήλα Μάξηην ήηαλ λα κεησζνχλ ζε €6,6 δηο ή 
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(51,66%) θαη ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ €6,25 δηο (49,86%) δειαδή 

κεησκέλα θαηά €355,3 εθ. ή (1,80%) ζε ζρέζε κε ην ζηφρν. 

 

 

(δ) Δηεύζπλζε Αλάθηεζεο Χξεώλ 

Ζ Γηεχζπλζε Αλάθηεζεο Υξεψλ πξνρψξεζε ζε πιήξε δηεπζέηεζε 278 

ινγαξηαζκψλ εηζπξάηηνληαο πνζφ €3,2 εθ. Οη ζπλνιηθέο δηαγξαθέο γηα ηνπο ελ 

ιφγσ ινγαξηαζκνχο αλήιζαλ ζε €2,7 εθ. θαη είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο πνπ ππήξραλ γηα ηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο, νη νπνίεο 

αλέξρνληαλ ζε €3,4 εθ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ είζπξαμεο γηα ην κήλα Μάξηην ηνπ 

2016 ήηαλ €9,1 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €6,1 εθ. ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016. 

Καηά ην κήλα Μάξηην, εηζπξάρζεθε απφ 103 ινγαξηαζκνχο ζπλνιηθφ πνζφ €1,9 

εθ. Σν πνζφ απηφ πξνήιζε απφ απαιιαγή δέζκεπζεο πεξηνπζίαο, "memo", θαη 

απαιιαγή εγγπεηψλ. ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο δηαγξάθεθε πνζφ €665,1 ρηι. 

Δπίζεο ζε κηα πεξίπησζε έγηλε πιήξεο δηεπζέηεζε ινγαξηαζκνχ έλαληη ηνπ 

ελππφζεθνπ αθηλήηνπ χςνπο €1,7 εθ. 

ην επίπεδν ησλ 18 ΠΗ, θαηά ην Μάξηην, δηαγξάθεθε πνζφ €5,1εθ. ην νπνίν 

αθνξνχζε 441 ινγαξηαζκνχο. Οη πξνβιέςεηο γηα ηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο 

ήηαλ €11,2 εθ. Αληίζηνηρα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016, δηαγξάθεθε πνζφ χςνπο 

€2,2 εθ πνπ αθνξνχζε 384 ινγαξηαζκνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνβιέςεηο 

αλέξρνληαλ ζε €4,7εθ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εθπνηήζεηο αθηλήησλ, ην Μάξηην έρνπλ απνζηαιεί 213 

επηζηνιέο «ηχπνπ Η» πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 64 ππνζέζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ €21,5 

εθ. Παξάιιεια, έρεη πξνρσξήζεη θαη ε απνζηνιή 184 επηζηνιψλ «ηχπνπ ΗΑ», 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 59 ππνζέζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ €10,7 εθ. Δπίζεο θαηά ηνλ 

ίδην κήλα έρνπλ απνζηαιεί γηα πξψηε θνξά 27 επηζηνιέο «ηχπνπ ΗΒ». Οη 

εκεξνκελίεο πιεηζηεξηαζκνχ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2016. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί γηα 

εθπνίεζε αλέξρνληαη ζε 562, ζπλνιηθνχ πνζνχ €160 εθ.   

χκθσλα κε ηα Μεηξψα Γηαηάγκαηνο Απαιιαγήο Οθεηιψλ (Πξνζσπηθψλ 

ρεδίσλ Απνπιεξσκήο, Πξνζηαηεπηηθψλ Γηαηαγκάησλ, Πησρεχζεσλ θαη 

Δθθαζαξίζεσλ, ν ΠΣ έρεη 61 πειάηεο νη νπνίνη αηηήζεθαλ Γηάηαγκα Απαιιαγήο 

Οθεηιψλ κε ζπλνιηθέο νθεηιέο χςνπο €1,6 εθ., 7 πειάηεο νη νπνίνη αηηήζεθαλ 

Πξνζσπηθφ ρέδην Απνπιεξσκήο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο €4,5 εθ. θαη 13 πειάηεο 

γηα ηνπο νπνίνπο εθδφζεθε δηάηαγκα πηψρεπζεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο €6,5 εθ. 
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(ε) Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ θαη Δπελδύζεσλ (ΓΓΑΔ) 

ηελ ΓΓΑΔ ππάγνληαη νη πην θάησ Τπεξεζίεο: 

 Τπεξεζία Δθηηκήζεσλ 

 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη πκκεηνρψλ 

 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπελδχζεσλ 

 Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ 

 

Ζ ΓΓΑΔ βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ πην θάησ έξγσλ: 

 ια ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΠΗ 

(αθίλεηα, θαηαζηήκαηα, ATMs θ.α.) ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζε 

Ηδησηηθή Δηαηξεία Δηδηθνχ θνπνχ (SPV) ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθφο 

κέηνρνο θαη δηαρεηξηζηήο ζα είλαη ε ΚΣ. H δηαρείξηζε ησλ Ννκηθψλ 

θαη θνξνινγηθψλ ζεκάησλ έρεη αλαηεζεί ζηνλ νίθν KPMG. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αθηλήησλ (Property 

Management System. 

 Αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πνιηηηθψλ. 

 Παξνρή πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα Γηαρείξηζε Αθηλήησλ κέρξη 

ην ηέινο Μαξηίνπ 2016.  

εκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ΚΣ θαη ηνπ θάζε ΠΗ θαηά ηελ 

31/12/2015, κε αλήιζε ζε €545,7εθ. θαη δηαρσξίδεηαη ζηηο εμήο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: 

 Δπελδπηηθά Αθίλεηα (Ηnvestment Property): €227,4εθ. 

 Aθίλεηα πξνο πψιεζε (Property available for sale): €28,1εθ. 

 Αθίλεηα πνπ απνθηήζεθαλ έλαληη ρξένπο (Property received in 

satisfaction of debt): €72,2εθ. 

 Αθίλεηα, Δγθαηαζηάζεηο θαη Δμνπιηζκφο γηα ίδηα ρξήζε (Property, 

Plan and Equipment): €218 εθ. 

 

 

7. Γηαθύκαλζε θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ ΠΣ 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηφζν ηα δάλεηα φζν θαη νη θαηαζέζεηο, 

θαζψο θαη ε κεληαία κεηαβνιή ηνπο, θαηά ην 2015 αιιά θαη κέρξη ηηο 28/04/2016. 

Σα δάλεηα ηνπ ΠΣ ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ κείσζε απφ κήλα ζε κήλα. Ζ 
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ζπλνιηθή κείσζε ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ήηαλ €419εθ. ή 3,3%. 

κσο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη ζηελ παξάγξαθν 6.7, ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2016 παξαηεξήζεθε κεγάιε κείσζε, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

δηεπζέηεζε πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, χςνπο €314,2 εθ., γηα ηα νπνία δελ 

ππήξραλ δπλαηφηεηεο αλάθηεζεο ηνπο θαη ηα νπνία θαιχπηνληαλ ζρεδφλ 

εμνινθιήξνπ απφ πξνβιέςεηο θαη σο εθ ηνχηνπ κεηαθέξζεθαλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. 

 

ζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο, θαηά ην 2015 δελ παξνπζίαζαλ νπζηαζηηθή 

κεηαβνιή. πγθεθξηκέλα, νη θαηαζέζεηο θαηά ηελ 31/12/2015 ήηαλ €12.657 εθ, 

φπνπ παξαηεξήζεθε ζπλνιηθή αχμεζε θαηά €353 εθ ή 2,87% απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν. Καηά ην 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Απξίιην, νη θαηαζέζεηο 

κεηψζεθαλ ζηα €12.439 εθ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά €218εθ. ή 1,72% ζε 

ζρέζε κε ηηο 31/12/2015. εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν Α νη 

θαηαζέζεηο θαηά ην 2016 πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ απφ ηελ 31/12/2015 θαηά 

€183 εθ. πεξίπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θεθαιαηνπνηεζέλησλ ηφθσλ. 

Φαίλεηαη φκσο φηη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2016, κε 

ηηο θαηαζέζεηο λα παξνπζηάδνπλ ζπλερή κείσζε, νη πξνβιέςεηο απηέο δελ 

θαίλεηαη λα επαιεζεχνληαη.  

 

 

ην πην θάησ γξάθεκα θαίλνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ δάλεησλ 

θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο κέρξη 

θαη ηηο 30/04/2016. 
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Με βάζε ην αλαζεσξεκέλν Α, ν ΠΣ ζα πξέπεη λα παξαρσξήζεη θαηά ηελ 

ηξηεηία 2016 – 2018, €900 εθ. λέα δάλεηα, δειαδή €300 εθ. θάζε έηνο (πεξίπνπ 

€25 εθ. ην κήλα).  

 

Οη λέεο εθδφζεηο δαλείσλ, κε βάζε ηνλ πην θάησ πίλαθα, ηνλ Απξίιην ηνπ 2016 

ήηαλ €18,1 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €16,9 εθ. ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κελψλ ηνπ 2016, ν 

ΠΣ έρεη θαιχςεη κφλν ην 59,7% ηνπ ζηφρνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ηνλ Απξίιην ε 

θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη βειηησκέλε, ην πνζφ ησλ λέσλ εθδφζεσλ θαιχπηεη 

κφλν ην 72,4% ηνπ κεληαίνπ ζηφρνπ ηνπ Α.  

 

 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΣΑΜΙΕΤΕΙ

 2014

ΕΚΣΑΜΙΕΤΕΙ

2015

ΕΚΣΑΜΙΕΤΕΙ

2016 Ιαν.2016 Φεβ.2016 Μαρ. 2016 Απρ.2016

€ € € € € € €

ΚΣ 2.879.667 4.530.756 1.565.611 875.257 570.488 119.866 1.726.363

ΠΙ 106.784.649 117.786.473 40.221.065 9.074.743 14.290.656 16.855.666 16.387.221

ΤΝΟΛΑ 109.664.316 122.317.229 41.786.676 9.950.000 14.861.144 16.975.532 18.113.584
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Απφ ην ζχλνιν ησλ εθδφζεσλ ηνπ Απξηιίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πην θάησ 

πίλαθα ηα €4,2εθ. αθνξά επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, €3,8 εθ. θαηαλαισηηθά, €1,1 εθ. 

θνηηεηηθά, €745 ρηι. αγξνηηθά θαη €8,1 εθ. ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

 

 
 

Σα ξεπζηά δηαζέζηκα ζηηο 27/04/2016 αλήιζαλ ζε €3.197,8 δηο θαη ην πνζνζηφ 

ξεπζηφηεηαο ζην 25,61%. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε 

ξεπζηφηεηα ηνπ ΠΣ θαηά ηηο 29/02/2016, 30/03/2016 θαη 27/04/2016. 

 

 
 

Με βάζε ηνλ πην πάλσ πίλαθα, ε ξεπζηφηεηα ηνπ ΠΣ ζηηο 27/04/2016 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθή κείσζε θαηά 4,21%, φπνπ απφ 29,82% πνπ ήηαλ ζηηο 

30/3/2016, κεηψζεθε ζην 25,61%. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηνλ 

Απξίιην ε Κχπξνο εμήιζε απφ ην Μλεκφλην, φπνπ πιένλ ηα ρξεφγξαθα πνπ 

Ανάλυςη Νζων Δανείων  ανά ςκοπό δανείου

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2016

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ

2016

ΜΑΡΣΙΟ

2016

ΑΠΡΙΛΙΟ

2016

€ € € €

198.601 104.500 28.000 745.109

774.515 690.933 496.685 1.095.080

1.974.052 3.857.859 2.928.636 4.226.894

2.715.726 3.349.392 4.109.632 3.847.321

4.287.099 6.858.460 9.398.777 8.088.680

13.800 110.500

9.949.993 14.861.144 16.975.530 18.113.584υνολικά

Διαφορα

Στεγαςτικό

Αγροτικό 

Εκπαιδευτικό

Επιχειρηματικό

Καταναλωτικό

DATE 29/2/2016 30/3/2016 27/4/2016

€ € €

Closing Liquidity Position/Liquidity buffer: 3.748,3 3.723,5 3.197,8

     of  which overnight / available on demand: 3.146,0 3.098,5 3.107,7

       of  which:

Cash 101,0 104,1 108,9

Balances at CBC  - overnight and available on demand 3.030,9 2.983,7 2.983,3

Interbank balances - overnight and available on demand 14,0 10,8 15,4

Other  CBC and interbank balances with maturity upto 30 days 27,6 29,9 31,8

Securities (valued as per CBC Prudential Liquidity Directives) 574,7 595,1 58,4

Other Eurosystem eligible assets 0 0 0

Liquidity Ratio 29,84% 29,82% 25,61%
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θαηέρνπλ ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη απφ ηελ πην πάλσ 

εκεξνκελία ζηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηνπ ΠΣ 

 

 

8. Δξγαζίεο πνπ δηεθπεξαίσζε ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαηά ηελ ππό 

επηζθόπεζε πεξίνδν αλαθνξηθά κε ηνλ ΠΣ 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαηά ηελ  ππφ επηζθφπεζε πεξίνδν αζρνιήζεθε κε ηηο 

εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ, κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνλννχληαη ζηνπο πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

Νφκνπο ηνπ 2013 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2015  

 

8.1 Δηνηκαζία ησλ Γηαηαγκάησλ ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ / Κεληξηθόο Φνξέαο ΠΙ 

 

8.1.1 Γηαηάγκαηα 2013 θαη 2014 

 

πσο γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηηο πξνεγνχκελεο Δηήζηεο Δθζέζεηο, ζηηο 4 

Οθησβξίνπ 2013 εθδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ην πξψην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ/ ΚΦ. Σν Γηάηαγκα θαζφξηζε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο 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 αλεξρφηαλ ζην €1,5 

δηο, ζα θαιππηφηαλ εμ νινθιήξνπ απφ ηε Γεκνθξαηία κε ηελ παξνρή ζηε ΚΣ 

ρξενγξάθνπ ηζφπνζεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ 

ηήξημεο δηάξθεηαο 18 κελψλ, ην νπνίν είηε ζα αλαλεσλφηαλ απηφκαηα θαηά ηε 

ιήμε ηνπ, είηε ζα αληαιιάζζεην ζην ζχλνιφ ηνπ κε κεηξεηά. Δπίζεο, 

ελζσκαηψζεθαλ πξφλνηεο φζνλ αθνξά ηηο εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηεο 

Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ θαζψο θαη πεξηνξηζκνί ζηηο απνδνρέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ΚΣ θαη ησλ ΠΗ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ.  

 

ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαλ ζην Γηάηαγκα ζπκπεξηιακβαλφηαλ κεηαμχ 

άιισλ ε δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΗ ζε 
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ελνπνηεκέλν επίπεδν έηζη ψζηε λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ. Ζ νινθιήξσζε ηεο απνηίκεζεο 

ηέζεθε απφ ηελ Σξφηθα σο πξναπαηηνχκελε δξάζε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ Α ηνπ 

ΠΣ. 

 

Ζ παξάγξαθνο 7(3) ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ / ΚΦ, αλέθεξε φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο έθζεζεο απνηίκεζεο απφ ηνλ αλεμάξηεην νίθν ηεο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ ηεο ΚΣ ζα έπξεπε 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. 

 

ηε ζπλέρεηα, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο εηνίκαζε ηξνπνπνηεηηθφ Γηάηαγκα ην νπνίν 

νξηζηηθνπνηήζεθε κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ είρε κε ηελ ΚΣΚ θαη ηελ ΚΣ. Σν 

Γηάηαγκα έηπρε ηεο έγθξηζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ θαη 

εθδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 29 

Ηαλνπαξίνπ 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζθνπνί ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ Γηαηάγκαηνο 

ήηαλ:  

 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 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. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο θφξκνπιαο επαλαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο απφ ηελ ΚΣ, γηα λα ζπλάδεη κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Σξφηθαο πνπ δφζεθε θαηά ηελ επίζθεςε ηεο ην Ννέκβξην ηνπ 2013 ζηελ 

Κχπξν.  

 Ζ επηβνιή ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ ζην πξνζσπηθφ ηεο ΚΣ ζηα 

πιαίζηα ηεο κείσζεο πνπ απνδέρηεθαλ νη ππάιιεινη ησλ ΠΗ. 

 

8.1.2 Σν πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ / Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Σξνπνπνηεηηθό 

Γηάηαγκα ηνπ 2015 

 

ηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015, εθδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα 

ηεο Γεκνθξαηίαο, αλαζεσξεκέλν Γηάηαγκα πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηελ Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο θαη νξηζηηθνπνηήζεθε κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ είρε κε ηελ ΚΣΚ θαη 
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ηελ ΚΣ θαη ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο 

ΔΔ. Οη ζθνπνί ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ Γηαηάγκαηνο ήηαλ: 

 

 Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

θεθαιαίνπ χςνπο €175 εθ. 

 Ζ εμνινθιήξνπ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ην Σακείν 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο. 

 

ην ελ ιφγσ Γηάηαγκα δηαγξάθεηαη ην άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά 

Μεξηζκάησλ. Σν ελ ιφγσ άξζξν έθαλε αλαθνξά ζηε δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ 

απφ ηα ΠΗ ζηελ ΚΣ. Πιένλ ηα ΠΗ κε βάζε ην αλαζεσξεκέλν Α ζα αλήθνπλ 

100% ζηελ ΚΣ. 

 

Γηαγξάθεθε επίζεο θαη ην άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επαλαγνξά κεηνρψλ ην 

νπνίν έθαλε αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα επαλαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Γεκνθξαηίαο απφ ηε ΚΣ. Με ηε ζηξαηεγηθή εμφδνπ πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ 

ΔΔ, έρεη δηαγξαθεί απηή ε ζεσξεηηθή δπλαηφηεηα. 

  

ην Γηάηαγκα θαζνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή εμφδνπ ηνπ Κξάηνπο απφ ηελ ΚΣ κε ηηο 

πην θάησ δηαδηθαζίεο:  

 

(α) ε δηαηήξεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο 30/09/2018, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ΚΣ δελ αληηκεησπίζεη νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ 

θεθαιαηαθέο αλάγθεο, 

 

(β) ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο κεηά ην έηνο 2020, ελφο πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, 

πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25%, 

 

(γ) ε ζηαδηαθή εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην ΥΑΚ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε φιε δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ ηνπ Κξάηνπο έρεη σο 

αθνινχζσο: 

 

Ζ ΚΣ ζα πξέπεη λα εηζαγάγεη ζην ΥΑΚ κεηνρέο, κέζσ αχμεζεο ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ, ε αμία ησλ νπνίσλ λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 

25% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, σο έρεη πξηλ ηελ αχμεζε 

ηνπ. Ζ εκεξνκελία/ζηφρνο πνπ έρεη θαζνξηζηεί είλαη ν επηέκβξηνο ηνπ 2018. 
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Ζ ηηκή αγνξάο ησλ λέσλ κεηνρψλ ζην πιαίζην απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ζα 

πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ απνηίκεζε ηεο ΚΣ θαηά ηελ αξρηθή 

δεκφζηα πξνζθνξά. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

δεκφζηαο πξφζθιεζεο ηφηε, νη πθηζηάκελνη κέηνρνη, εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ζα έρνπλ ην πξψην δηθαίσκα γηα 

αγνξά ησλ κεηνρψλ, αλαιφγσο ηνπ πνζνζηνχ πνπ δηαηεξνχζαλ πξηλ ηελ 

έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. Πνζνζηφ επίζεο πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ έθδνζεο ζα  δηαηεζεί ζην θνηλφ, θαη ην ππφινηπν 

πνζνζηφ ζα δηαηεζεί ζε πεξηνξηζκέλν θχθιν πξνζψπσλ/επελδπηψλ, 

πειαηψλ ηνπ Σνκέα κέζσ ηδησηηθήο πξνζθνξάο. εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ 

θαηαλνκή ησλ κεηνρψλ θαλέλαο δελ ζα ηχρεη νπνηαζδήπνηε  επλντθήο 

κεηαρείξηζεο. 

Μεηά απφ ηελ πξψηε εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ ζην ΥΑΚ αθνχ 

αθνινπζεζεί ε πην πάλσ δηαδηθαζία, ε ΚΣ ζα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ 

έθδνζε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εληφο 9 κελψλ, 

δειαδή κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 ην αξγφηεξν, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ 

επφκελε έθδνζε, εληφο 18 κελψλ, πεξαηηέξσ 25% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ, δειαδή κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ηειεπηαίαο εηζαγσγήο κεηνρψλ, ε ππνιεηπφκελε 

ζπλδπαζκέλε ζπκκεηνρή ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 25%. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Σνκέαο παξνπζηάδεη θεθαιαηαθφ έιιεηκκα, ζε ζρέζε κε 

ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα 2, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κεηαμχ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2016 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 

2018, ηφηε ε ΚΣ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη λσξίηεξα ηελ πξναλαθεξζείζα 

δηαδηθαζία, δηαηεξψληαο απζηεξά ηηο ίδηεο πξνηεξαηφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο κέζσ εμεχξεζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην πάλσ, ε ηεξάξρεζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ κεηνρψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: 

(α) Αξρηθή εηζαγσγή γηα ην 25% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαηαβιεζέληνο 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ειιείκκαηνο (φπνην απφ ηα δχν είλαη πςειφηεξν) εληφο ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή . 
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(β) Πνζνζηφ 25% ηνπ θαηαβιεζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηεο ΚΣ ζην ΥΑΚ, ζε πεξίνδν 9 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

πξψηεο εηζαγσγήο. 

(γ) Πνζνζηφ 25%, ηνπ θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο 

ΚΣ ζην ΥΑΚ, ζε πεξίνδν 18 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο 

εηζαγσγήο.  

Ννείηαη φηη κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο, ην ζπλδπαζκέλν 

ππφινηπν ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Σακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 25%. 

Δλαιιαθηηθή ιύζε 

Ωο ελαιιαθηηθή ιχζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνρσξήζεη ε εηζαγσγή ησλ 

κεηνρψλ ηεο ΚΣ ζην ΥΑΚ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε Γεκνθξαηία θαη ην 

Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ ην κεηνρηθφ ηνπο 

θεθάιαην, κε βάζε ηα πην πάλσ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη πνζνζηά, έηζη ψζηε 

κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2020 ην ζπλδπαζκέλν πνζνζηφ ηνπο ζηελ ΚΣ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 25%. Οη κεηνρέο ζα δηαηίζεληαη κε ηδησηηθή πξνζθνξά ζε 

δπλεηηθνχο επελδπηέο πεξηιακβαλνκέλσλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ άιιεο κεγάιεο ζπλεηαηξηζηηθέο ή εκπνξηθέο ηξάπεδεο, 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, επελδπηηθά ή ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, θαζψο θαη άιιν 

κεγάιν ζεζκηθφ επελδχηε ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

κε ηδησηηθή πξνζθνξά.  

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε φκσο, νη αγνξαζηέο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

νπνηαδήπνηε ζχλδεζε κε ην θξάηνο θαη απαηηείηαη λα έρνπλ αξθεηνχο 

πφξνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ΚΣ ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί 

επηπξφζζεηα θεθάιαηα ζην κέιινλ. 

εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε Γεκνθξαηία δεζκεχεηαη φηη δελ ζα πσιήζεη ην 

κεξίδηφ ηεο ζε νπνηνδήπνηε αγνξαζηή ρξεκαηνδνηείηαη, άκεζα ή έκκεζα, 

απφ ηελ ΚΣ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Γεκνθξαηία αλαιακβάλεη λα εθπιεξψζεη ηε 

δέζκεπζε απηή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο. 

Καηά ηελ πψιεζε κεηνρψλ ηεο ΚΣ, ε Γεκνθξαηία θαη ην Σακείν 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ δεφλησο ππφςε φηη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζεί ηηκή πψιεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο απνηίκεζεο. 
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Δπίζεο, ζην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη κεηαμχ άιισλ 

φηη ε Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ ζα απαξηίδεηαη απφ έληεθα (11) κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα 

δχν (2) ζα είλαη εθηειεζηηθά, δχν (2) κε εθηειεζηηθά θαη επηά (7) κε εθηειεζηηθά 

θαη αλεμάξηεηα κέιε ελψ νη Δπηηξνπείεο ησλ ΠΗ ζα απαξηίδνληαη απφ ηξία (3) 

εθηειεζηηθά κέιε. 

 

Δπηπιένλ, 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 ΠΗ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ. Δπίζεο, πξνλνείηαη ε κεηαθνξά φινπ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ΠΗ ζηελ ΚΣ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά φισλ ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΠΗ ζε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ 

ζα εγγξαθεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζηελ νπνία κέηνρνο ζα είλαη ε ΚΣ κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. 

 

 

8.1.3 Σν πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο ηεο Κύπξνπ./ Κεληξηθόο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Σξνπνπνηεηηθό 

Γηάηαγκα ηνπ 2016 

 

Σν Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 

2015, αλάθεξε φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζνξίδεη ηνπο φξνπο εληνιήο γηα ηε 

δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

απηήλ ΠΗ, ζε ελνπνηεκέλε βάζε κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ  

 

(i) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ 

ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ, 

(ii) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη 

ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ, 

(iii) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Δ ηεο ΚΣ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη 

ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ, 

(iv) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Δ ησλ ΠΗ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη 

ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο ΚΣ. 

 

Ζ παξάγξαθνο 6(4) ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αλάθεξε φηη 

εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο απνηίκεζεο θαη φρη αξγφηεξα 

απφ ηελ 30ελ  Απξηιίνπ 2016, εθδίδεηαη λέν Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ Νφκνπ, ην 
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νπνίν θαζνξίδεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ έθαζηνπ 

κεηφρνπ ζηε ΚΣ, θαζψο θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ. 

Μεηά ηελ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο / έγθξηζεο ηεο ΔΔ εθδφζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ 

2016, ην πεξί ηεο Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο 

ηεο Κχπξνπ/ Κεληξηθφο Φνξέαο (ΚΣ/ΚΦ), Σξνπνπνηεηηθφ Γηάηαγκα ηνπ 2016. 

Σν Γηάηαγκα θαζνξίδεη ηα αθφινπζα: 

(α) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο έθαζηνπ κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο 

ΚΣ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, 

(β) ηελ λέα νλνκαζηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ΚΣ, 

(γ) ην πνζνζηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΚΣ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή έθαζηνπ 

ΠΗ αλέξρεηαη ζην 100%, 

(δ) ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ΠΗ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, κεηαθέξνληαη ζηελ ΚΣ κέρξη ηελ 30ε 

Ηνπλίνπ 2016 ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ νδεγηψλ ηεο ΚΣΚ. 

 

8.2 Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε ελνπνηεκέλε 

βάζε 

8.2.1 Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 

Σν Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 4 Οθησβξίνπ 

2013, αλάθεξε φηη εληφο 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο, ε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ 

Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζνξίδεη ηνπο φξνπο εληνιήο γηα ηε 

δηελέξγεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε 

απηήλ ΠΗ, 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 ΔΔ. Με βάζε ην Γηάηαγκα, ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ 

κεηνρψλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ ΠΗ 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 
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ππνβάιιεη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, 

ζρεηηθή έθζεζε απνηίκεζεο ζηνλ Τπνπξγφ κε θνηλνπνίεζε ζηελ ΚΣΚ θαη ηε ΚΣ. 

 

Ζ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο ΚΣ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

ΠΗ, 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. 

 

Ζ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο ππνβιήζεθε ζηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο απφ ηνλ νίθν 

Ernst Young ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2014. Με βάζε ηελ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο, ε 

ζπλνιηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο δίθαηεο αμίαο (fair value) πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΗ χςνπο €1,4 δηο, είλαη αξλεηηθή θαη 

αλέξρεηαη ζηα €2,2 δηο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ίδηα θεθάιαηα €1,4 δηο ηεο ΚΣ 

θαη ησλ ΠΗ 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 ΜΔΥ 

(€1.9 δηο), ησλ εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (€165 εθ.) θαη ην ππφινηπν απφ ηελ 

απνηίκεζε ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη ηηο Δπελδχζεηο (€189 εθ.). 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 Ηαλνπαξίνπ 

2014 

 

8.2.2 Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ηεο ΚΣ θαη ησλ ΠΙ ζε 

ελνπνηεκέλε βάζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2016 

ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2015 θνηλνπνηήζεθε επίζεκα απφ ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

πξνο ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, ην Αλαζεσξεκέλν Α ηεο 

ΚΣ. Ωο απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

Αλαζεσξεκέλνπ Α, ήηαλ ε εηνηκαζία απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπ ΠΣ. Με ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α ππνβιήζεθε θαη πξνθαηαξθηηθή απνηίκεζε 

ηνπ Σνκέα. Με βάζε ην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν εθδφζεθε 

ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαζφξηζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

2016 ηνπο φξνπο εληνιήο, κεηά απφ δηαβνχιεπζε θαη κε ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, γηα δηελέξγεηα ηεο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο 
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ΚΣ θαη ησλ ΠΗ ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Σε δηεμαγσγή ηεο λέαο απνηίκεζεο 

αλέιαβε ν ειεγθηηθφο νίθνο PWC, κε ηνπο πην θάησ φξνπο εληνιήο: 

(i) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

ζηελ ΚΣ. 

(ii) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ ΚΣ. 

(iii) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Δ ηεο ΚΣ 

ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ ΚΣ. 

(iv) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Δ ησλ ΠΗ 

ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηε ΚΣ. 

Ζ απνηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο νδεγίαο 

2014/59/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ (πιαηζίνπ 

γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ), ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ζηεξηδφκελε ζην γεγνλφο φηη ε ΚΣ 

θαη ηα ΠΗ ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε θαηαβνιή 

θεθαιαίνπ ησλ €175 εθ. απφ ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο.  

Με βάζε ηελ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο, ε νπνία ιήθζεθε απφ ηελ Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο ζηηο 4 Απξηιίνπ 2016 θαη θνηλνπνηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ζηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ηελ Γηνηθεηή ηεο ΚΣΚ θαη ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΚΣ, 

ε αμία ηνπ ΠΣ (πξηλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ κε ηα €175 εθ.) θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ησλ €500 εθ. θαη €625 εθ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε απνηίκεζε γίλεηαη ζε 

θαηάζηαζε distressed ή θαιχηεξά ζε έλα ζηάδην πξηλ ηελ εμπγίαλζε (resolution), 

γεγνλφο ην νπνίν κεηψλεη αηζζεηά (θαηά 20% -40%) ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπ 

ΠΣ. ε πξψην ζηάδην γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο εθάζηνπ ΠΗ 

ζηελ ΚΣ θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη πεξαηηέξσ απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεηφρσλ αθνχ ιεθζεί ππφςε ην πνζφ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ €175 εθ. 

εκεηψλεηαη πεξαηηέξσ φηη, κε βάζε ηελ έθζεζε απνηίκεζεο θαη ηα 18 ΠΗ 

παξνπζηάδνπλ αξλεηηθά θεθάιαηα θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ε αμία ησλ πθηζηάκελσλ 

κεηφρσλ ηνπ 1% (Δ) είλαη κεδεληθή. 

Με βάζε ην πην πάλσ αλαθεξφκελν εχξνο, ε θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

κεηνρψλ (πξηλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ) έρεη σο αθνινχζσο: 
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ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΜΔΑ €500 εθ. €625 εθ. 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 99,00% 99,00% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 1,00%   1,00% 

18 ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ       0,00%   0,00% 

 

Αθνχ ιεθζεί ππφςε ην πνζφ ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο χςνπο €175 εθ., ε ηειηθή 

θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

 

εκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηνλ Καηάινγν Γεζκεχζεσλ ππάξρεη ξεηή πξφλνηα, φηη 

εάλ ε θαζνξηζζείζα αμία ππεξβαίλεη ηνλ κέζν φξν ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμίαο πνπ 

είρε δψζεη ε πξνθαηαξθηηθή απνηίκεζε (ην νπνίν είρε δψζεη έλα πξνθαηαξθηηθφ 

εχξνο κεηαμχ €350 εθ. θαη €650 εθ., άξα ν κέζνο φξνο είλαη €500 εθ.) ηφηε ζα 

πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί επίζεκα ε ζέζε καο πξνο ηελ ΔΔ γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο 

απφθαζεο.  

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ζηηο 5 Απξηιίνπ 2016, πξνρψξεζε ζε επίζεκε 

θνηλνπνίεζε ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ηεο ηειηθήο έθζεζε 

απνηίκεζεο θαζψο θαη ζρεηηθφ αίηεκα φπσο: 

 To εχξνο ηεο αμίαο ηνπ ΠΣ λα θπκαλζεί κεηαμχ €560 εθ. (midpoint 

of  Final Valuation) θαη €625 εθ. (high range of Final Valuation). 

 

 H παξαρψξεζε ζε έθαζηε Δ, κεηνρψλ αμίαο €15 κε ηελ ζπλνιηθή αμία 

θαη γηα ηηο 18 Δ λα αλέξρεηαη ζηα €270. 

 

Ζ ΔΔ κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο εκεξνκελίαο 27 Απξηιίνπ 2016, ελέθξηλε ηφζν ηελ 

ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο φζν θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο. 

 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΜΔΑ €500 εθ €625 εθ. 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 73,33% 77,346% 

ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 25,93% 21,875% 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 0,74% 0,779% 

18 ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 0,00% 0,00% 
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Με βάζε ηελ ηειηθή έθζεζε απνηίκεζεο, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο κεηά απφ ζρεηηθή 

δηαβνχιεπζε κε ηελ ΚΣ εηζεγήζεθε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ 

Γηνηθεηή ηεο ΚΣΚ ηα αθφινπζα; 

 

i. Τηνζέηεζε απνηίκεζεο ζηα €625 εθ, πξηλ ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, θαη θαη’ 

επέθηαζε €800εθ, κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, σο ε πιεζηέζηεξε ζηελ 

θαζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο 31/12/2015. 

 

ii. Καζνξηζκφο πνζνζηνχ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηελ κεηνρηθή δνκή 

(€175εθ / €800εθ = 21,875% ) θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ ήηνη 

331.431.090. 

 

 

iii. Μείσζε νλνκαζηηθήο αμίαο κεηνρψλ απφ €1,28 ζην €1,1155 κε ηε 

ζπλεπαθφινπζε δεκηνπξγία Απνζεκαηηθνχ κείσζεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

κεηνρψλ €194.712.340. 

 

iv. Έθδνζε ησλ κεηνρψλ πξνο ην Σακείν Αλαθεθαιαηνπνίεζεο σο 

αθνινχζσο: 

- Έθδνζε 156.879.916 κεηνρψλ ζηε λέα ηηκή αλά κεηνρή €1,115 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €175.000.000. 

- Έθδνζε 174.551.174 δσξεάλ κεηνρψλ κε νλνκαζηηθή αμία €1,115 

ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο €194.712.340. 

 

v. Έθδνζε 270 κεηνρψλ ζηηο 18 Δ ζηε νλνκαζηηθή αμία €1,1155 έλαληη ηεο 

απφθηεζεο ηνπ 1% πνπ θαηέρνπλ ζηα ΠΗ. 

 

vi. Γηα ζθνπνχο θαιχηεξεο εκπνξεπζηκφηεηαο ηεο κεηνρήο ηεο ΚΣ θαη γηα λα 

ζπλάδεη κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΥΑΚ, κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο, κέζσ 

ππνδηαίξεζεο ησλ κεηνρψλ δηα πεξίπνπ 4, ζε νλνκαζηηθή αμία €0,28 θαη 

πξνζδηνξηζκφο λένπ αξηζκνχ κεηνρψλ ρσξίο νπνηαδήπνηε 

δηαθνξνπνίεζε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. 

Με βάζε ηα πην πάλσ ην ηειηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο έθαζηνπ κεηφρνπ ζηελ 

ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ θαη ηα ηειηθά δηθαηψκαηα ςήθνπ, κε ηελ νλνκαζηηθή 

αμία ηεο κεηνρήο ηεο ΚΣ λα αλέξρεηαη ζηα €0,28, έρεη σο αθνινχζσο: 
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Με βάζε ηα πην πάλσ, θαζνξίζηεθε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαη δηθαησκάησλ 

ςήθνπ έθαζηνπ Μεηφρνπ ζηε ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ, θαζψο θαη ε λέα 

νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ (€0,28), ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Σξνπνπνηεηηθφ 

Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ 2016. 

 

 

8.3 Γηνξηζκόο Δληνινδόρνπ Παξαθνινύζεζεο (Monitoring Trustee) 

 

ην πξψην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε 

ηεο πλεξγαηηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο / Κεληξηθνχ Φνξέα, πξνβιέπεηε κεηαμχ 

άιισλ, θαη ν δηνξηζκφο ΔΠ, o νπνίνο ζα παξαθνινπζεί εθ κέξνπο ηεο ΔΠ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Α ηνπ ΠΣ.  

 

Ζ ΚΣ εηνίκαζε ζρεηηθνχο φξνπο πξνζθνξάο νη νπνίνη εγθξίζεθαλ ηφζν απφ ηελ 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο, φζν θαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ. 

ηελ ζπλέρεηα έμη (6) εηαηξείεο θιήζεθαλ απφ ηε ΚΣ γηα λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά, εθ ησλ νπνίσλ αληαπνθξίζεθαλ ηξείο (3). ιεο νη πξνζθνξέο 

αμηνινγήζεθαλ απφ ηε ΚΣ θαη κεηαμχ άιισλ, πιεξνχζαλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο ξνπο Πξνζθνξάο, αλαθνξηθά κε ην θφζηνο, ηελ 

εκπεηξία κε παξφκνηα έξγα θαη ηελ αλεμαξηεζία.  

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2013 απέζηεηιε πξνο ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ γηα αμηνιφγεζε θαη ηνπο ηξεηο (3) νίθνπο καδί κε 

ηηο πξνζθνξέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζε ηειεδηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

19 Γεθεκβξίνπ 2013 κεηαμχ ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο θαη 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔΣΟΥΗ – €0,28 

 Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

% 

Αξ. Μεηνρώλ 

θαη 

Γηθαησκάησλ 

Φήθσλ 

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 77,346% 4.668.678.406 

ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΟΠΟΗΖΖ 21,875% 1.320.401.214 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 

0,779% 47.040.215 

18 ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ 0.000% 1.076 

ΤΝΟΛΟ 100% 6.036.120.911 
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Λεηηνπξγψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ δεηήζεθε φπσο 

ελεκεξσζνχλ νη ηξεηο νίθνη γηα λα απνζηείινπλ αλαζεσξεκέλα πξνγξάκκαηα 

δξάζεο θαζψο θαη ηελ ηειηθή ηνπο πξνζθνξά. Οη ηξεηο (3) νίθνη ελεκεξψζεθαλ 

απφ ηε ΚΣ θαη ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2014 ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο απέζηεηιε πξνο ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ γηα ηειηθή αμηνιφγεζε ηα αλαζεσξεκέλα 

πξνγξάκκαηα δξάζεο ησλ 3 νίθσλ καδί κε ηηο ηειηθέο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2014 ελεκέξσζε φηη δελ 

έρεη νπνηαδήπνηε έλζηαζε γηα ηνλ δηνξηζκφ σο ΔΠ νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο ηξεηο 

νίθνπο. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο έδσζε νδεγίεο ζηε ΚΣ φπσο πξνρσξήζεη κέζσ 

ησλ εζσηεξηθψλ ηεο δηαδηθαζηψλ ζηελ επηινγή ελφο απφ ηνπο ηξεηο νίθνπο σο 

ΔΠ. ηηο 22 Ηαλνπαξίνπ2014 έγηλε ν δηνξηζκφο ηνπ νίθνπ Grant Thornton σο ΔΠ 

απφ ηελ Δπηηξνπεία ηεο ΚΣ. 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 62 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Καηαιφγνπ Γεζκεχζεσλ 

(List of Commitments), ν ΔΠ πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ ΔΔ ηξηκεληαίεο εθζέζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α θαζψο θαη ηελ ζπκκφξθσζε 

ηνπ Σνκέα κε ηνλ αλαζεσξεκέλν Καηάινγν Γεζκεχζεσλ. Ο ΔΠ ππέβαιε απφ ηνλ 

Μάην ηνπ 2014 κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, ζπλνιηθά νθηψ ηξηκεληαίεο εθζέζεηο. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ 2015 – Μαξηίνπ 2016 ν ΔΠ ππέβαιε ζπλνιηθά 

ηέζζεξηο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ ην έηνο 2015. ε απηέο 

θαηαγξάθεηαη ε πξφνδνο, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ αθφκα εθθξεκνχλ θαη ζηηο 

νπνίεο ε ΚΣ ζα πξέπεη λα πξνβεί γηα ζπκκφξθσζε ηεο κε ηνλ Καηάινγν 

Γεζκεχζεσλ φζνλ αθνξά ηα εμήο ζέκαηα:  

 

 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Governance and 

Risk). 

 Δλνπνίεζε Λεηηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Operational  Integration). 

 Απνηίκεζε θαη Απνμέλσζε (Valuation and Divestment). 

 Λεηηνπξγηθή Απνδνηηθφηεηα (Operational Efficiency). 

 Κεξδνθνξία (Profitability Drivers). 

 Άιιεο Τπνρξεψζεηο (Other Behavioural Commitments). 

 Πιαίζην πκθσλίαο πνπ δηέπεη ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηεο ΚΣ (Relationship Framework Agreement).   

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηνπ ΔΠ θαη ηεο ΚΣ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ. Οη 

εθθξεκνχζεο ελέξγεηεο κε βάζε ηελ ηειεπηαία (8ε) έθζεζε ηνπ ΔΠ θαζψο θαη ηα 

λέα πξνηεηλφκελα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 
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Προηγούμενο

Υρονοδιάγραμμα

Προηεινόμενο 

νέο 

χρονοδιάγραμμα

Α

1 Σύζηεκα Πηζησηηθήο Γηαβάζκηζεο (credit scoring/

grading system)

31/3/2016 31/12/2017

2 Δληαίνο Πηζησηηθόο Κίλδπλνο θαη Σπλδεδεκέλα 

πξόζσπα

31/10/2015 30/6/2016

3 Δγθξηηηθό Σύζηεκα Φνξεγήζεσλ (Credit Approval 

System)

31/12/2015 31/12/2016

4 Πίλαθεο Τηκνιόγεζεο 28/2/2015 30/6/2016

5 Δθαξκνγή Δληαίσλ Μηζζνινγηθώλ Κιηκαθώλ 31/12/2015 31/12/2018

6 Δλζσκάησζε Σπλεξγαηηθήο Δηαηξείαο 

Μεραλνγξαθήζεσο (ΣΔΜ) ζηελ ΣΚΤ. 

7 Πνιηηηθή Σπλδεδεκέλσλ Πξνζώπσλ:

Καηαζηάζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε                   

ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ

30/6/2015 31/12/2016

B

1 Η ΣΚΤ πξέπεη λα εθαξκόδεη όιεο ηηο νδεγίεο ηεο 

ΚΤΚ αλαθνξηθά κε ην Πιαίζην Αξρώλ Λεηηνπξγηάο, 

ηα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ηεο Οξγαλσηηθήο Γνκήο, 

ηελ Δζσηεξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηα Σπζηήκαηα 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ησλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ.

H πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ (70% ηνπ όινπ έξγνπ) έρεη

ζπκπιεξσζεί ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016.

ΔΚΚΡΔΜΟΤΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΜΔ ΒΑΗ

 ΣΗΝ 8η ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΔΠ 
Παραηηρήζεις

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

Οξηζηηθνπνίεζεθαλ νη όξνη ηεο πξόηαζεο (RFP) από ηε

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ θαη νη πξνζθνξέο γηα ηελ

πξόζιεςε εμσηεξηθνύ ζπκβνύινπ. Τν project plan ζα είλαη

έηνηκν κέρξη ηέινο Ινπλίνπ ηνπ 2016. 

(α) Η Τξάπεδα  δελ είλαη ζε ζέζε  λα παξαθνινπζεί ηνλ Δληαίν 

Πηζησηηθό Κίλδπλν ζε ελνπνηεκέλε βάζε.

(β) Γελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί/επηβεβαησζεί ε νξζόηεηα ησλ

θαηαρσξήζεσλ ζην ζύζηεκα.

(γ) Γελ νινθιεξώζεθε ε εληαία θσδηθνπνίεζε

(δ) Δθθξεκόηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Πιεζπζκνύ ησλ

Σπλδεδεκέλσλ Πξνζώπσλ

ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΑ

Υπάξρνπλ επί ηνπ παξόληνο 4 θελέο ζέζεηο ζε επίπεδν

Δπηηξνπείαο ηεο ΣΚΤ. Σεκεηώλεηαη όηη θαη γηα ηηο 4 ζέζεηο έρεη

ήδε γίλεη ε επηινγή ησλ πξνζώπσλ θαη αθνύ αθνινπζήζεθαλ

νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ΣΚΤ ππνβιήζεθαλ ζηελ ΚΤΚ.

Μεηά απν αμηνιόγεζε πνπ έηπραλ απν ηελ ΚΤΚ, έρνπλ ζηαιεί

γηα ηειηθή αμηνιόγεζε θαη έγθξηζε ηνπο απν ηνλ Δληαίν

Δπνπηηθό Μεραληζκό (ΔΔΜ) . Ήδε έρεη ιεθζεί ε έγθξηζε ηνπ

ΔΔΜ γηα 2 απν ηα 4 πξόζσπα. Γηα λα δηνξηζζνύλ σο κέιε ηεο

Δπηηξνπείαο ηεο ΣΚΤ ρξεηάδεηαη θαη ε ζύκθσλε γλώκε ηεο

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θαη

Πξνππνινγηζκνύ. Αλακέλεηαη όπσο ε όιε δηαδηθαζία θαη γηα

ηα 4 πξόζσπα ζα απνπεξαησζεί πεξί ηα ηέιε Ινπλίνπ 2016.   

Τν ζέκα έρεη παγνπνίεζεί, κέρξη ην 2018 κε βάζε ην

Αλαζεσξεκέλν Σρέδην Αλαδηάξζξσζεο

Τν ηξνπνπνηεηηθό λνκνζρέδην ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί

Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη Σπλαθώλ Θεκάησλ

Νόκσλ ηνπ 1999 έσο 2014 έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε

θνηλήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο από ηε ΣΚΤ αθνύ εγθξίζεθε απν 

ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ζηηο 21 Μαξηίνπ 2016 θαηαηέζεθε ζηηο 

22 Μαξηίνπ 2016, ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα ςήθηζε

ηνπ ζε Νόκν. Η νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλακέλεηαη πεξί

ηα κέζα Ινπιίνπ 2016 κε ηε ςήθηζε ηεο Ννκνζεζίαο από ηελ

Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Η ελζσκάησζε ηεο ΣΔΜ ζηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο ΣΚΤ 

έρεη νινθιεξσζεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 2016.Υπάξρεη όκσο 

εθθξεκόηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηειηθή έγθξηζε από ηνλ Δληαην 

Δπνπηηθό Μεραληζκό (ΔΔΜ).  
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8.4 Γείθηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Αλαδηάξζξσζεο (Α) ηνπ πλεξγαηηθνύ Πηζησηηθνύ Σνκέα (ΠΣ) 

 

H Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΚΣΚ θαη ηε ΚΣ θαζφξηζαλ ηνπο 

θχξηνπο δείθηεο απφδνζεο ( KPIs) γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ηνπ Α ηνπ Σνκέα. Οη ελ ιφγσ δείθηεο δηαρσξίδνληαη ζε νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο (financial indicators) θαη ζε ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο (operational indicators).  

 

ζνλ αθνξά ηνπο ιεηηνπξγηθνχο δείθηεο απηνί εηνηκάδνληαη θαη 

παξαθνινπζνχληαη κφλν ζε ελνπνηεκέλε βάζε (ΚΣ θαη 18 ΠΗ), ελψ νη 

νηθνλνκηθνί δείθηεο παξαθνινπζνχληαη ηφζν ζε ελνπνηεκέλε βάζε φζν θαη ζε 

αηνκηθή βάζε. 

 

Οη πην πάλσ δείθηεο έηπραλ θαη ηεο έγθξηζεο ηεο Σξφηθαο, ελψ κέξνο ησλ δεηθηψλ  

δεκνζηεχνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε, πξνθεηκέλνπ ην θνηλφ λα αμηνινγεί ηελ 

πξφνδν ηνπ Α.  

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο κε βάζε ηνπο πην πάλσ δείθηεο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη 

ηξηκεληαία ζεκεηψκαηα πξνο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΠΣ ηφζν ζε επίπεδν ΚΣ, θαζψο θαη γηα θάζε 

ΠΗ μερσξηζηά. Δπίζεο ππνβάιινληαη ζεκεηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Α. 

 

Οη ηειεπηαίνη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 29/02/2016 θαη 

αθνξνχζαλ ηελ πεξίνδν κέρξη 31/12/2015. Οη επφκελνη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο 

ηνπ ΠΣ, γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016, αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζνχλ κέρξη ην 

ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2016. 

 

Ο πην θάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνπο Κχξηνπο Γείθηεο Απφδνζεο θαηά ηελ 

31/12/2015 θαζψο θαη ηνπο λένπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ πξνέθπςαλ 

κεηά απφ ην αλαζεσξεκέλν Α θαη ην Κεθαιαηαθφ Πιάλν πνπ ππέβαιε ε ΚΣ 

πξνο ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ θαη ΔΔM ηεο ΔΚΣ αληίζηνηρα, 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. Οη αλαζεσξεκέλνη ζηφρνη νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα, θαζνξίζηεθαλ λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2018. 
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*Πεξηιακβάλεη ηα θέξδε Γ’ Σξηκήλνπ 2015. Ο επνπηηθφο δείθηεο αλέξρεηαη ζε 14,8% 

αθνχ ε ζπκπεξίιεςε ησλ θεξδψλ γίλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

 ** Πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΔΜ Ληδ. 

 

Γεληθά Σρόιηα Δεηθηώλ  

(α) Πνηόηεηα Γαλεηαθνύ Υαξηνθπιαθίνπ 

πσο θαίλεηαη απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία, ε απμεηηθή ηάζε ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ ε νπνία παξαηεξήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

 

Κύξηνη Γείθηεο Απόδνζεο πλεξγαηηθνύ 

Πηζησηηθνύ Σνκέα 

31.12.14 30.12.15 

 

Μεζνπξόζεζκνο 

ηόρνο 

31.12.18 

 

 

 

 

Πνηόηεηα 

Γαλεηαθνύ 

Υαξηνθπι

αθίνπ 

Πξνβιέςεηο πξνο δάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 

εκεξψλ 

44,3% 53,4% >50% 

Υξέσζε πξνβιέςεσλ σο πνζνζηφ 

ησλ ρνξεγήζεσλ  

(Cost of Risk) 

1,3% 3,0% <2% 

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 

90 εκεξψλ (€ εθαη.) 

6.700 6.526 

<4.500 

Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 

90 εκεξψλ, εμαηξνπκέλσλ ηφθσλ 

απφ 1/1/2014 (€ εθαη.) 

6.240 5.597 

     

 

Υξεκαηνδ

όηεζε 

Γείθηεο Γαλείσλ (κεηά απφ ηηο 

πξφλνηεο) πξνο Καηαζέζεηο 81,6% 73,0% <85% 

     

 

 

Κεθάιαην 

Γείθηεο Κπξίσλ Βαζηθψλ 

Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ* 

13,6% 15,6% >15% 

Γείθηεο Μφριεπζεο (χλνιν 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ / Ίδηα 

Κεθάιαηα) 

11,3x 11,2x <12x 

     

 

 

Απνδνηηθό

ηεηα 

Γείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα 37,4% 43,3% <50% 

Καζαξή απφδνζε ηφθσλ 2,7% 2,4% >2,0% 

Καηαζηήκαηα πλεξγαηηθνχ 

Πηζησηηθνχ Σνκέα 292 251 200 

Τπάιιεινη πλεξγαηηθνχ 

Πηζησηηθνχ Σνκέα** 

2788 2749 2700 
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φιεο ηεο ρξνληάο, αιιά θαη ηεο πξνεγνχκελεο, αληηκεησπίζζεθε θαη αλαθφπεθε 

θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015 κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε 

θνξά κείσζε ηνπο. πγθεθξηκέλα απφ €6.700εθ πνπ ήηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

2014, έρεη κεησζεί ζε €6.526 εθαη. ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, δειαδή 

παξνπζηάδεηαη κείσζε χςνπο €174εθ ή πνζνζηφ 4,7%. θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν 

ηνπ 2015. Ο δείθηεο πξνβιέςεσλ πξνο δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 

εκεξψλ, δηακνξθψζεθε ζην 53,4% ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015, ζε ζρέζε κε 44,3% 

πνπ ήηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014.Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ παξαδνρψλ πνπ εηζεγήζεθε ν Δ ΔΜ ηεο ΔΚΣ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πξνβιέςεσλ. πγθεθξηκέλα, νη πξνβιέςεηο σο πνζνζηφ επί ησλ ρνξεγήζεσλ 

γηα ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2015 αλήιζαλ ζην 3% (ζε εηήζηα βάζε), ζε ζρέζε κε 

1,3% πνπ ήηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. 

Δπίζεο, ζεηηθή εμέιημε θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2015 απνηειεί θαη ε κείσζε 

ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηφθσλ, 

αθνχ έρνπλ κεησζεί απφ €6.240 εθ. πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2014 ζε €5.597 εθ ζηηο 

31/12/2015.  

(β) Υξεκαηνδόηεζε  

Ο δείθηεο δαλείσλ (κεηά απφ ηηο πξφλνηεο) πξνο θαηαζέζεηο, ζηηο 31/12/2015 

κεηψζεθε ζην 73%, ζε ζρέζε κε 81,6% πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2014. Ζ κείσζε 

απηή νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε παξαρψξεζε λέσλ δαλείσλ απφ ηα ΠΗ 

ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηνπ φηη ν θφζκνο ζπλερίδεη λα είλαη πνιχ 

επηθπιαθηηθφο ζηελ ζχλαςε δαλείσλ, πνιιά λνηθνθπξηά είλαη ήδε 

ππεξδαλεηζκέλα, αιιά θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θαηαζέζεηο δελ απμάλνληαη 

κε ηνλ ίδην ξπζκφ ησλ δαλείσλ πνπ απνπιεξψλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2015. 

(γ) Κεθάιαηα 

Ο δείθηεο Κχξησλ Βαζηθψλ Πξσηνβάζκησλ Κεθαιαίσλ (Core Tier 1 Capital) γηα 

ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2015, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ ηνπ ηέηαξηνπ 

ηξηκήλνπ 2015 αλήιζε ζην 15,6%, ζε ζχγθξηζε κε 13,6% πνπ ήηαλ ζην ηέινο ηνπ 

2014. Ο Γείθηεο Μφριεπζεο δηακνξθψζεθε ζην 11,2x ζε ζχγθξηζε κε 11,3x πνπ 

ήηαλ ζηηο 31/12/2014. 

(δ) Απνδνηηθόηεηα 

Ο δείθηεο θφζηνο πξνο έζνδα παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε θαηά ην 2015. 

πγθεθξηκέλα ζηηο 31/12/2015 αλήιζε ζην 43,3%, ζε ζχγθξηζε κε 37,4% ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. H αχμεζε ηνπ δείθηε απηνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κείσζε 

ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο, σο απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ 

ρνξεγήζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ θαηαζέζεσλ. εκεηψλεηαη φηη ζα πξέπεη λα 
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ζπλερηζηεί θαη λα εληαηηθνπνηεζεί ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηζπιινγήο ησλ δαπαλψλ ην νπνίν εθηείλεηαη, ζχκθσλα κε ην Α, ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα πέληε (5) ρξφλσλ, γεγνλφο πνπ ζα βνεζήζεη ηελ κείσζε ηνπ πην πάλσ 

δείθηε. 

Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην γηα ην 2015 κεηψζεθε ζην 2,4%, αιιά βξίζθεηαη 

ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.  

Σν δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ κεηψζεθε ζηα 251, θαηά ηηο 31/12/2015, ζε 

ζχγθξηζε κε 292 πνπ ήηαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. Ζ κείσζε απηή έγηλε ζηα 

πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Α κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ θαη παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ΠΣ ζε νιφθιεξν 

ην λεζί.  

Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο 31/12/2015 κεηψζεθε ζε 2.749 άηνκα, ζε 

ζχγθξηζε κε 2.788 πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2014. εκεηψλεηαη φηη νη αξηζκνί απηνί θαη 

ν κεζνπξφζεζκνο ζηφρνο πνπ έρεη ηεζεί γηα ην ηέινο ηνπ 2018 έρνπλ 

αλαπξνζαξκνζηεί θαη πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΜ Ληδ νη 

νπνίνη θαηέζηεζαλ ππάιιεινη ηεο ΚΣ, κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ηεο κε ηελ ΚΣ θαη 

θαη΄επέθηαζε ππάιιεινη ηνπ Σνκέα. Ζ κείσζε απηή επηηεχρζεθε ιφγσ θπξίσο 

ηεο απνμέλσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζε κέγεζνο εκπνξηθψλ εξγαζηψλ ηεο ΚΣ 

αιιά θαη άιισλ ΠΗ θαη ηελ ζπγρψλεπζε ηνπο κε ηνλ ΟΠΑΕ, κε ηαπηφρξνλε 

κεηαθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπο εθηφο ηνπ Πηζησηηθνχ Σνκέα. Δπηζεκαίλεηαη 

φκσο φηη παξά ηελ κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ 

βξίζθεηαη ειάρηζηα πην πάλσ απφ ηνλ λέν κεζνπξφζεζκν ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί 

κεηά ηελ ζπγρψλεπζε κε ηελ ΔΜ Ληδ δειαδή ζηελ κείσζε ηνπ ζηνπο 2.700 

κέρξη 31/12/2018. εκεηψλεηαη φηη, ε Γηεχζπλζε ηεο ΚΣ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ 

εθπφλεζε θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016 θαη δεχηεξνπ ΔΑ, έηζη ψζηε λα 

ζκηθξπλζεί  ε απφθιηζε πνπ παξαηεξείηαη, αιιά θαη λα κεησζεί πεξεηαίξσ ην 

θφζηνο πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα.  

 

8.5  Γεληθέο πλειεύζεηο ΚΣ θαη ΠΙ 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο εθπξνζσπεί ηε 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. Δπίζεο ιεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ζπκκεηέρνπλ σο 

παξαηεξεηέο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ ΠΗ. 
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Ζ ΚΣ θαη ηα ΠΗ θαηά ην έηνο 2015, πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο Δηήζηεο Γεληθέο 

πλειεχζεηο ηνπο ζηηο 27/07/2015 κε θχξηα ζέκαηα ηα αθφινπζα: 

 Αλάγλσζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπείαο, ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο, ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ 

θαη ηεο Έθζεζεο ησλ Διεγθηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΚΣ ζε αηνκηθή βάζε, 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014. 

 Αλάγλσζε ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπείαο, ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο, ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ θαη Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ 

θαη ηεο Έθζεζεο ησλ Διεγθηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλεξγαηηθέο εηαηξείεο 

ησλ νπνίσλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ελνπνηεζήθαλ κε απηά ηεο ΚΣ, 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014,  

 Έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, 

 Δμέηαζε παξαπφλσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηα κέιε φζνλ αθνξά ηηο 

απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπείαο.  

 Γηνξηζκφο εγθεθξηκέλσλ ειεγθηψλ νη νπνίνη ζα πξνέβαηλαλ ζηνλ έιεγρν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2015. 

 Δπηθχξσζε ηνπ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ πνπ 

ιήθζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ησλ πην πάλσ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπείαο, κέρξη ηελ επηθχξσζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

 Γηεμαγσγή άιιεο γεληθήο θχζεσο εξγαζίαο ηεο ΚΣ. 

 

Δπίζεο  θαηά ηνλ κήλα Mάξηην ηνπ 2016 ζπγθιήζεθαλ Δηδηθέο Γεληθέο 

πλειεχζεηο ησλ 18 λέσλ ΠΗ κε θχξηα ζέκαηα ηα αθφινπζα: 

 Δπηθχξσζε ηνπ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ησλ Δπηηξνπεηψλ ηεο Δηαηξεηψλ 

πνπ δηνξηζηήθαλ απφ ηελ ΚΣ. 

 Δπηθχξσζε φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Δπηηξνπεηψλ ηεο Δηαηξεηψλ πνπ 

ιήθζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ δηνξηζκνχ ησλ κέρξη ηελ επηθχξσζε 

ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηελ Δηδηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

 

8.6 Πιαίζην πλεξγαζίαο (Relationship Framework Agreement - RFA) 

κεηαμύ Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ΚΣ 

 

Με βάζε ην Μλεκφλην  πλαληίιεςεο πνπ έρεη ππνγξαθεί  κεηά ηελ νινθιήξσζε  

ηεο δεχηεξεο αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Σξφηθα, είρε ηεζεί σο 

πξναπαηηνχκελε ελέξγεηα ε ππνγξαθή ελφο Πιαηζίνπ πλεξγαζίαο (RFA), ην 

νπνίν ζα θαζφξηδε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο Γεκνθξαηίαο, σο ηνπ θχξηνπ κεηφρνπ θαη 

ηεο ΚΣ.  
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Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο, βαζηδφκελε ζε παξφκνηα Πιαίζηα πλεξγαζίαο πνπ 

ππνγξάθεθαλ ζε άιιεο ρψξεο πνπ είλαη / ήηαλ θάησ απφ Πξφγξακκα ηήξημεο 

(Ηξιαλδία, Διιάδα) εηνίκαζε ην ζρεηηθφ Πιαίζην, ην νπνίν αθνχ δηαβνπιεχηεθε κε 

ηε ΚΣ θαη ηε ΚΣΚ, ην ππέβαιε πξνο έγθξηζε ζηελ Σξφηθα. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ, 

ην RFA ππνγξάθεθε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζα είλαη ζε ηζρχ γηα φζν 

δηάζηεκα ε Γεκνθξαηία είλαη κέηνρνο ηεο ΚΣ. Βαζηθή αξρή ηνπ RFA είλαη φηη ε 

Γεκνθξαηία δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε άκεζε εκπινθή ζηηο εξγαζίεο ηεο ΚΣ (day 

to day business).  

Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ RFA, ην νπνίν ζα πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη θαη λα 

αλαζεσξείηαη, φηαλ απηφ ρξεηαζηεί, παξαηίζεληαη πην θάησ: 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε: Ζ ΚΣ ζα εθαξκφδεη κία δνκή εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ RFA θαη ηε ζπκκφξθσζε 

ηεο κε ην Α, ελψ ε ΚΣ ζα παξέρεη ζηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζρεηηθά έγγξαθα / 

ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Α. ηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζνξίδεηαη ε 

ζχλζεζε θαη ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπείαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Δπηηξνπείαο 

(Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Δπηηξνπή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Ακνηβψλ, 

Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, Δπηηξνπή Αλαδηάξζξσζεο).  

Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Γ): ην RFA γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ ζρεηηθά κε δηάθνξεο ππνρξεψζεηο φπσο, ε ζπλεηή 

δηαρείξηζε, ε εθαξκνγή ηνπ Α, ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, ε νξγαλσηηθή δνκή, νη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ζπγρσλεχζεηο 

θαη εμαγνξέο θαζψο επίζεο θαη ε δηαζθάιηζε εθαξκνγήο ηνπ RFA. Δπίζεο, ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο παξαθάζεηαη σο παξαηεξεηήο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ.   

πγθαηάζεζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο: Με βάζε ην RFA γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζέκαηα γηα ηα νπνία ρξεηάδεηαη ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Μνλάδαο φπσο 

κεηαμχ άιισλ, ε ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ηνπ Α, ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, νη  ζπγρσλεχζεηο/ αλαδηαξζξψζεηο ηνπ Σνκέα. 

ρέδην Αλαδηάξζξσζεο (Α): Τπνρξεψζεηο ηεο ΚΣ φζνλ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Α, ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ εηζήγεζε 

θαηάιιεισλ αλαζεσξήζεσλ.  

Γεληθή πλέιεπζε: Ζ 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 
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πλειεχζεηο, ψζηε λα παξέρεηαη ρξφλνο ζηε Μνλάδα γηα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλήζεηο/ πιεξνθνξίεο.  

Γηάθνξα: Σέινο ζην RFA 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  

Καηά ην  έηνο 2015, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο κε βάζε ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ είραλ 

πξνθχςεη απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην, θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε κε ηελ ΚΣ θαη ηελ ΚΣΚ, εηνίκαζε αλαζεσξεκέλν RFA, ην 

νπνίν απέζηεηιε γηα δηαβνχιεπζε κε ηελ Σξφηθα, ζηηο 24 Απξηιίνπ 2015. 

Αθνχ ζπδεηήζεθε θαη ζπκθσλήζεθε κε ηελ Σξφηθα, ην ηειηθφ θείκελν ηνπ 

Αλαζεσξεκέλνπ RFA ππνβιήζεθε ζηελ ΚΣ, θαη επηθπξψζεθε απφ ηελ 

Δπηηξνπεία ηεο, ζηηο 8 Μαΐνπ 2015. Σν αλαζεσξεκέλν RFA ππνγξάθεθε ζηηο 29 

Μαΐνπ 2015 θαη δεκνζηεχηεθε άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, απαίηεζε πνπ είρε πξνθχςεη απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην. 

Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη είλαη νη αθφινπζεο: 

 

(α) Πξφλνηα γηα ηελ απνζηνιή απφ ηελ ΚΣ πξνο ηελ Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο, αλαθνξψλ, θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ζε 

θαζνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα απνζηέιινληαη, 

κεηαμχ άιισλ, ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ δηαθχκαλζε ησλ θαηαζέζεσλ, 

δαλείσλ, ξεπζηφηεηαο, ΜΔΥ θιπ., εθζέζεηο πξνφδνπ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Α θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ινγαξηαζκνί δηαρείξηζεο, 

πξνυπνινγηζκνί θαη νηθνλνκηθνί ινγαξηαζκνί θαζψο επίζεο ζηνηρεία, ηφζν 

γηα ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ. 

 

(β) Πξφλνηα φπσο δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ ηφζν ζηελ ΚΣ φζν θαη ζηα ΠΗ. 

 

(γ) πκκεηνρή ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ζηηο δηάθνξεο 

επηηξνπέο ηεο Δπηηξνπείαο ηεο ΚΣ.  

 

8.7 Σξνπνπνηήζεηο Ννκνζεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ΠΣ 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία αξηζκνχ ηξνπνπνηήζεσλ 

δηαθφξσλ λνκνζεζηψλ κεηά απφ δηαβνχιεπζε πνπ είρε κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Σα ηξνπνπνηεηηθά λνκνζρέδηα, ν ζθνπφο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ θαζψο θαη ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε θάζε λνκνζεζία έρνπλ σο 

αθνινχζσο: 
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8.7.1 Σξνπνπνηήζεηο ησλ πεξί πλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ Νόκσλ 

 

 Ο πεξί Σπλεξγαηηθώλ Εηαηξεηώλ (Τξνπνπνηεηηθόο) (Αξ. 1) Νόκνο ηνπ 

2015 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζηε ηξνπνπνίεζε ησλ πεξί πλεξγαηηθψλ 

Δηαηξεηψλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2014, ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο 

εθαξκνγήο πξνλνηψλ ηνπ Μλεκνλίνπ κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 

Σξφηθαο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαθνξά ηεο ΔΜ Ληδ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο 

ΚΣ. Δπίζεο, ηξνπνπνηήζεθε ν βαζηθφο λφκνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

δαλεηνδφηεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη κέιε ησλ ΠΗ, κε εγγχεζε ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο. 

 

Ο ηξνπνπνηεηηθφο Νφκνο (Ν107(I)/2015) δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 10 Ηνπιίνπ 2015. 

 

 Ο πεξί Σπλεξγαηηθώλ Εηαηξεηώλ (Τξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2016 

 

Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζηε εηνηκαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ πεξί 

πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο ηνπ 2015, ζηα πιαίζηα θπξίσο ηεο 

εθαξκνγήο πξνλνηψλ ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Α ηνπ ΠΣ, έηζη ψζηε λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΠΗ ζηε ΚΣ θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Δ ησλ ΠΗ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηεο ΚΣ. 

Σν ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην κεηά ηελ δηαβνχιεπζε κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο, απνζηάιεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2016, ζηελ Ννκηθή 

Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηεμαγσγή λνκνηερληθνχ ειέγρνπ. 

 

 

8.7.2 Ο πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθώλ Θεκάησλ 

(Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2016 

 

ηηο 9 επηεκβξίνπ 2014, δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ν πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθψλ ζεκάησλ 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014. θνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ νθεηιεηψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δηα ηεο επηβνιήο 

απαγφξεπζεο πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πξνρσξνχλ κνλνκεξψο ζηελ 

επηβνιή πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ ζηνπο νθεηιέηεο κέζσ ηεο κνλνκεξνχο 

αχμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ επηβάξπλζεο, αζρέησο εάλ ππήξρε ε φρη ηέηνηα ξήηξα 

ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ. Δπίζεο, είλαη πιένλ 
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ππνρξεσηηθή ε γξαπηή ελεκέξσζε πξνο φινπο ηνπο νθεηιέηεο γηα νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζην βαζηθφ επηηφθην, ζην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ ηφθνπ ή γεληθά γηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή αθνξά ζην βαζηθφ επηηφθην θαζψο θαη αιιαγή ηεο δφζεο 

ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο  φηαλ απηή κεηαβάιιεηαη. 

 

Ο αλαθεξφκελνο Νφκνο θαιχπηεη ηφζν ηηο ηζρχνπζεο ζπκβάζεηο φζν θαη ηηο λέεο 

ζπκβάζεηο πνπ ζα ζπλάπηνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Νφκνπ, 

ήηνη ηελ 9ε επηεκβξίνπ 2014. Πεξαηηέξσ, ν Νφκνο θαζνξίδεη φηη ην ζπλνιηθφ 

επηηφθην κηαο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ 

θαη ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ. Δπίζεο, νξίδεη φηη ην επηηφθην ππεξεκεξίαο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 2 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, επηηφθην ην νπνίν ππνινγίδεηαη 

κφλν πάλσ ζηηο εθάζηνηε θαζπζηεξεκέλεο δφζεηο ή ζην πνζφ ππέξβαζεο 

ηξερνχκελνπ ινγαξηαζκνχ ππεξαλαιήςεσο ή ζην πνζφ ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ 

πηζησηηθήο θάξηαο ή ζην θαζπζηεξεκέλν νθεηιφκελν πνζφ πιεξσκήο ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο. εκεηψλεηαη φηη, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηβάιιεη επηηφθην ππεξεκεξίαο πιένλ ησλ 2 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ ζα πξέπεη 

λα απνδείμεη φηη ην ελ ιφγσ επηηφθην επηβιήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ δεκηά. 

 

H δεκνζίεπζε ηνπ αλαθεξφκελνπ Νφκνπ, θάλεη ζρεδφλ αδχλαηε ηφζν λνκηθά φζν 

θαη πξαθηηθά ηελ πινπνίεζε απφ ηελ ΚΣ κηαο θνηλήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, 

ζην πθηζηάκελν ραξηνθπιάθην πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ ΠΣ, πνπ 

αλέξρεηαη γχξσ ζηα €13 δηο. Ζ άζθεζε κηαο θνηλήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο απφ 

ηελ ΚΣ γηα νιφθιεξν ην ΠΣ ζεσξείηαη απαηηνχκελε δξάζε κέζα απφ ην Α θαη 

ηνλ Καηάινγν Γεζκεχζεσλ πνπ ζπλππφγξαςε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Πεξαηηέξσ, ρσξίο εληαία ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε ΚΣ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν. εκεηψλεηαη φηη ζήκεξα ππάξρνπλ ζε 

ηζρχ ζπκβάζεηο παξνρήο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ ππνγξάθεθαλ πξηλ 

απφ ην 2005 φπνπ ηα ΠΗ αλέξρνληαλ ζηα 360. Πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ 

ΠΗ κεηψζεθε δηαρξνληθά σο αθνινχζσο: 

 

o 31/12/2005 – 360 ΠΗ 

o 31/12/2009 – 112 ΠΗ 

o 31/12/2010 – 110 ΠΗ 

o 31/12/2011 – 101 ΠΗ 

o 31/12/2012 – 96 ΠΗ 

o 31/12/2013 – 55 ΠΗ 

o 31/03/2014 – 18 ΠΗ 
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Δπηπιένλ, ν ζεκεξηλφο αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο πηζησηηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο 278 ρηιηάδεο. Λφγσ ηνχ κεγάινπ αξηζκνχ 

ησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, θαζψο θαη ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ ΠΗ κε ηα νπνία ππνγξάθεθαλ νη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο ππάξρεη έλαο 

πνιχ κεγάινο αξηζκφο βαζηθψλ επηηνθίσλ θαη πεξηζσξίσλ επηηνθίσλ ηφζν ζην 

θάζε έλα απφ ηα 18 ΠΗ φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ ΠΣ. Ζ ελ ιφγσ δηαζπνξά 

θάλεη πνιχ δχζθνιε ηελ άζθεζε θνηλήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ απφ ηε ΚΣ, δξάζεηο νη νπνίεο είλαη 

πξαθηηθά αδχλαηεο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ αλαθεξφκελνπ λφκνπ, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν, γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην βαζηθφ επηηφθην ή αιιαγή ζην 

ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ ηφθνπ ή γεληθά γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή αθνξά ζην βαζηθφ 

επηηφθην θαζψο θαη αιιαγή ηεο δφζεο ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο φηαλ απηή 

κεηαβάιιεηαη ζα πξέπεη λα ζηαιεί γξαπηή εηδνπνίεζε ζε φινπο ηνπο νθεηιέηεο. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία 

ηξνπνπνηεηηθνχ Ννκνζρεδίνπ. θνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Διεπζεξνπνίεζεο ηνπ Δπηηνθίνπ θαη πλαθψλ ζεκάησλ 

Νφκνπ έηζη ψζηε λα παξέρεηαη κεηαβαηηθή δηάηαμε ζηε ΚΣ, ζαξάληα πέληε (45) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα θαζνξηζκφ ησλ λέσλ βαζηθψλ επηηνθίσλ γηα 

νιφθιεξν ην ΠΣ, λννπκέλνπ φηη – 

(α) ην ζπλνιηθφ επηηφθην ησλ ζπκβάζεσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ 

ζπλάθζεθαλ πξηλ ηηο 9 επηεκβξίνπ 2014 δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

ζπλνιηθφ επηηφθην ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ σο απηφ ίζρπε κέρξη ηηο 

9 επηεκβξίνπ ηνπ 2014 θαη, 

 

(β) ην ζπλνιηθφ επηηφθην ησλ ζπκβάζεσλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ 

ζπλάθζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηηο 9 επηεκβξίνπ 2014 κέρξη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ λέσλ θνηλψλ βαζηθψλ επηηνθίσλ δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην ζπλνιηθφ επηηφθην ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ σο απηφ 

ίζρπε κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ βαζηθψλ επηηνθίσλ.  

 

Ο θαζνξηζκφο απηφο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΣ θαη ησλ 18 ΠΗ 

θαζψο επίζεο ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, θαη κφλν γηα 

απηή ηελ θνξά, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη ε γξαπηή εηδνπνίεζε πξνζσπηθά πξνο 

φινπο ηνπο νθεηιέηεο. 

  

Σν λνκνζρέδην κεηά ην πέξαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απνζηάιεθε ζηηο 6 

Απξηιίνπ 2015 ζηελ Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο γηα λνκνηερληθφ έιεγρν. 

Με ηελ απνπεξάησζε ηνπ λνκνηερληθνχ ειέγρνπ ζηηο 3 Μαξηίνπ 2016, ην 

ηξνπνπνηεηηθφ λνκνζρέδην εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαηά ηε 
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ζπλεδξία ηνπ ζηηο 21 Μαξηίνπ 2016 θαη θαηαηέζεθε ζηηο 22 Μαξηίνπ 2016, ζηε 

Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε ηνπ ζε λφκν. 

 

8.7.3 Ννκηθό Πιαίζην γηα ηελ Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηνπ θιηκαθίνπ ηεο Σξφηθαο ζηελ Κχπξν, ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2015, ηέζεθε σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο 

ΚΣ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εηνίκαζαλ ην 

ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην έηζη ψζηε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ λα κελ γίλεη 

απεπζείαο απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία αιιά κέζσ ελφο λένπ Σακείνπ. 

 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαηά ηε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2015, ελέθξηλε 

ηα λνκνζρέδηα κε ηίηιν: 

(α) «Ο πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Αλεμάξηεηνπ Σακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο Νφκνο ηνπ 2015» 

 

(β) «Ο πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015» 

 

(γ) «Ο πεξί ηεο χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο 

πκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή 

Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015» 

 

(δ) «Ο πεξί ηεο Δπηβνιήο Δηδηθνχ Φφξνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο 

(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2015» 

 

(ε)  «Ο πεξί πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Νφκνο  (Αξ. 2) ηνπ 

2015». 

 

θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ λα ηα θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε ηνπο ζε λφκν. Σα αλαθεξφκελα λνκνζρέδηα 

θαηαηέζεθαλ ζηελ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2015.   

 

Δπίζεο, ζηηο 16/12/2015 ςεθίζηεθε απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ, ην 

νπνίν απνηειείην απφ ηα αθφινπζα λνκνζρέδηα: 
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(α) «Ο πεξί ηεο Σύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Αλεμάξηεηνπ Τακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο Νόκνο ηνπ 2015» 

 

θνπφο ηνπ είλαη ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ Σακείνπ 

Αλαθεθαιαηνπνίεζεο θαη απνζθνπεί ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ κε βάζε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί ηεο 

Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκσλ. Σν θεθάιαην ηνπ 

Σακείνπ ζα παξαρσξεζεί απφ ην θξάηνο θαη ζα αλαθηάηαη απφ ηνλ εηδηθφ θφξν 

πνπ θαηαβάιινπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ πεξί 

Δπηβνιήο Δηδηθνχ Φφξνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο Νφκσλ (νη νπνίεο, ζην παξφλ 

ζηάδην, θαηαηίζεληαη ζην Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο). 

 

(β) «Ο πεξί ηεο Αλαδηάξζξωζεο Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Οξγαληζκώλ 

(Τξνπνπνηεηηθόο)  Νόκνο ηνπ 2015» 

 

Σν λνκνζρέδην απηφ ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκν θαη ζθνπφ έρεη ηελ πξνζζήθε 

δηαηάμεσλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο ζηνπο θνξείο 

πνπ κπνξνχλ λα εμαγνξάζνπλ κέξνο ή νιφθιεξν ην εθδηδφκελν κεηνρηθφο 

θεθαιαίν θαη ή άιισλ πξσηνβάζκησλ θαη ή δεπηεξνβάζκησλ θεθαιαίσλ ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. 

 

(γ) «Ο πεξί ηεο Σύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Δηαρείξηζεο ηεο 

Σπκκεηνρήο ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηελ Ιδηνθηεζηαθή Δνκή 

Πηζηωηηθώλ Ιδξπκάηωλ (Τξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2015» 

 

Ο λφκνο απηφο ζθνπφ έρεη λα πξνζζέζεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Άιιεο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο σο 

κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΚΣΚ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πεξί ηεο Αλαδηάξζξσζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Οξγαληζκψλ Νφκνπ θαζψο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Γεκνθξαηίαο 

σο κεηφρνπ ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. 

 

(δ) «Ο πεξί ηεο Επηβνιήο Εηδηθνύ Φόξνπ Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο 

(Τξνπνπνηεηηθόο)  Νόκνο ηνπ 2015» 

 

Ο πεξί Δπηβνιήο Δηδηθνχ Φφξνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ηξνπνπνηεηηθφο λφκνο 

ζθνπφ έρεη ηελ απνπιεξσκή ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ην θξάηνο κε 
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ηε κεηαθνξά κέξνπο ησλ εζφδσλ απφ ηελ επηβνιή ηνπ εηδηθνχ θφξνπ ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κέζσ ηνπ αλεμάξηεηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ην 

νπνίν θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ ηδηνθηεζηαθή δνκή ηνπ έθαζηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. 

 

(ε) «Ο πεξί Σπκπιεξωκαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ Νόκνο (Αξ. 2) ηνπ 2015»  

 

Με ηελ έγθξηζε ηνπ πκπιεξσκαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζα θαηαβιεζεί απφ ην 

Πάγην Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δηαθφζηα 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα θάιπςε ηεο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςεη ιφγσ ελίζρπζεο 

ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο ηεο ΚΣ σο απφξξνηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ δηελήξγεζε ν ΔΔΜ. Σν πνζφ θεθαιαηνπνίεζεο ζα δηαηεζεί κέζσ 

ηνπ Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο, ην νπνίν ζα αλαθηεζεί ζηαδηαθά απφ ηηο 

ζπλεηζθνξέο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ην 2015 

κέρξη ην 2021, κέζσ ηεο επηβνιήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

Νφκνπ. 

 

Οη πην πάλσ Νφκνη, καδί κε ην Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο ΚΣ, δεκνζηεχηεθαλ ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

 

8.8  Αίηεκα πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν (ΓΝΣ) γηα ηελ παξνρή 

ηερληθήο βνήζεηαο πξνο ηελ ΚΣ  

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κέζσ ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο απέζηεηιε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2015, αίηεκα πξνο ην ΓΝΣ γηα ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο πξνο 

ηελ ΚΣ γηα ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ΜΔΥ θαη εηαηξηθήο εζσηεξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. 

Οη φξνη εληνιήο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ηερληθήο βνήζεηαο εηνηκάζηεθαλ απφ 

ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαη ηελ ΚΣ θαη ζπκθσλήζεθαλ κε ην ΓΝΣ. Σν θιηκάθην 

ηνπ ΓΝΣ δηελέξγεζε ηελ αμηνιφγεζε ηελ πεξίνδν 25/02/2015 - 9/03/2015, κε 

επαθέο ηφζν κε ηε Γηεχζπλζε ηεο ΚΣ φζν θαη κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζε 

αξηζκφ ΠΗ, ψζηε λα απνθνκίζνπλ πην αληηθεηκεληθή εηθφλα. Δπίζεο, ην θιηκάθην 

ηνπ ΓΝΣ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεηο κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαζψο θαη κε ηελ ΚΣΚ. 

Σν ΓΝΣ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο εληνιήο, εηνίκαζε θαη απέζηεηιε ηελ έθζεζε ηνπ 

πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 30 Μαξηίνπ 2015. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

κε ηε ιήςε ηεο επίζεκεο έθζεζεο ηνπ ΓΝΣ, ηελ απέζηεηιε ζην Γεληθφ Γηεπζπληή 

ηεο ΚΣ γηα αμηνιφγεζε ηεο θαζψο θαη γηα εηνηκαζία ρεδίνπ Γξάζεο γηα 
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πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ θαη αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζε 

απηή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην επηθαηξνπνηεκέλν  κλεκφλην ηνπ Απξηιίνπ 2015, 

ππήξρε ξεηή πξφλνηα ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ΚΣ λα εηνηκάζεη κέρξη ηα 

ηέιε Ηνπλίνπ 2015, δεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ πνπ αλαθέξεη ε έθζεζε ηνπ ΓΝΣ. Ζ Μνλάδα Γηαρείξηζεο, ζηηο 

10/07/2015, απέζηεηιε ζηελ Σξφηθα, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δπν ρεδίσλ 

Γξάζεο πνπ εηνίκαζε ε ΚΣ. 

 

 

9. Οξγαληζκόο Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο (ΟΥ) 

 

9.1 Ιζηνξηθό ΟΥ  

Ο ΟΥ ηδξχζεθε απφ ην Κξάηνο, ζχκθσλα κε ην Νφκν 43 ηνπ 1980. Δίλαη 

εμεηδηθεπκέλν Αδεηνδνηεκέλν Πηζησηηθφ Ίδξπκα (ΑΠΗ) θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ 

ηελ επνπηεία ηεο ΚΣΚ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Γεληθνχ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε παξαρψξεζε καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ζε 

νηθνγέλεηεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ πξψηε ηνπο ηδηφθηεηε ζηέγε. Γηα 

εμεχξεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαλεηνδνηηθψλ ηνπ 

πξνγξακκάησλ, δέρεηαη θαηαζέζεηο απφ ην επξχ θνηλφ. Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε επέθεξε ηελ θαηάξγεζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ 

πξνλνκίσλ πνπ ηνπ εμαζθάιηδαλ ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο κε ρακειφηεξν 

θφζηνο. 

Ο ΟΥ δηαδξακαηίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο γεληθφηεξεο 

θνηλσληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο ζην ζηεγαζηηθφ ηνκέα. 

Αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ζεηξάο θπβεξλεηηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, κε θεθάιαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηνλ Οξγαληζκφ απφ ην θξάηνο. 

Δπίζεο, κεηά απφ ζρεηηθή ζπκθσλία, ν Οξγαληζκφο δηαρεηξίδεηαη ηα δάλεηα, πνπ 

εγθξίλνληαη απφ ηνλ Κεληξηθφ Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ.  

Ζ ππαγσγή ηνπ ΟΥ ζην Καλνληζηηθφ Πιαίζην πνπ δηέπεη φια ηα ΑΠΗ εμ 

αληηθεηκέλνπ, ιφγσ κεγέζνπο, ηνλ νδεγεί ζε ιεηηνπξγηθή κφριεπζε δπζαλάινγε 

κε ην κέγεζνο ηνπ. Ζ Δληαία Δπνπηηθή Αξρή απαηηεί απφ ηα κηθξά ΑΠΗ ηνλ ίδην 

βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ην Καλνληζηηθφ Πιαίζην φπσο θαη ηα κεγάια ΑΠΗ. Απηφ 

απφ κφλν ηνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ ΟΥ θαη 

θαζηζηά αλαπφθεπθηε ηελ ζηειέρσζε ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ. 

H αγνξά ζηελ νπνία είλαη λνκηθά πξνζαλαηνιηζκέλνο ν ΟΥ, δειαδή ζηελ 

απφθηεζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο, είλαη πιένλ θνξεζκέλε θαη έληνλα 

αληαγσληζηηθή. Πξνο ηνχην ν ΟΥ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε λέα πξντφληα 

ρνξεγήζεσλ (θνηηεηηθά, θαηαλαισηηθά δάλεηα, ηξερνχκελνπο κε φξην 
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παξαηξαβήγκαηνο θιπ) θαη θαηαζεηηθά πξντφληα θαζψο θαη ζε λέεο ππεξεζίεο 

(π.ρ. πηζησηηθέο θάξηεο) γηα θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

πθηζηάκελσλ πειαηψλ ηνπ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ. 

Καηά ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ, ππήξραλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη 

θίλεηξα πνπ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζε δπλεηηθνχο πειάηεο ηνπ, ηα νπνία φκσο 

έρνπλ εθιείςεη κε ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηε Δπξσπατθή Έλσζε. Απνηέιεζκα 

ηεο αιιαγήο απηήο θαη ε απνπζία άιισλ πξντφλησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ, είλαη ε κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ΟΥ έλαληη ησλ άιισλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Θα πξέπεη επνκέλσο λα παξζνχλ νη ζρεηηθέο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ 

ΟΥ. 

 

9.2 Τπαγσγή ηνπ ΟΥ θάησ από ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο 

ηηο 16 Ηνπιίνπ 2015 δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ πνπ δηέπεη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο, κε ζθνπφ ηελ ππαγσγή θάησ απφ ηε Μνλάδα 

Γηαρείξηζεο θαη ηηο πξφλνηεο ηνπ ζρεηηθνχ Νφκνπ, ηνπ ΟΥ.  

Μεηά απφ ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ΟΥ απφ ηελ Μνλάδα Γηαρείξηζεο, 

εηνηκάδεηαη ζε κεληαία βάζε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ΟΥ, ελψ ιεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ζπκκεηέρνπλ σο 

παξαηεξεηέο ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, ν Πξντζηάκελνο 

ηεο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηφζν κε ηελ Αλψηεξε Γηεχζπλζε ηνπ ΟΥ, φζν θαη κε ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ. Σέινο ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο εηνίκαζε αξηζκφ ηξνπνπνηεηηθψλ 

λνκνζρεδίσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΟΥ, ηα νπνία επξίζθνληαη απφ ηηο 

25 Ηνπλίνπ 2015, ελψπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

 

9.3 Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε 

Ο ΟΥ ζηειερψλεηαη ζήκεξα κε 58 άηνκα ζε παγθχπξηα βάζε γηα θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ 6 θαηαζηεκάησλ θαη ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ. Με βάζε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2016, ην πξνζσπηθφ ηνπ ΟΥ ζα αλέιζεη ζηα 79 

άηνκα, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο 8 πθηζηάκελσλ θελψλ ζέζεσλ θαη ηελ 

ζπκπιήξσζε 13 λέσλ ζέζεσλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

εκεηψλεηαη φηη πξφζθαηα έρεη δηνξηζηεί λένο Γεληθφο Γηεπζπληήο ελψ είλαη ζηα 

ηειηθά ζηάδηα ε δηαδηθαζία πιήξσζεο ηεο ζέζεο ελφο Γηεπζπληή. 
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9.4 Σξνπνπνίεζε Ννκηθνύ Πιαηζίνπ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΟΥ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΟΥ σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ δηέπεηαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο λφκνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. Σν πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν ΟΥ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδεη θαη αθνινπζεί θαη ηνπο ζρεηηθνχο Νφκνπο θαη Οδεγίεο ηεο 

ΚΣΚ πνπ δηέπνπλ ηηο εξγαζίεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Μηα απφ ηηο ελ ιφγσ 

Οδεγίεο είλαη θαη ε πεξί Ρπζκίζεσλ Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηαρείξηζεο Οδεγία ηνπ 

2014, νη πξφλνηεο ηεο νπνίαο δελ ζπλάδνπλ κε ζηηο πθηζηάκελεο πξφλνηεο ηφζν 

ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο Νφκνπ φζν θαη ησλ άιισλ 

λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ. 

 

Δπίζεο, ν ΟΥ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο ηφζν ζε Γηεπζπληηθφ φζν 

θαη ζε θαηψηεξν πξνζσπηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ζε 

θαίξηεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο έηζη ψζηε ην νξγαλφγξακκα ηνπ λα ζπλάδεη θαη κε ηηο 

ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο ΚΣΚ αιιά θαη ζε άιιν θαηψηεξν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ηελ θάιπςε 

ζεκαληηθνχ φγθνπ εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζεί άκεζα θαη αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δαλείσλ θαζψο θαη ηεο εθπιήξσζε ζεκαληηθψλ 

επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

ηελ βάζε ησλ πην πάλσ, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο πξνρψξεζε ζε ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ φινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΥ, έηζη ψζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο 

επνπηηθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη σο ΑΠΗ. 

 

ηηο 25 Ηνπλίνπ 2015, ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2015, απέζηεηιε ζηελ Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζψπσλ 3 ηξνπνπνηεηηθά λνκνζρέδηα. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξία ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνυπνινγηζκνχ γηα εμέηαζε ησλ λνκνζρεδίσλ. Ζ 

ζπλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο θαη ε ςήθηζε ησλ λνκνζρεδίσλ ζε Νφκνπο εθθξεκεί 

κέρξη θαη ζήκεξα. 

θνπφο ησλ λνκνζρεδίσλ είλαη: 

 

(α) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο 

Νφκνπ ηνπ 1980 έσο 2005 έηζη ψζηε ηα ζέκαηα εζσηεξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (Γηνξηζκφο θαη Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ Οξγάλνπ) λα 

ζπλάδνπλ κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ 
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Νφκνπ θαη ησλ εθάζηνηε νδεγηψλ ηεο ΚΣΚ θαζψο θαη κε ηνλ πεξί ηεο 

χζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Μνλάδαο Γηαρείξηζεο ηεο πκκεηνρήο ηεο 

Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Ηδηνθηεζηαθή Γνκή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ 

Νφκν. 

 

(β) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4α ηνπ πεξί ηεο Απαγφξεπζεο Πιήξσζεο 

Κελψλ Θέζεσλ ζην δεκφζην θαη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα (Δηδηθέο 

Γηαηάμεηο) Νφκν ηνπ 2013 έηζη ψζηε λα κελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Νφκνπ ν Οξγαληζκφο Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο. 

 

(γ) Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ησλ Πεξί Οξηζκέλσλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Γηνξηζκφ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ) Νφκνη 

ηνπ 1988 έσο 2013, κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ 

Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο Νφκνπ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Οξγαληζκνχ Υξεκαηνδνηήζεσο 

ηέγεο Νφκνπ, πξνλνεί κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα: 

 

i. ηελ δεκηνπξγία ζέζεσο Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή,  

ii. ηελ άκεζε ζπκκεηνρή δπν (2) εθηειεζηηθψλ κειψλ (ηνπ Γεληθνχ θαη 

Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή) ζην Γ ηνπ ΟΥ,  

iii. ηνλ δηνξηζκφ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηνπ Γ ηνπ ΟΥ ην νπνίν 

ζα απαξηίδεηαη απφ επηά (7) κε εθηειεζηηθά κέιε θαη δχν (2) 

εθηειεζηηθά κέιε (ζεκεηψλεηαη φηη κέρξη ηελ ιήμε ηεο πθηζηάκελεο 

ζεηείαο ηνπ Γ ν αξηζκφο απμάλεηαη ζηνπο έληεθα (11),  

iv. φια ηα κέιε ηνπ Γ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο πνπ ζέηεη ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαζψο θαη ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Δξγαζηψλ Πηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ Νφκν θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Οδεγηψλ ηεο 

ΚΣΚ. 

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πην 

πάλσ Νφκσλ είλαη ζηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ ηνπ ΟΥ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αξκφδηα αξρή γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γ ζα ζπλερίζεη λα είλαη ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Δπίζεο ζα ζπκκεηέρνπλ σο εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ ν 

Γεληθφο θαη Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΟΥ. Ζ επηινγή ησλ κειψλ 

ηνπ Γ ζα βαζίδεηαη (α) ζηα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο πνπ έρεη 

ήδε θαζνξίζεη ε Μνλάδα Γηαρείξηζεο θαη (β) ηα θξηηήξηα ηθαλφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΚΣΚ.  
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9.5 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ΟΥ 

9.5.1 Διεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο 2014 

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε:  

(α) Απνηειέζκαηα έηνπο: Καηά ην 2014, ν ΟΥ παξνπζίαζε πιεφλαζκα πξηλ 

απφ ηε θνξνινγία, χςνπο €1,1 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €5,8 εθ. θαηά ην 2013, δειαδή 

ζεκεηψζε κείσζε €4,7 εθ. ή πνζνζηφ 81,03%. Ζ κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο 

πξνθχπηεη θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα απνκείσζε δαλείσλ 

θαη άιισλ ρνξεγήζεσλ θαηά €7,9 εθ. θαη ηεο κείσζεο ησλ ηφθσλ εηζπξαθηέσλ 

θαηά €5,8 εθ. Ζ κείσζε ηνπ πιενλάζκαηνο πεξηνξίζηεθε ζε €2,4 εθ., θπξίσο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηφθσλ πιεξσηέσλ θαηά €4,7 εθ. 

 (β) Λνγηζηηθέο Αλαινγίεο: Οη πην θάησ ινγηζηηθέο αλαινγίεο δίλνπλ κηα γεληθή 

εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ΟΥ. 

 2014 2013 

Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

Δλεξγεηηθνχ 

0,11% 0,56% 

Γάλεηα πξνο Καηαζέζεηο 0,84:1 0,91:1 

Μέζε Απφδνζε Γαλείσλ, 

εμαηξνπκέλσλ Γαλείσλ βάζεη 

Κπβεξλεηηθψλ ρεδίσλ 

4,21% 4,59% 

 

(γ) Καηαζέζεηο: Οη θαηαζέζεηο ηνπ ΟΥ ζηηο 31/12/2014 αλέξρνληαλ ζε €894,9 

εθ. ζε ζχγθξηζε κε €888,5 εθ. πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2013, δειαδή ζεκεηψζεθε 

αχμεζε θαηά €6,4 εθ. ή 0,72%. 

(δ) Γάλεηα: Σα δάλεηα ζηηο 31/12/2014, κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο πξφλνηαο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο χςνπο €33,3 εθ., αλέξρνληαλ ζε €748,4 εθ. ζε ζχγθξηζε 

κε €809,8 εθ. πνπ ήηαλ ην 2013, δειαδή ζεκεηψζεθε κείσζε θαηά €61,4 εθ. ή 

7,58%.  

(ε) Γάλεηα πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξεκέλεο δόζεηο: 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΥ, νη θαζπζηεξήζεηο ζε δάλεηα κε θεθάιαηα ηνπ ΟΥ 

ζηηο 31/12/2014 αλέξρνληαλ ζε €70,1 εθ., ή πνζνζηφ 8,97% επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ χςνπο €781,3 εθ., ζε ζχγθξηζε κε €61,9.εθ. ή πνζνζηφ 

7,5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ χςνπο €825,5 εθ. ην 2013.   
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Οη ζπλνιηθέο πξφλνηεο γηα ΜΔΥ αλήιζαλ ην 2014 ζην 11,3% ησλ ΜΔΥ, ζε 

ζχγθξηζε κε 6,4% ην 2013. 

Οη ΜΔΥ, βάζεη ηνπ νξηζκνχ ηεο νδεγίαο ηεο ΚΣΚ, αλήιζαλ ζηηο 31/12/2014 ζε 

€301,8 εθ. ζε ζχλνιν δαλείσλ €781,7 εθ. δει. πνζνζηφ 38,59%. Ζ ζπλνιηθή 

πξφλνηα γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, ε νπνία ππνινγίζηεθε βάζεη ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ ΟΥ, φπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ, αλήιζε ζηηο 31/12/2014 ζε €33,3 εθ., 

πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 4,25% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ή ζε 11,03% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ΜΔΥ ζε ζχγθξηζε κε 6,4% ζηηο 31/12/2013.  

Ζ Διεγθηηθή Τπεξεζία ζεσξεί φηη ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο είλαη θαηά πνιχ 

κηθξφηεξν απφ φηη ζα απαηηνχζε κηα ζπλεηή (prudent) πνιηηηθή. Δπηπξφζζεηα, ην 

πνζνζηφ πξφβιεςεο δελ ζπλάδεη κε ηελ πξνεγνχκελε απαίηεζε ηεο ΚΣΚ γηα 

ζηαδηαθή αχμεζή ηνπ ζε 20% κέρξη 31/12/2015, νχηε θαη κε ηελ πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη απφ άιια θππξηαθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ 

πξφβιεςεο θπκαίλεηαη γχξσ ζην 40% θαη κε βάζε ηελ πην πξφζθαηε απφθαζε 

(Ννέκβξηνο 2015) γηα ην ΠΣ, ζην 50%, θαηφπηλ επηζεψξεζεο απφ ηνλ ΔΔΜ.  

Έλεθα ησλ πην πάλσ ε Διεγθηηθή Τπεξεζία ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ εθθέξεη 

γλψκε κε επηθχιαμε αλαθνξηθά κε ην χςνο ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο ζηε βάζε κηαο ζπλεηήο πνιηηηθήο.  

 

9.5.2  Με εμειεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα γηα ην έηνο  2015  

(α) Απνηειέζκαηα έηνπο 

Καηά ηελ 31/12/2015, ν ΟΥ παξνπζίαζε έιιεηκκα χςνπο €14,3εθ πξηλ ηε 

θνξνινγία. Σν έιιεηκκα πξνέθπςε απφ ηελ αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

απνκείσζε δαλείσλ θαη άιισλ ρνξεγήζεσλ χςνπο €25,9 εθ. εκεηψλεηαη φηη κε 

ηελ αχμεζε απηή ν ΟΥ, πινπνίεη ηελ ζρεηηθή ζχζηαζε ηεο ΚΣΚ γηα αχμεζε ηεο 

πξφλνηαο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ζην 20% ησλ ΜΔΥ. Σν έιιεηκκα κεηά ηε 

θνξνινγία  αλήιζε ζηα €13,9 εθ.    

(β) Καηαζέζεηο 

 Οη θαηαζέζεηο ζηνλ ΟΥ ζηηο 31/12/2015 αλέξρνληαλ ζε €909,1εθ. ζε ζχγθξηζε 

κε €894,9 εθ. πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2014, δειαδή ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά €14,2 

εθ. ή  1,59%. 
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(γ) Γάλεηα 

Σα δάλεηα ζηηο 31/12/2015 πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο πξφλνηαο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο ήηαλ €736,5εθ ζε ζχγθξηζε κε €781,7 εθ ζηηο 31/12/2014. Ζ κείσζε 

αλέξρεηαη ζε €45,2 εθ. ή 5,78%. 

(δ) Ίδηα θεθάιαηα 

Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ΟΥ αλήιζαλ ζηα €96,6 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €110,6 εθ. πνπ 

ήηαλ ζηηο 31/12/2014. 

(ε) Ρεπζηόηεηα 

 Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ ΟΥ θαηά ηελ 27/01/2016 ήηαλ 36,84%, ζε ζχγθξηζε κε 

37,47% ζηηο 15/12/2015, βξηζθφηαλ δειαδή αξθεηά πην πάλσ απφ ην επνπηηθφ 

φξην ηνπ 20% πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ΚΣΚ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο 24/03/2016 ε 

ξεπζηφηεηα ηνπ ΟΥ αλήιζε ζην 37,58%. 

(ζη) Δθδόζεηο δαλείσλ 

Σν 2015 νη εθδφζεηο δαλείσλ αλήιζαλ ζηα €2 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €5,5 εθ ην 

2014. 

(δ) Με εμππεξεηνύκελεο ρνξεγήζεηο 

Σν ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ, ζηηο 

31/12/2015, ήηαλ €279,7 εθ. ή 38% ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ, 

ζε ζχγθξηζε κε €267,2 εθ. ή 34,2%. Σν πνζφ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηηο 31/12/2015 

ήηαλ €81,4 εθ ζε ζχγθξηζε κε €68,9 εθ. ζηηο 31/12/2014. 

ζνλ αθνξά ηηο ΜΔΥ θαηά ηελ 31/12/2015 αλήιζαλ ζε €299,6 εθ. ή 40,7% ζε 

ζχγθξηζε κε €301,8 εθ. ή 38,6% ζηηο 31/12/2014.  

(ε) Αλαδηαξζξώζεηο δαλείσλ 

Σν 2015 ν ΟΥ πξνέβεθε ζε 1.758 αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ €56,1 εθ.  

 

9.5.3 Σξέρνπζα Οηθνλνκηθή Θέζε  ΟΥ 

Με βάζε ην κεληαίν ζεκείσκα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΟΥ, πνπ 

ππνβάιιεηαη γηα ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, ε νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ ΟΥ θαηά ηελ 30ελ Μαξηίνπ 2016, είρε σο 

αθνινχζσο: 
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 Καηαζέζεηο- Γάλεηα – Ρεπζηόηεηα 
 

Οη θαηαζέζεηο, θαζψο θαη ηα δάλεηα ηνπ ΟΥ παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά ην 

πξψην ηξίκελν ηνπ 2016. πγθεθξηκέλα ζηηο 31/03/2016 νη θαηαζέζεηο κεησζήθαλ 

ζηα €885,3εθ. ζε ζχγθξηζε κε €909,1 εθ. πνπ ήηαλ ηελ 01/01/2016, ελψ θαηά ηελ 

ίδηα πεξίνδν ηα δάλεηα κεηψζεθαλ ζηα €720,3 εθ. απφ €736,5 εθ. Ο δείθηεο 

Γάλεηα πξνο Καηαζέζεηο θαηά ηελ 31/03/2016 ήηαλ 81,4%. 

Οη εθδφζεηο δαλείσλ θαηά ηνπο πξψηνπο ηξείο κήλεο ηνπ 2016 αλήιζαλ ζε €1 εθ. 

εκεηψλεηαη φηη νιφθιεξν ην έηνο 2015 νη ζπλνιηθέο εθδφζεηο δαλείσλ αλήιζαλ 

κφιηο ζηα €2 εθ. Ζ κέζε κεληαία απνπιεξσκή δαλείσλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο, αλήιζε ζε €6,1 εθ.  

πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ε ξεπζηφηεηα ηνπ ΟΥ θαηά ηελ 

04/05/2016 ήηαλ 24,85%, ζε ζχγθξηζε κε 24,71% θαη 37,85% πνπ ήηαλ ζηηο 

27/04/2016 θαη 30/03/2016 αληίζηνηρα. Ζ ζεκαληηθή κείσζε πνπ παξαηεξείηαη ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ 30/03/2016 νθείιεηαη ζηελ έμνδν ηεο Κχπξνπ απφ ην Μλεκφλην, 

φπνπ ε ΔΚΣ απφ 01/04/2016 ζηακάηεζε λα απνδέρεηαη ηα θξαηηθά νκφινγα σο 

εγγχεζε γηα παξνρή ξεπζηφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ πνζφ πεξίπνπ €124,9εθ. δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο.  

 

 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Σν ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 90 εκεξψλ 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, ζηηο 31/3/2016, ήηαλ €281εθ. ή 38,7% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ, ζε ζχγθξηζε κε €279,7εθ ή 38% ηελ 

31/12/2015. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαηά ην Μάξηην ηνπ 2016 

αλήιζε ζηα €84,7 εθ. ζε ζχγθξηζε κε €81,4 εθ. πνπ ήηαλ ηελ 31/12/2015. 

Date 30/03/2016 27/04/2016 04/05/2016

€ € €

Closing Liquidity Position/Liquidity buffer: 335,4 217,2 218,7

     of  which overnight / available on demand: 210,5 217,2 218,7

       of  which:

Cash 2,9 2,7 2,8

Balances at CBC  - overnight and available on demand 67,7 66,0 65,8

Interbank balances - overnight and available on demand 139,9 148,5 150,1

Other  CBC and interbank balances with maturity upto 30 days 0,0 0,0 0,0

Securities (valued as per CBC Prudential Liquidity Directives) 124,9 0,0 0,0

Other Eurosystem eligible assets 0,0 0,0 0,0

Deposits 886,1 879,0 880,04

Liquidity Ratio 37,85% 24,71% 24,85%
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Οη ΜΔΥ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα, θαηά ηελ 31/03/2016 

απμήζεθαλ ζην 41,8% ζε ζχγθξηζε κε 40,7% πνπ ήηαλ ζηηο 31/12/2015. 

 

*ν ππνινγηζκφο έγηλε κε βάζε ην λέν νξηζκφ ησλ ΜΔΥ  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ΜΔΥ, ν ΟΥ έζεζε ζε εθαξκνγή ηελ 

πνιηηηθή ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, φπνπ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 κέρξη ην Μάξηην 

ηνπ 2016 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 4.455 αλαδηαξζξψζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 

€187,6 εθ. Ζ δηαρξνληθή πνξεία ησλ αλαδηαξζξψζεσλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αλαδηαξζξψζεηο φισλ ησλ 

δαλείσλ (κε θεθάιαηα ηνπ Οξγαληζκνχ, Κξαηηθά θεθάιαηα θαη θεθάιαηα ηνπ 

Φνξέα Ηζφηηκεο Καηαλνκήο Βαξψλ).  

  7/13-6/14 07-12/14 1-3/15 4-6/15 7-9/15 10-12/15 
 
1/16 

 
2/16 

 
3/16 

Πιήζνο 
Γαλείσλ 1.615 746 406 421 399 473 

 
 
139 

 
 
106 

 
 
150 

Πνζό €εθ 
82,6 33,9 12,0 13,9 12,4 15,9 

 
 
4,7 

 
 
5,2 

 
 
7,0 

 

 Δπηηόθηα Γαλείσλ  
 

Ο ΟΥ, πξνέβεθε ζε δηαδνρηθέο κεηψζεηο ησλ δαλεηζηηθψλ επηηνθίσλ. Απφ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2015 θαηά 0,5% θαη απφ ηελ 1ελ  Ηνπιίνπ 2015, ζεκεηψζεθε 

31/12/2014 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016

Πλήθορ Δανείων 3.088 3.066 3.165 3.107 3.147 3.087 3.140

Τπόλοιπο Δανείων

€εκ. 267,2 268,7 273,6 279,7 282,1 277,6 281

Ποζό καθςζηέπηζηρ

€εκ. 68,9 74,3 76,9 81,4 83,2 84,1 84,7

31/12/2014 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/01/2016 29/02/2016 31/03/2016

Μη εξςπηπεηούμενερ 

σοπηγήζειρ

€εκ. 301,8* 297,4* 297,7* 299,6* 301,8* 299,2* 304,1

ςνολικό σαπηοθςλάκιο

(με δεδοςλεςμένοςρ 

ηόκοςρ) €εκ. 781,7 761,5 747,8 736,5 733,7 731,1 726,7

% Μη εξςπηπεηούμενων 

σοπηγήζεων 38,6% 39,1% 39,8% 40,7% 41,1% 40,9% 41,8%
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επηπξφζζεηε κείσζε θαηά 0,25%. Παξάιιεια, έρεη εμαγγείιεη θαη εθαξκφδεη, γηα 

λέεο δαλεηνδνηήζεηο γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο, επηρνξήγεζε ηνπ επηηνθίνπ 

θαηά 0,5% γηα ηα πξψηα δπν (2) ρξφληα. Δπίζεο, έρεη επεθηείλεη ην κέγηζην ρξφλν 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ 30 ζε 35 ρξφληα.  

Απφ ην Μάην ηνπ 2016 έρεη πξνβεί ζηηο πην θάησ λέεο αιιαγέο ζηα θξηηήξηα θαη 

ηελ ηηκνιφγεζε ησλ λέσλ δαλεηνδνηήζεσλ: 

 Δπέθηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο δαλείσλ κέρξη θαη ηα 40 ρξφληα 

λννπκέλνπ φηη δελ ππεξβαίλεη ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

  Παξαρψξεζε δάλεησλ  γηα απφθηεζε άιισλ θαηνηθηψλ (φρη κφλν γηα ηελ 

πξψηε θαηνηθία). 

  Αχμεζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ δαλεηνδφηεζεο απφ €200.000 ζε €450.000. 

 Ζ ηηκνιφγεζε ζα απνηειείηαη απφ ην βαζηθφ επηηφθην ηνπ ΟΥ (φπσο απηφ 

ζα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ζρεηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη πηνζεηεζεί) πιένλ ην 

πεξηζψξην, πνπ ζα θαζνξίδεηαη βάζεη θξηηεξίσλ πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ.  

 

 

 


