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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Βάςει του Άρκρου 58 του περί Δθμοςιονομικισ Ευκφνθσ και Δθμοςιονομικοφ Ρλαιςίου Νόμου, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν 

είναι υπεφκυνοσ για τθν εποπτεία των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα 

δθμοςιονομικά μεγζκθ. Σφμφωνα με το πιο πάνω Άρκρο, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν κα πρζπει να ετοιμάςει και να 

υποβάλει ζκκεςθ δθμοςιονομικϊν κινδφνων μαηί με τον Ρροχπολογιςμό, αναλφοντασ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που ζχει 

αναγνωρίςει. Η ζκκεςθ ςτοχεφει επίςθσ ςτθν υποβολι μζτρων για τον μετριαςμό αυτϊν των κινδφνων.  

Ηζκκεςθλαμβάνει υπόψθτις κφριεσ  αιτίεσ απϋόπου μποροφν να προκφψουν κίνδυνοι οι οποίοι κα ζχουν ςθμαντικζσ 

επιπτϊςεισ ςτισ δθμοςιονομικζσ προοπτικζσ. Οι κφριεσ αιτίεσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω είναι οι αρνθτικζσ 

μακροοικονομικζσ εξελίξεισ, θ ζκκεςθ του κράτουσ ςε ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ λόγω εγγυιςεων και δθμοςιονομικοί 

κίνδυνοι που προκφπτουν από το χρθματοοικονομικό τομζα,τουσ κρατικοφσ οργανιςμοφσ,τισ οντότθτεσ τθσ γενικισ 

κυβζρνθςθσ,τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, τισ κρατικζσ επιχειριςεισ και τισ ςυμπράξεισ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα. 

Η Ζκκεςθ επίςθσ ειςθγείται μζτρα  που κα οδθγιςουν ςε μετριαςμό των δθμοςιονομικϊν κινδφνων. 

Η επόμενθ Ζκκεςθ Δθμοςιονομικϊν Κινδφνων κα ςυνταχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ετοιμαςίασ και υποβολισ του 

Ρροχπολογιςμοφ για το 2016. 
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ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΗΤΝΟΨΗ  

Οι κφριεσ αιτίεσ απ’ όπου μποροφν να προκφψουν δθμοςιονομικοί κίνδυνοι αφοροφν κυρίωσ: 

 Αρνθτικζσ μακροοικονομικζσ εξελίξεισ που κα οδθγιςουν ςε χαμθλότερο (από τον προβλεπόμενο) ρυκμό 

ανάπτυξθσ και κατά ςυνζπεια κα ζχουν αρνθτικό αντίκτυπο κατά κφριο λόγο ςτισ επιδόςεισ των δθμοςίων 

οικονομικϊν, τθσ ανεργίασ και ςτθν εξζλιξθ του δθμοςίου χρζουσ 

 Καταβολι εκ μζρουσ του κράτουσ ποςϊν που αφοροφν κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ που δόκθκαν προσ τρίτουσ.  

 Διαγραφι ποςϊν που αφοροφν κυβερνθτικά δάνεια  

 Καταβολι ποςϊν από πικανζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ που είναι ςε εκκρεμότθτα εναντίον τθσ Κυπριακισ 

Δθμοκρατίασ 

 Αφξθςθ των οφειλομζνων ποςϊν που αφοροφν απαλλοτριϊςεισ γθσ   (λόγω επιπρόςκετων αποηθμιϊςεων) για τα 

οποία  οι οικονομικζσ προςφορζσ  που ζγιναν από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία ςτουσ  ιδιοκτιτεσ δεν ζχουν γίνει 

αποδεκτζσ 

 Η αποςτακεροποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα 

 Αρνθτικζσ οικονομικζσ επιδόςεισ των οντοτιτων δθμοςίου δικαίου, των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των 

Συμπράξεων Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα 

 Ρολιτικόσ κίνδυνοσ 

Τα κφρια  μζτρα που λαμβάνονται ι ςχεδιάηεται να λθφκοφν άμεςα για μετριαςμό των πιο πάνω κινδφνων είναι τα 

ακόλουκα: 

 Μζτρα ενίςχυςθσ τθσ ανάπτυξθσ 

 Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα 

 Δθμιουργία ενόσ πλαιςίου διαχείριςθσ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ςε ςυςτθματικι βάςθ 

 Μζτρα για τθν μείωςθ των οφειλομζνων ποςϊν που αφοροφν απαλλοτριϊςεισ γθσ    

 Μζτρα για τθν ςτακεροποίθςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα 

 Ενίςχυςθ του  νομικοφ πλαιςίου που  διζπει τισ οντότθτεσ δθμοςίου δικαίου 

 Μζτρα για πιο αποδοτικι λειτουργία των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 
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ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΙ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ Ε ΜΕΓΑΛΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

ΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Πληροφορίεσ  

Οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ αποτελοφν κλειδί για τθν ετοιμαςία του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Οποιεςδιποτε 

μεταβολζσ ςτισ μακροοικονομικζσπροβλζψεισ δφναται να δθμιουργιςουν κινδφνουσ από πλευράσ εςόδων και από 

πλευράσ δαπανϊν και κατϋεπζκταςθ να επθρεάςουν αρνθτικά το δθμοςιονομικό ζλλειμμα και τισ χρθματοδοτικζσ 

ανάγκεσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ρροχπολογιςμόσ είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοσ ςε  παραμζτρουσ όπωσ ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ (επθρεάηει 

κυρίωσ τα ζςοδα του κράτουσ αλλά και τισ κοινωνικζσ παροχζσ οι οποίεσ εξαρτϊνται από το επίπεδο απαςχόλθςθσ) και οι 

εξελίξεισ ςτα επίπεδα των τιμϊν (επθρεάηεται θ τιμι των αγακϊν και υπθρεςιϊν που αγοράηει το κράτοσ). 

Μζςα ςε αυτά τα πλαίςια, είναι πολφ ςθμαντικι θ ςτενι παρακολοφκθςθ των μακροοικονομικϊν εξελίξεων, όπωσ επίςθσ 

και θ ανάλυςθ για το πϊσ οι εξελίξεισ αυτζσ επθρεάηουν τα δθμόςια οικονομικά.Σθμειϊνεται ότι το υφιςτάμενο εγχϊριο 

και διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον χαρακτθρίηεται από ιδιαίτερθ αβεβαιότθτα, γεγονόσ που κακιςτά δυςκολότερθ τθν 

πρόβλεψθ για τισ οικονομικζσ προοπτικζσ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ Ρροςαρμογισ, οι 

μακροοικονομικζσ προβλζψεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί με τουσ εταίρουσ είναι ςυντθρθτικζσ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί ο 

κίνδυνοσ δθμοςιονομικισ εκτράχυνςθσ. 

Σφμφωνα με το βαςικό ςενάριο, θ φφεςθ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί και το 2014 αλλά να είναι μικρότερθ από το 2013 (-

4.2%), ενϊ για το 2015, αναμζνεται κετικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ φψουσ 0.4%.  Δεδομζνθσ τθσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ, ο 

πλθκωριςμόσ προβλζπεται να ανακάμψει και να κυμανκεί περίπου ςτο 0.9% το 2015. 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

Οι κφριεσ παραδοχζσ ςε ςχζςθ με το βαςικό ςενάριο κακϊσ και οι εκτιμιςεισ κινδφνων, ςυνοψίηονται ςτον πιο κάτω 

Ρίνακα: 

 

Μακροοικονομικός Δείκτης Βασικό Σενάριο Εκτίμηση Κινδύνων 

1. υκμόσ ανάπτυξθσ 

 

 

- Ρεριοριςμζνεσ επιπτϊςεισ από 

κυρϊςεισ ςτθ ωςία 

 

 

 

 

- Σθμαντικι αναβάκμιςθ κυρϊςεων 

κατά τθσ ωςίασ και περαιτζρω 

επιβράδυνςθ του ρυκμοφ 

ανάπτυξθσ τθσ (επίπτωςθ περίπου 

2%-3% ςε ςχζςθ με το βαςικό 

ςενάριο κατά τθν περίοδο 2014-

2015) 
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-Στακεροποίθςθ και περαιτζρω 

ανάκαμψθ Ευρωπαϊκισ οικονομίασ 

 

-  Ομαλοποίθςθ του τραπεηικοφ τομζα 

και ςταδιακι παροχι ρευςτότθτασ 

ςτθν αγορά  

-Σταςιμότθτα Ευρωπαϊκισ 

οικονομίασ 

 

-Επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ του 

τραπεηικοφ τομζα και περαιτζρω 

αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων 

2. Ρλθκωριςμόσ - Σταδιακι αφξθςθ του επιπζδου 

τιμϊν δεδομζνθσ τθσ ανάκαμψθσ τθσ 

οικονομίασ 

 

-Συνζχιςθ του αποπλθκωριςμοφ ωσ 

επακόλουκο περιοριςμζνθσ 

ηιτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 

- Αφξθςθ τθσ τιμισ του πετρελαίου 

Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ (sensitivityanalysis) του δθμόςιου χρζουσ.Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ 

ευαιςκθςίασ που ζχει διεξαχκεί από τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, το δθμόςιο χρζοσ κρίνεται  βιϊςιμο ςε 

όλα τα ςενάρια που επεξεργάςτθκε, με εξαίρεςθ το ςενάριο που χρθςιμοποιεί ωσ μεταβλθτι τθν πραγματικι αφξθςθ του 

ΑΕΡ.  

Ριο κάτω παρουςιάηονται διαγραμματικά, τα ζτθ αποπλθρωμισ του χρζουσ κακϊσ και οι κατθγορίεσ: 

 

Η εξζλιξθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου και του δθμόςιου χρζουσ, 

ςφμφωνα με το βαςικό ςενάριο,  παρουςιάηεται ςτο πιο κάτω 

διάγραμμα: 

 

 

0 10 20 30

2012

2013

€ δισ

ΔΑΝΕΙΜΟ Επενδφςεισ 
Ειδικϊν 
Ταμείων
Χρεόγραφα 
Αναπτφξεωσ

ΕΜΤΝ

Δάνεια 
εξωτερικοφ
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Αναλυτικά ςε ςχζςθ με τα ςενάρια ευαιςκθςίασ: 

 Το ςενάριο 1  (αφξθςθ των πραγματικϊν επιτοκίων) αν και παρουςιάηει απόκλιςθ από το βαςικό ςενάριο, το 

δθμόςιο χρζοσ μειϊνεται κάτω από το 100% του ΑΕΡ μζχρι το 2020. 

 Το ςενάριο 2  (μείωςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ) παρουςιάηει ςθμαντικι απόκλιςθ από το βαςικό ςενάριο, με 

δθμόςιο χρζοσ να αυξάνεται πάνω από το 120% του ΑΕΡ μζχρι το 2020. 

 Το ςενάριο 3  (μείωςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου) δεν παράγει ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από το βαςικό ςενάριο, 

με το δθμόςιο χρζοσ να ανζρχεται ςτο 105.8% του ΑΕΡ το 2020, το οποίο  κρίνεται βιϊςιμο. 

 Το ςενάριο 4 με ςυνδυαςμό των τριϊν ςεναρίων αν και παράγει ςθμαντικζσ αρνθτικζσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με το 

βαςικό ςενάριο, ωςτόςο, το δθμόςιο χρζοσ εξακολουκεί να διατθρεί μια πτωτικι τάςθ προσ το 2020, με το 

δθμόςιο χρζοσ να κρίνεται βιϊςιμο. 

Ριο κάτω παρατίκεται οι ςχετικζσ γραφικζσ παραςτάςεισ και Ρίνακασ: 
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ενάρια Πολιτικήσ 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Βαςικό ςενάριο 111,5 119,4 117,3 110,5 107,9 100,8 96,8 93,4 

         

1.  Αυξθμζνο επιτόκιο κατά 
μιςι μονάδα ετθςίωσ 

111,5 120,2 118,9 112,9 111,0 104,6 101,4 98,8 

2.  Μειωμζνοσ ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ κατά μιςι μονάδα 
ετθςίωσ 

111,5 122,3 123,5 120,7 122,7 120,7 122,8 126,4 

3.  Μειωμζνο πρωτογενζσ 
ιςοηφγιο κατά μιςι μονάδα 
ετθςίωσ 

111,5 121,2 120,9 115,9 115,0 109,7 107,4 105,8 

4.  Συνδυαςμόσ  των 1-3 πιο 
πάνω με αποκλίςεισ τθσ τάξθσ 
του ¼ μονάδασ από βαςικό 
ςενάριο 

111,5 121,9 122,2 117,8 117,5 112,6 110,7 109,4 
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Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Το γεγονόσ ότι οι μακροοικονομικζσ προβλζψεισ είναι ςυντθρθτικζσ, ςθμαίνει ότι ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι για τα 

δθμόςια οικονομικά. Για παράδειγμα, θ αρχικι πρόβλεψθ για το μζγεκοσ τθσ φφεςθσ το 2013 ανερχόταν ςτο -8.7%, με 

ςταδιακζσ βελτιϊςεισ ςτθν πρόβλεψθ ςτο -7.7% και -6%, ενϊ με βάςθ τα πραγματικά ςτοιχεία θ φφεςθ ανιλκε ςτο -5.4%.  

Σε ςχζςθ με τα δθμόςια οικονομικά, οι προβλζψεισ είναι επίςθσ ςυντθρθτικζσ, όπωσ διαφαίνεται από τα πραγματικά 

ςτοιχεία. Συγκεκριμζνα, για το 2013, θ αρχικι πρόβλεψθ για δθμοςιονομικό ζλλειμμα ιταν 8 1/4%, ενϊ τελικά ανιλκε ςτο 

-5.4%. Για το 1
ο
 εξάμθνο του 2014, θ πρόβλεψθ ιταν ζλλειμμα φψουσ -1.9%, ενϊ τελικά ανιλκε ςτο -0.1%. Τονίηεται 

επίςθσ ότι, ςτο Μεςοπρόκεςμο Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο, ζχουν περιλθφκεί πρόνοιεσ που διαςφαλίηουν ςε κάποιο βακμό 

τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων ακόμθ και ςε περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ κάποιων δθμοςιονομικϊν 

κινδφνων. Επιπρόςκετα, το βαςικό ςενάριο ςτα δθμόςια οικονομικά περιλαμβάνει περικϊριο αςφαλείασ ςτο ςκζλοσ των 

εςόδων αλλά και ςτο ςκζλοσ των δαπανϊν. 

Σθμειϊνεται ότι, ςε περίπτωςθ αποκλίςεων από τισ μακροοικονομικζσ προβλζψεισ, ενεργοποιοφνται οι αυτόματοι 

ςτακεροποιθτζσ τθσ οικονομίασ οι οποίοι ενεργοφν αντικυκλικά, διαςφαλίηοντασ τθν ομαλοποίθςθ του κφκλου τθσ 

οικονομίασ. 

Ρζραν των πιο πάνω, προωκοφνται επιπρόςκετα μζτρα για ενίςχυςθ του δυνθτικοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ τθσ 

οικονομίασ,ςυμπεριλαμβανομζνων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων, οι οποίεσ κα καταςτιςουν τθν κυπριακι οικονομία 

πιο ανταγωνιςτικι.Μεταξφ άλλων, προωκοφνται μζτρα για μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ιδιωτικοποιιςεισ, 

μεταρρφκμιςθ του πλαιςίου τθσ κοινωνικισ πρόνοιασ και του ςχεδίου υγείασ. Επίςθσ θ προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων 

κεωρείται πολφ ςθμαντικι για τθν κυπριακι οικονομία και ωσ εκ τοφτου ζχουν επιταχυνκεί οι προςπάκειεσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι. 
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ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΕΟΤΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΚΕ  ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ Ε ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ ΚΑΘΩ  ΚΑΙ 

ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Πληροφορίεσ  

Το ςυνολικό απόκεμα των εκκρεμϊν κυβερνθτικϊν εγγυιςεων για δάνεια που παραχωρικθκαν προσ τρίτουσ  κατά τθν 31 

Μαρτίου 2014 ανζρχονται ςε 3125 εκ. ευρϊ. Εξαιρουμζνων των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων φψουσ 1289 εκ. ευρϊ που 

παραχωρικθκαν ςτθ Λαϊκι Τράπεηα (1000 εκ. ευρϊ) ςτα πλαίςια τθσ αναδιάρκρωςθσ του χρθματοοικονομικοφ τομζακαι 

ςτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (289 εκ. ευρϊ) για εκδόςεισ χρζουσ του ταμείου αυτοφ, το 

υπόλοιπο των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ανζρχεται ςε 1836 εκ. ευρϊ εκ των οποίων τα 742 εκ. ευρϊ αφοροφν 

κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ για δάνεια που παραχωρικθκαν από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.   

Η κατά κατθγορία δανειολθπτϊν ανάλυςθ του εν λόγω ποςοφ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεωνόπωσ φαίνεται και ςτο πιο 

κάτω διάγραμμα καταδεικνφει ότι θ πλειοψθφία των παραχωρθκζντων από τθν κυβζρνθςθ εγγυιςεων (1279 εκ. ευρϊ ι 

70% των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων φψουσ 1836 εκ. ευρϊ) αφορά δάνεια ςε Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου 

(Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ, Αρχι Ηλεκτριςμοφ Κφπρου κ.α). 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι πόςο 336 εκ. ευρϊ  αφορά δάνεια τα οποία είναι εγγυθμζνα από το κράτοσ εντοφτοισ 

περιλαμβάνονται ςτο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Τα δάνεια αυτά αφοροφν κατά κφριο λόγο Αρχζσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ. 

 

 

 

 

Αρχζσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ; 

328

Νομικά Ρρόςωπα 
Δθμοςίου Δικαίου; 

1279

Μθ Κερδοςκοπικοί 
Οργανιςμοί; 2

Εταιρείεσ με 
ςυμμετοχι ςτο 
μετοχικό τουσ 

κεφάλαιο από το 
Κράτοσ; 25

Εταιρείεσ; 6
Φυςικά 

Ρρόςωπα; 
196
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Ανάλυςη Κινδφνων 

Το ςυνολικό ποςό των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων που κλικθκε να πλθρϊςει θ Κυπριακι Δθμοκρατία μζχρι ςιμερα 

ανζρχεται ςε 227 εκ. ευρϊ. Για το ποςό αυτό ζχει γίνει διακανονιςμόσ αποπλθρωμισ με τα αντίςτοιχα πιςτωτικά ιδρφματα 

και υπάρχει πρόνοια μζςα ςτον προχπολογιςμό για τα ανάλογα ποςά. 

Βάςει τθσ πιο πρόςφατθσ αξιολόγθςθσ τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια που ζχουν κρατικι εγγφθςθ υπολογίηονται ςτα 150 

εκ. ευρϊ ι 0.8% του ΑΕΡ. 

Το ποςό αυτό είναι πζραν του ποςοφ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων που ζχει κλθκεί το Δθμόςιο να καταβάλει και γίνεται 

θ υπόκεςθ ότι κατανζμεται ομοιόμορφα ςε ετιςια βάςθ για τα ζτθ 2014-2015. Υπογραμμίηεται ότι θ εκτίμθςθ του ποςοφ 

φψουσ 50 εκ. που αναμζνεται να κλθκεί το Δθμόςιο να καταβάλει κάκε ζτοσ, είναι ςυςςωρευτικό για τα επόμενα ζτθ με 

τθν ζννοια ότι ςε περίπτωςθ που το εν λόγω ποςό δεν απαιτθκεί να καταβλθκεί ςε ζνα ζτοσ, μεταφζρεται ςυςςωρευτικά 

ςτο επόμενο ζτοσ 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Η διαχείριςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που απορρζουν από τισ κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ απαιτοφν τθ λιψθ μζτρων  

Ήδθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό δθμιουργικθκε το κατάλλθλο αποκεματικό για  πικανόν ποςά  που κα κλθκεί το 

δθμόςιο να καταβάλει (πζραν των ποςϊν εκείνων που το δθμόςιο ζχει κλθκεί ιδθ να καταβάλει). Το αποκεματικό αυτό 

υπερκαλφπτει  τα οποιαδιποτε ποςά που πικανόν να πρζπει να καταβλθκοφν ςφμφωνα με τθν πιο πάνω ανάλυςθ. 

 Επίςθσ βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου διαχείριςθσ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ςε 

ςυςτθματικι βάςθ το οποίο κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων  τον κακοριςμό ανϊτατου ορίου για το ςφνολο των 

κυβερνθτικϊν εγγυιςεων που μποροφν να δοκοφν, τον μθχανιςμό ζγκριςθσ νζων κυβερνθτικϊν εγγυιςεων όπωσ επίςθσ 

και τισ διαδικαςίεσ που κα πρζπει να υλοποιθκοφν πριν το δθμόςιο καταβάλει οποιαδιποτε ποςά βάςει ςυγκεκριμζνων 

εγγυιςεων. 

 

ΧΟΗΓΗΣΕΙΣ ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  

Πληροφορίεσ 

Τα Δάνεια που παραχωρικθκαν από τθν Κυβζρνθςθ ανζρχονται ςε €807.768.514(2012: €799.316.627) και ζχουν 

παραχωρθκεί ςτουσ ακόλουκουσ οργανιςμοφσ: 

 
2013 2012 

 
€ € 

Ξζνεσ Κυβερνιςεισ (i) 109.788.434 109.788.434 

Διμοι 125.142 136.388 

Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ 2.919.660 2.919.660 

Συμβοφλια Υδατοπρομικειασ 24.289 24.289 

Οργανιςμοί Δθμόςιου Δικαίου και Άλλοι Οργανιςμοί (ii) 650.247.817 641.555.514 

Συνεργατικζσ Εταιρείεσ και Άλλοι Ιδιωτικοί Οργανιςμοί 44.663.172 44.892.342 

υνολικό 807.768.514 799.316.627 
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(i) Δάνειο που παραχωρικθκε ςτθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ μζςω του Μθχανιςμοφ Στιριξθσ τθσ Ελλάδασ που οργανϊκθκε 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο. 

(ii) Τα μεγαλφτερα δάνεια δόκθκαν ςτον Κεντρικό Φορζα Ιςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν (2013: €363,6 εκ., 2012: €341 εκ.) και 

ςτον Οργανιςμό Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ (2013: €184,5 εκ., 2012: €199,2 εκ.) για ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ ςτεγαςτικισ / 

δανειοδοτικισ πολιτικισ του κράτουσ. 

Ανάλυςη Κινδφνων 

Η μθ είςπραξθ του κεφαλαίου και των τόκων των πιο πάνω δανείων κα ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτα προβλεπόμενα ζςοδα 

(όςον αφορά τουσ προβλεπόμενουσειςπρακτζουσ τόκουσ), και κατϋ επζκταςθ κα διογκϊνει το δθμοςιονομικό ζλλειμμα ι 

κα μειϊνει το δθμοςιονομικό πλεόναςμα και δεν κα μειϊνεται το δθμόςιο χρζοσ (όςον αφορά τα προβλεπόμενα 

ειςπρακτζα ποςά αποπλθρωμισ του κεφαλαίου των δανείων). 

Σχετικά με τον πιςτωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίηει το κράτοσ από τθν εκχϊρθςθ των δανείων, αυτά  μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ωσ ακολοφκωσ: 

 

 Ανακτιςιμα δάνεια φψουσ €113,9 εκατομμυρίων, εκ των οποίων τα €109,8 αφοροφν ςε δάνειο που 

παραχωρικθκε προσ τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία μζςω του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ. Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ για το δάνειο αυτό επί του παρόντοσ κρίνεται χαμθλόσ. Σθμειϊνεται ότι τα 

ποςά που ζχουν περιλθφκεί ςτον προχπολογιςμό ςχετικά με το δάνειο αυτό αφοροφν μόνο ςτθν είςπραξθ 

τόκων και ανζρχονται ςε €3,3 εκατομμφρια ανά ζτοσ.   

 

 Ανακτιςιμα δάνεια φψουσ €646,7 εκατομμυρίων που παραχωρικθκαν κατά καιροφσ για τθν προϊκθςθ 

κυβερνθτικϊν πολιτικϊν, τα μεγαλφτερα εκ των οποίων είχαν παραχωρθκεί προσ το Φορζα Ιςότιμθσ Κατανομισ 

Βαρϊν (€363,6 εκατομμφρια), τον Οργανιςμό Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ (€184,4 εκατομμφρια) και τον Κυπριακό 

Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ (€74,9 εκατομμφρια). Σθμειϊνεται ότι, τα δάνεια που υπάγονται ςτθν κατθγορία αυτι 

ζχουν κατά βάςθ διοχετευκεί από τουσ οργανιςμοφσ που τα ζλαβαν προσ ιδιϊτεσ. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, θ 

αποπλθρωμι των δανείων αυτϊν εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τθν είςπραξθ των δανείων που 

παραχωρικθκαν προσ τουσ τελικοφσ δικαιοφχουσ. Σχετικά με το Μεςοπρόκεςμο Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο 2015-

2017, οι πρόνοιεσ που ζχουν περιλθφκεί για τθν αποπλθρωμι των  δανείων αυτϊν ανζρχονται ςε €45 

εκατομμφρια, €40 εκατομμφρια και €38 εκατομμφρια αντίςτοιχα και αφοροφν τόςο ςε κεφάλαιο όςο και ςε 

τόκουσ. Σθμειϊνεται ότι τα ποςά αυτά βαςίηονται ςτισ πραγματικζσ ειςπράξεισ  των τελευταίων ετϊν (2013: €41 

εκατομμφρια) και ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ για τθν είςπραξι τουσ κεωρείται ςχετικά μικρόσ.Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

για τα δάνεια αυτά είναι χαμθλόσ λόγω τθσ χαμθλισ αξίασ των δανείων που δόκθκαν προσ τουσ ιδιϊτεσ και λόγω 

ότι τα πλείςτα των δανείων αυτϊν ζχουν ωσ εγγφθςθ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ. 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Η περαιτζρω ενίςχυςθ ( ςε υλικοτεχνικό και τεχνοκρατικό επίπεδο)  των πιο πάνω  οργανιςμϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

πικανότθτασ μθ είςπραξθσ των δανείων που δόκθκαν ςε ιδιϊτεσ κα ελαχιςτοποιιςει ακόμα περιςςότερο τισ 

οποιεςδιποτε πικανζσ δθμοςιονομικζσ επιπτϊςεισ. 
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ΑΓΩΓΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ  

 

Πληροφορίεσ 

Κατά τθν ςυνομολόγθςθ τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ υπάρχουν ςε εκκρεμότθτα δικαςτικζσ αγωγζσ εναντίον τθσ Κυπριακισ 

Δθμοκρατίασ που αφοροφν : 

 Αγωγζσ Δθμοςίων Υπαλλιλων  για τισ μειϊςεισ των απολαβϊν βάςει του ‘περί Μείωςθσ των Απολαβϊν Νόμο’ 

λόγω των ιδιαίτερα δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν. 

 Αγωγζσ τρίτων για οικονομικζσ απαιτιςεισ από ςυμβόλαια για εκτζλεςθ ζργων και ςυμβόλαια ςυντιρθςθσ  

 Αγωγζσ τρίτων  για ατυχιματα που επιςυνζβθςαν και κατά τθν εκτίμθςθ των εναγόντων τθν ευκφνθ φζρει θ 

Κυπριακι Δθμοκρατία  

 Αγωγζσ τρίτων για απαλλοτριϊςεισ ςτοιχείων πάγιου ενεργθτικοφ (κυρίωσ γθσ) που κατά τθν εκτίμθςθ των 

εναγόντων ζχουν υποςτεί οικονομικι ηθμιά είτε αυτι αφορά τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ απαλλοτρίωςθσ ι/και 

πικανά διαφυγόντα κζρδθ από τθν χριςθ των εν λόγω ςτοιχείων πάγιου ενεργθτικοφ. 

 Αγωγζσ τρίτων των οποίων  θ οικονομικι τουσ κζςθ  επθρεάςτθκε αρνθτικά  από τισ αποφάςεισ του Μαρτίου 

2013 για αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα 

S 

Ανάλυςη Κινδφνων 

Οιδθμοςιονομικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από εκκρεμείσαγωγζσαφοροφντθν καταβολι οικονομικϊν αποηθμιϊςεων. 

Η καταβολι οικονομικϊν αποηθμιϊςεων από τυχόν δικαςτικζσ αποφάςεισ ςε βάροσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ που 

αφοροφν τισ αγωγζσ δθμοςίων υπαλλιλων για τισ μειϊςεισ των απολαβϊν τουσ βάςει του ‘περί Μείωςθσ των Απολαβϊν 

Νόμο’  κα ζχει αρνθτικζσ  ςυνζπειεσ για τα δθμόςια οικονομικά αφοφ πικανότατα το κράτοσ να κλθκεί να καταβάλει το 

ςφνολο του ποςοφ που ζχει προκφψει από τισ μειϊςεισ. Το ποςό αυτό υπολογίηεται ετθςίωσ γφρω ςτα 200 εκ. ευρϊ. 

Επίςθσ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτα δθμόςια οικονομικά κα ζχουν δικαςτικζσ αποφάςεισ που αφοροφναγωγζσ τρίτων των 

οποίων  θ οικονομικι τουσ κζςθ  επθρεάςτθκε αρνθτικά  από τισ αποφάςεισ του Μαρτίου 2013 για αναδιάρκρωςθ του 

χρθματοπιςτωτικοφ τομζα 

 

ΡΟΣΑ ΡΟΥ ΕΚΚΕΜΟΥΝ ΓΙΑ  ΑΡΑΛΛΟΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΗΣ  

Πληροφορίεσ 

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ςυνολικό οφειλόμενο ποςό (ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων) ιταν 481 εκ. ευρϊ. 

Μζροσ του ςυνολικοφ οφειλόμενου ποςοφ φψουσ 277 εκ. ευρϊ ζχει γίνει αποδεκτό από τουσ ιδιοκτιτεσ των υπό 

απαλλοτρίωςθ τεμαχίων.Για το ποςό αυτό περιλαμβάνεται ετθςίωσ πρόνοια ςτον Ρροχπολογιςμό που ανζρχεται ςε 80 εκ. 

 Για το υπόλοιπο ποςό φψουσ 204 εκ. ευρϊ οι οικονομικζσ προςφορζσ  που ζγιναν από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία ςτουσ 

τουσ ιδιοκτιτεσ των υπό απαλλοτρίωςθ τεμαχίων δεν ζχουν γίνει αποδεκτζσ. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά 

ποια ποςά αφοροφν κεφάλαιο και ποια ποςά αφοροφν τόκουσ 
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Μθ Συμφωνθκζντα ποςά Συμφωνθκζντα ποςά 

Σφνολο 
Κεφαλαίου 

€ 131,125,332.53 Σφνολο Κεφαλαίου € 171,849,911.80 

Σφνολο Τόκων € 72,901,686.70 Σφνολο Τόκων € 105,018,834.79 

υνολικό € 204,027,019.23 υνολικό € 276,868,746.59 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

Ο δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από τα πιο πάνω είναι οι ακόλουκοι: 

 Ρεραιτζρω αφξθςθ του ςυνολικοφ οφειλομζνου ποςοφ λόγω τθσ αφξθςθσ των οφειλομζνων ποςϊν για τα οποία  

οι οικονομικζσ προςφορζσ  που ζγιναν από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία ςτουσ τουσ ιδιοκτιτεσ των υπό 

απαλλοτρίωςθ τεμαχίων δεν ζχουν γίνει αποδεκτζσ 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ των Κινδφνων 

Το κράτοσβρίςκεται ςε διαπραγματεφςεισγια ναεπιςτρζψει απαλλοτριωμζνα τεμάχια πουδεν  κα χρθςιμοποιθκοφν για  

ζργα και υποδομζσ ζτςι ϊςτε να μειωκεί θ επιβάρυνςθ ςτα δθμόςια οικονομικά. 

 

Επίςθσ το κράτοσζχειεντείνει τισ απαιτοφμενεσ  ενζργειεσ για τον τελικό διακανονιςμό όςα αφορά τθν αξία των 

απαλλοτριωμζνων τεμαχίων με τουσ ιδιοκτιτεσ εκείνουσ όπου θ ςυμφωνία αυτι δεν κατζςτθ δυνατι ςτο παρελκόν. 

 

Ρζραν των πιο πάνω τον Μάιο του 2014 ζχει ψθφιςτεί νομοκεςία  θ οποία προνοεί μείωςθ του επιτοκίου από 9% ςε 3% 

για τον υπολογιςμό του πλθρωτζου τόκου για λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ που αφοροφν απαλλοτριϊςεισ γθσ. 
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ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΟΜΕΑ, ΣΟΤ 

ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ, ΣΙ ΟΝΣΟΣΗΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ,ΣΙ ΑΡΧΕ ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ,ΣΙ ΚΡΑΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΑΙ ΣΙ ΤΜΠΡΑΞΕΙ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ-ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ  

ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Πληροφορίεσ 

Κατάςταςθκαιπροοπτικζστουχρθματοπιςτωτικοφτομζακαιαναμενόμενεσςυνζπειεσγιαταδθμόςιαοικονομικά. 

 Η εμπιςτοςφνθ ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα βελτιϊνεται ςταδιακά. 

 Το νομικό και εποπτικό πλαίςιο ζχει ενιςχυκεί. 

 Ηβάςθ των κατακζςεωνδείχνειςθμάδιαςτακεροποίθςθσκαιτααποκζματαρευςτότθτασ των τραπεηϊν ςυνεχίηουν 

να βελτιϊνονται. 

 Ηαναδιάρκρωςθτουχρθματοπιςτωτικοφτομζαπροχωρείκαλά– Μετάτθνζγκριςθτουςχεδίου αναδιάρκρωςθσ από 

τθν ΕυρωπαϊκιΕπιτροπι, το κράτοσζδωςε € 1.500.000.000ςτθ ΣυνεργατικιΚεντρικι 

Τράπεηα.ΗΤράπεηαΚφπρουκαιθΕλλθνικιΤράπεηαπροχωροφνμετθνεφαρμογιτουςχεδίουαναδιάρκρωςθσκαιτουεπ

ιχειρθματικοφ ςχεδίου αντίςτοιχα και ζχουν επιδείξει τθ δυνατότθτα τουσ για άντλθςθ κεφαλαίων από τθν 

αγορά.  

 Οιμεγάλεστράπεηεσ, (ΤράπεηαΚφπρου, ΕλλθνικιΤράπεηα, ΣυνεργατικιΚεντρικιΤράπεηακαιθRCBBankLtd) 

ςυμμετζχουνςτθνενεξελίξειάςκθςθ προςομοίωςθσακραίωνκαταςτάςεων και ελζγχου τθσ ποιότθτασ των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τουσ (stresstestsκαι assetqualityreview), που διεξάγεται από τθν ΕΚΤ καιθ οποία 

αναμζνεται ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ Οκτωβρίου 2014. 

Λαμβάνοντασυπόψθτοκλίματθσςταδιακισαλλάςτακερισβελτίωςθστθσεμπιςτοςφνθστωνεπενδυτϊνςτοτραπεηικός

φςτθμακαιτθσενίςχυςθστθσρευςτότθταστωνπιςτωτικϊνιδρυμάτων, όλοιοιεγχϊριο περιοριςμοί ςτισ ςυναλλαγζσ 

τουσ ζχουν καταργθκεί πλιρωσ.  
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Ανάλυςη Κινδφνων 

Πηγζσ κινδφνων για το 

χρηματοπιςτωτικό τομζα 

Εκτίμηςη των κινδφνων Εκτίμηςη των επιπτώςεων των κινδφνων για τα 

δημόςια οικονομικά 

Υπερχρζωςθ επιχειριςεων 

καινοικοκυριϊνκαιαφξθςθτουεπι

πζδουτωνμθεξυπθρετοφμενων 

δανείων (ΜΕΔ)  

 

Ραράτθμικρότερθαπότθναναμ

ενόμενθςυρρίκνωςθ τθσ 

οικονομίασ, ταΜΕΔαυξικθκαν 

κατακόρυφα, αςκϊντασ 

πιζςεισ ςτα επίπεδα 

κεφαλαίων των τραπεηϊν 

 

 

ΗαφξθςθτωνΜΕΔεπθρεάηειτθ κεφαλαιακι 

επάρκεια 

καιδανειοδοτικιδυνατότθτατωντραπεηϊνκαιαςκ

είανοδικζσ πιζςεισ ςτα επιτόκια, επθρεάηοντασ 

αρνθτικά τθνανάπτυξθ και τα δθμόςια ζςοδα. 

Επιπλζον, 

ταδθμόςιαοικονομικάμπορείναεπθρεαςτοφναπό

τθναφξθςθτωνΜΕΔλόγω του εγγυθμζνου από τθν 

κυβζρνθςθ χρζουσ  

Αποτυχία κζςπιςθσ νομικοφ 

πλαιςίου ςχετικά με τισ 

εκποιιςεισ 

 

 

 

 

 

 

Το κλίμα τθσ αγοράσ 

Είναι πικανό το νομοςχζδιο 

για τισ εκποιιςεισ να μθ 

ςυγκεντρϊςει τθν 

απαιτοφμενθ πλειοψθφία ςτθ 

Βουλι των Αντιπροςϊπων και 

να μθ ψθφιςτεί ςε νόμο.  

 

 

 

 

Ρρόςφατα θ εμπιςτοςφνθ των 

επενδυτϊν ζχει βελτιωκεί, 

ωςτόςο το κλίμα 

εμπιςτοςφνθσ παραμζνει 

αςτακισ και θ μεταςτροφι δεν 

μπορεί να αποκλειςκεί.  

Τα ΜΕΔκα ςυνεχίςουν να διατθροφνται ςε ψθλά 

επίπεδα χωρίσ θ τάςθ να αναςτρζφεται. 

Σοβαρζσεπιπτϊςεισγιατισ τράπεηεσκαιτθν 

οικονομίατθσ χϊρασ.  Απϊλεια εμπιςτοςφνθστων 

επενδυτϊν με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Οι τράπεηεσ κα 

χρειαςτοφν περιςςότερα κεφάλαια, με 

επιπτϊςεισ ςτο δθμόςιο χρζοσ. 

 

Η μεταςτροφι τθσ εμπιςτοςφνθσ μπορεί να ζχει 

αντίκτυπο ςτθ ρευςτότθτα και ςτο δανειςμό ςτθν 

οικονομία, επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ και τα δθμόςια ζςοδα. 

Υποτονικόσ δανειςμόσ ςτθν 

οικονομία 

Οδανειςμόσζχειμειωκείλόγωτ

θσπροςπάκειαστωντραπεηϊν 

για απομόχλευςθ Η 

υπερβολικι επιφυλακτικότθτα 

των τραπεηϊν καταςτζλλει 

περιςςότερο τον δανειςμό. 

 

Χαμθλότερθροιπίςτωςθσςτθνοικονομίαοδθγείςε

μείωςθτθσκατανάλωςθσκαιτωνεπενδφςεων, 

επθρεάηοντασ τθν ανάπτυξθ και τα δθμόςια 

οικονομικά.  
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Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

ΜΕΔ 

 Οι τράπεηεσ δθμιουργοφν ειδικζσ μονάδεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ΜΕΔ. 

 Ζναςτοχευμζνοπλαίςιογιατθναναδιάρκρωςθτουχρζουσ του ιδιωτικοφ τομζα είναι υπό ςφςταςθ. 

ΜζςαςεαυτότοπλαίςιοθΚΤΚζχειεκδϊςειτθνοδθγία για τισ αναδιαρκρϊςεισ των δανείων και τον Κϊδικα 

ςυμπεριφοράσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν δανειολθπτϊν. 

 Τακακικοντατουχρθματοοικονομικοφεπιτρόπουζχουνδιευρυνκείγιαναςυμπεριλάβουντθδιαμεςολάβθςθ 

(mediation) μεταξφ δανειςτϊν και δανειηομζνων (φυςικά πρόςωπα). 

 Τονομικόπλαίςιογιατισεκποιιςεισκαιτθναφερεγγυότθταεκςυγχρονίηεταιμεκφριοςτόχοναπαρζχειιςορροπθμζνακί

νθτραπροστουσοφειλζτεσκαιτουσδανειςτζσγιαναδιαπραγματευτοφνκαινακαταλιξουν ςε ςυμφωνία για τθν 

αναδιάρκρωςθ των ΜΕΔ, αποφεφγοντασ άςκοπθ ταλαιπωρία.  

 

Κλίμα τησ Αγοράσ 

 Η ΚΤΚ ζχει ενιςχφςει τθν εποπτεία των τραπεηικοφ τομζα, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ 

εμπιςτοςφνθσ ςτθν Κυπριακι οικονομία.  

 

 Οι τράπεηεσ υλοποιοφν φιλόδοξα ςχζδια αναδιάρκρωςθσ όπωσ και ςχζδια κεφαλαίου και χρθματοδοτικά με 

ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ.  

 

Δανειςμόσ ςτην οικονομία 

 Η ΚΤΚ ζχει εκδϊςει τθν περί διαδικαςιϊν χοριγθςθσ νζων πιςτωτικϊν διευκολφνςεων και των διαδικαςιϊν 

ανακεϊρθςθσ υφιςτάμενων πιςτωτικϊν διευκολφνςεων οδθγία, με ςκοπό 

τθδιευκόλυνςθτθσυιοκζτθςθστωνβζλτιςτωνπρακτικϊνδανειςμοφαπότιστράπεηεσ. 

 Οι προςπάκειεσ που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των ΜΕΔ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ των τραπεηϊν 

αποτελοφν βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ δανειοδότθςθσ ςε προςιτζσ τιμζσ 
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ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Πληροφορίεσ 

Στα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου περιλαμβάνονται εξιντα (60) Οντότθτεσ Δθμοςίου Δικαίου, (ΟΔΔ) όπου 

οριςμζνεσ από αυτζσ αποτελοφν μζροσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ ενϊ οι υπόλοιπεσ αποτελοφν μζροσ του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα. Το μζγεκοσ τθσ κάκε οντότθτασ, ο αρικμόσ του προςωπικοφ τουσ όπωσ και το φψοσ του προχπολογιςμοφ 

τουσ  ποικίλουν ανάλογα με τθν ΟΔΔ. Οι λειτουργίεσ των οντοτιτων  αυτϊν  βαςίηονται και ρυκμίηονται με βάςθ ςχετικζσ 

Νομοκεςίεσ με ςκοπό τθν  εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. «Δθμόςιο ςυμφζρον» περιλαμβάνει: 

(i) τθν παροχι αγακϊν ι υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ μζςω διαφόρων Οντοτιτων Δθμοςίου Δικαίου (ΟΔΔ), όπωσ οι 

τθλεπικοινωνίεσ, θ θλεκτρικι ενζργεια, το νερό και τισ αποχετεφςεισ, και 

(ii) τθν παροχι δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν για παράδειγμα προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, του πολιτιςμοφ, του 

ακλθτιςμοφ και του τουριςμοφ 

Από το ςφνολο των  ΟΔΔ οι 30 πραγματοποιοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ . Συνολικά, οι οντότθτεσ αυτζσ απαςχολοφν 

περίπου 7.900 εργαηομζνουσ και ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν γφρω ςτα €3,0 δισ. Ο μεγαλφτεροσ οργανιςμόσ ζχει 

περίπου 3.000 εργαηομζνουσ και ο μικρότεροσ λιγότερο από 10. Ενϊ οι περιςςότεροι από αυτοφσ τουσ φορείσ (13 το 

2012) πραγματοποιοφν οριακά κζρδθ ι ηθμιζσ μικρότερεσ του 1 εκατ. ευρϊ, υπάρχουν οριςμζνεσ οντότθτεσ που 

πραγματοποιοφν ςυνεχι κζρδθ πλθςίον των 80 εκατομμυρίων ευρϊ ανά ζτοσ. Επιπλζον, υπάρχουν οριςμζνεσ οντότθτεσ 

που είναι  ηθμιογόνεσ, με μία ςυγκεκριμζνθ οντότθτα το 2012 να παρουςιάηει ετιςιεσ ηθμιζσ πάνω από €50 εκ ευρϊ.  

Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ για το 2012, προζβλεπε για τισ εμπορικζσ  οντότθτεσ , κρατικζσ χορθγίεσ άνω των €80 εκ ενϊ 

ζλαβε από τισ οντότθτεσ αυτζσ ςυνολικό μζριςμα γφρω €70 εκ.  

Επιπλζον το κράτοσ παραχϊρθςε ςτισ οντότθτεσ αυτζσ  κρατικζσ εγγυιςεισ ποςό φψουσ  €1,3 δισ περίπου.  

Από τισ μθ εμπορικζσ οντότθτεσ, οι 18 είναι υπεφκυνεσ για τθν εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Συνολικά, οι 

οντότθτεσ αυτζσ απαςχολοφν περίπου 1.500 εργαηομζνουσ και ζχουν ετιςιο προχπολογιςμό άνω των €260 εκ. ευρϊ.  Η 

μεγαλφτερθ οντότθτα ζχει περίπου 300 εργαηόμενουσ και θ μικρότερθ 2. Ομοίωσ, οι προχπολογιςμοί τουσ κυμαίνονται 

από €1 εκ μζχρι €55 εκ. Οι δαπάνεσ των οντοτιτων αυτϊν καλφπτονται από χορθγίεσ μζςω του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 

ανζρχονται ςυνολικά ςε €150 εκ. Οριςμζνεσ  από αυτζσ τισ ΟΔΔ ζχουν εκκρεμι χρζθ όπου το ςυνολικό ανεξόφλθτο χρζοσ 

τουσ ανζρχεται ςε €430 εκ, εκ των οποίων τα περιςςότερα από τα €400 εκ οφείλεται από δφο οντότθτεσ. Η κυβζρνθςθ 

παρζχει επίςθσ εγγυιςεισ ςε οριςμζνεσ από αυτζσ τισ οντότθτεσ. Αυτζσ οι εγγυιςεισ ανζρχονται ςυνολικά ςε 250 εκευρϊ. 

Εντόσ των δραςτθριοτιτων τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ, είναι και οι ςχολικζσ εφορείεσ οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθν 

πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Οι ςχολικζσ εφορείεσ απαςχολοφν περιςςότερουσ από 1.700 

εργαηομζνουσ και δαπανοφν περίπου €50 εκ ετθςίωσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

Επιπλζον, λειτουργοφν τρία δθμόςια πανεπιςτιμια ςτα οποία παραχωρείται κρατικι χορθγία. Εργοδοτοφν πάνω από 

2.500 υπαλλιλουσ και ζχουν προχπολογιςμοφσ πάνω από €200 εκ, εκ των οποίων το ιμιςυ περίπου χρθματοδοτείται από 

κρατικζσ χορθγίεσ.  

υκμιςτικζσ λειτουργίεσ πραγματοποιοφνται από 8 δθμόςιουσ φορείσ. Συνολικά απαςχολοφν περίπου 130 εργαηόμενουσ 

και ζχουν ςυνολικό προχπολογιςμό γφρω ςτα €16 εκ. Οι οντότθτεσ αυτζσ χρθματοδοτοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ωσ επί 

το πλείςτον από ςυνειςφορζσ των μελϊν τουσ ι από τισ οικονομικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ με εξαίρεςθ μία από αυτζσ να 

λαμβάνει κρατικι χορθγία. 
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Ανάλυςη Κινδφνων 

Οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκφψουν από τθ λειτουργία των πιο πάνω οντοτιτων είναι οι ακόλουκοι: 

  για τισ οντότθτεσ που πραγματοποιοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ πικανι μείωςθ τθσ κερδοφορίασ τουσ  κα 

επιφζρει μείωςθ των ειςοδθμάτων για το κράτοσ είτε αυτά προζρχονται από μερίςματα ι/και καταβολι άμεςων 

και ζμμεςων φορολογιϊν. 

 Η  ςυνζχιςθ ι θ  αφξθςθ των ηθμιϊν από οντότθτεσ που  πραγματοποιοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ είναι 

πικανόν να επιβαρφνει τον κρατικό προχπολογιςμό και κατ’επζκταςθ τισ δθμοςιονομικζσ προοπτικζσ  αφοφ το 

κράτοσ είναι πικανό να κλθκεί να καλφψει τισ ηθμιζσ αυτζσ μζςω κρατικισ χορθγίασ .  

 Η  πικανι αφξθςθ των λειτουργικϊν και κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν από οντότθτεσ που δεν πραγματοποιοφν 

εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ (άρα δεν ζχουν ςθμαντικά ειςοδιματα) κα επθρεάςει αρνθτικά τα δθμόςια 

οικονομικά αφοφ το κράτοσ κα κλθκεί να καταβάλει αυξθμζνεσ χορθγίεσ. 

 Η ηθμιογόνα πορεία οντοτιτων που πραγματοποιοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ πικανόν να επθρεάςει τθν 

ρευςτότθτα τουσ και κατ’ επζκταςθ τθν ικανότθτα τουσ για τθν ζγκαιρθ αποπλθρωμι των υποχρεϊςεων τουσ 

προσ τουσ πιςτωτζσ τουσ. Εάν το κράτοσ ζχει εγγυθκεί οποιαδιποτε υποχρζωςθ προσ πιςτωτζσ πικανόν να κλθκεί 

να καταβάλει το ανάλογο ποςό. Εάν αυτό επιςυμβεί κα ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτα δθμόςια οικονομικά 
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Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

 Συνζχεισ παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων των πιο πάνω οντοτιτων. 

 Ενίςχυςθ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν εφρυκμθ λειτουργία των πιο πάνω οντοτιτων. 

 Θζςπιςθ ι/και αναβάκμιςθ εςωτερικϊν  κανονιςμϊν που αφοροφν τθν εφρυκμθ λειτουργία των πιο 

πάνω οργανιςμϊν. 

ΑΧΕΣ ΤΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Πληροφορίεσ 

Υπάρχουν 30 Δθμοτικά Συμβοφλια ςτισ μεγάλεσ πόλεισ και τουριςτικζσ περιοχζσ και άλλα 9 Δθμοτικά Συμβοφλια ςτθν 

κατεχόμενθ περιοχι. Τα Δθμοτικά Συμβοφλια θγοφνται από τουσ Δθμάρχουσ.  

Υπάρχουν 350 Κοινοτικά Συμβοφλια, και επιπλζον άλλεσ 25 Κοινότθτεσ με μθδενικό πλθκυςμό ι μικρότερο των 10 

κατοίκων (Στατιςτικι Υπθρεςία, Απογραφι του 2011), με άλλεσ 137 ςτθν κατεχόμενθ περιοχι.  

Η κρατικι χορθγία  που παρζχεται ςτισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  μειϊνεται από το 2010  όπωσ φαίνεται και ςτον πιο 

κάτω .  

‘Οπωσ φαίνεται πιο κάτω το 1/3 (34%) των ςυνολικϊν εςόδων το 2012 αφοροφςε  κρατικι χορθγία, γεγονόσ που κακιςτά 

εν πολλοίσ τισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ οικονομικά  εξαρτϊμενεσ από το Κράτοσ. 

Πςο αφορά τα ζξοδα το 50% των ςυνολικϊν επιχειρθςιακϊν δαπανϊν  το 2012 αφοροφςε μιςκοφσ, δαπάνθ θ οποία 

κεωρείται ωσ επί το πλείςτων ανελαςτικι.  

Ζτοσ Ετιςια Κρατικι Χορθγία  
Διμοι 
εκ. (€) 

2009 151.07 

2010 151.75 

2011 141.91 

2012 119.16 

2013 97.27 

2014 86.25 

Ρθγι: Υπουργείο Οικονομικϊν 
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34%
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Κφπροσ Ομάδα 1 Δήμοι - Πηγζσ Ειςοδήματοσ 2012
Κυβερνθτικζσ Χορθγίεσ και Αποηθμιϊςεισ 
34%
Δαςμοί, Άδειεσ και Άλλα Δικαιϊματα 27%

Δθμοτικοί Φόροι 15%

Ρρόςτιμα για Τροχαίεσ Ραραβάςεισ 8%

Ανακτιςιμα Ζξοδα για Υπθρεςίεσ που 
Ραραχωρικθκαν 4%
Ζςοδα από Υπθρεςίεσ Υδατοπρομικειασ 4%

Ραροχι Υπθρεςιϊν 3%

Ενοίκια Ειςπρακτζα 3%

Ζςοδα από Διάφορεσ Ρθγζσ 1%

Τόκοι Ειςπρακτζοι 0%

Ζςοδα από Ρολιτιςτικζσ Υπθρεςίεσ και 
Εκδθλϊςεισ 0%
Ζςοδα από Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ 0%

Ρθγι: Ζνωςθ Διμων

50%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

5%

3%

3%

3%
2%

2% 1%
1%

1%

Κφπροσ Ομάδα 1 Δήμοι - Ζξοδα 2012 Δαπάνεσ Ρροςωπικοφ (Μιςκοί και 
Ημερομίςκια)
Συντιρθςθ δρόμων, φϊτων τροχαίασ 
και άλλων ζργων
Ηλεκτροφωτιςμόσ

Διάφορα λειτουργικά ζξοδα

Τόκοι Ρλθρωτζοι

Διοικθτικά Ζξοδα

Απόςβεςθ

Ρλθρωμζσ Συντάξεων

Ζξοδα Υδατοπρομικειασ

Συντιρθςθ και Λειτουργία Οχθμάτων 
και Μθχανθμάτων
Συντιρθςθ και Βελτίωςθ Υποδομϊν 
Ρόλθσ
Ζξοδα Ρολιτιςτικϊν Υπθρεςιϊν και 
Άλλων Εκδθλϊςεων
Διαγραφζσ Χρεωςτϊν

Αντιμιςκία και Ζξοδα Ραραςτάςεωσ 
Δθμάρχου και Δθμοτικϊν Συμβοφλων

Ρθγι: Ζνωςθ Διμων
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Ανάλυςη Κινδφνων 

 

 Η   μείωςθ τθσ κρατικισ χορθγίασ αλλά και θ  μείωςθτων άλλων εςόδων των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  λόγω 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ  που προζρχονται από φορολογίεσ και τζλθ  πικανόν να επθρεάςει αρνθτικά τθν 

ρευςτότθτα των αρχϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ  και κατ’ επζκταςθ τθν ικανότθτα τουσ για τθν ζγκαιρθ 

αποπλθρωμι των υποχρεϊςεων τουσ προσ τουσ πιςτωτζσ τουσ 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

 

 Μείωςθ λειτουργικϊν  και κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν μζςω επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακοσ. Οι οικονομίεσ 

 κλίμακοσ μπορεί να επιτευχκοφν με τθν ςυμπλεγματοποίθςθ (από κοινοφ) παροχι υπθρεςιϊν από δφο ι και 

 περιςςότερουσ διμουσ οι οποίοι ςυνορεφουν γεωγραφικά.Με τον τρόπο αυτό το κόςτοσ λειτουργίασ κα μειωκεί 

 ενϊ τα ζςοδα κα παραμείνουν ςτα ίδια επίπεδα. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν δεδομζνων των 

Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ μεςοπρόκεςμου  ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν λειτουργία των Αρχϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ ςφμφωνα με τα νζα  οικονομικά δεδομζνα που υπάρχουν. 

 

ΣΥΜΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  

Πληροφορίεσ 

Οι Συμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζααντιπροςωπεφουν ςυμβατικά ρυκμιςμζνεσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ τθσ 

Κυβζρνθςθσ και του ιδιωτικοφ τομζα με ςκοπό τθν παροχι δθμόςιων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι απαιτοφμενοι 

πόροι υπόκεινται ςε κατάλλθλθ διαχείριςθ και οι κίνδυνοι που απορρζουν κατανζμονται μεταξφ των εταίρων αναλόγωσ 

των αρμοδιοτιτων. 

Ππωσ φαίνεται και από τον πίνακα ο οποίοσ περιγράφει ςυνοπτικά τισ κφριεσ οικονομικζσ πτυχζσ των ςυμπράξεων αυτϊν 

οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που προκφπτουν είναι περιοριςμζνοι και ςτο απομακρυςμζνο ςενάριο υλοποίθςθσ τουσ ο 

αντίκτυποσ ςτα δθμόςια οικονομικά κα είναι μθδαμινόσ 

Οι Συμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ Τομζα τθσ Κυβζρνθςθσ που βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2013 

παρουςιάηονται πιο κάτω 
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Λεπτομζρειεσ (Α) Αερολιμζνεσ Λάρνακασ και Ράφου (Β) Μαρίνα Λεμεςοφ (Γ) Μαρίνα Αγίασ Νάπασ 

Κακαρι αξία ειςοδθμάτων 

από το ζργο (Κυβζρνθςθσ) 

(1) Στακερό: €51.260 ανά ζτοσ, 

αναπροςαρμοςμζνο κάκε ζτοσ, βάςει του 

Γενικοφ Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι, και 

αυξθμζνο κάκε 10 ζτθ, κατά 3% 

Στακερό: €100.000 ανά ζτοσ (πρϊτθ 

πλθρωμι μετά το πζμπτο ζτοσ), 

αναπροςαρμοςμζνο κάκε ζτοσ, βάςει του 

Γενικοφ Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι, και 

αυξθμζνο κάκε 10 ζτθ, κατά 3% 

 Στακερό: €3,5  εκ. ανά ζτοσ, 

αναπροςαρμοςμζνο κάκε 2 ζτθ, βάςει του 

Γενικοφ Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι 

Στακερό: €290.500 ετιςια, 

αναπροςαρμοςμζνο κάκε 2 ζτθ, βάςει του 

Γενικοφ Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι 

 Μεταβλθτό: 33% επί των ακακάριςτων 

εςόδων του Διαχειριςτι 

€21,2 εκ. ζςοδα από τθ μίςκωςθ  

οικιςτικϊν μονάδων 

Ζςοδα από τθ μίςκωςθ οικιςτικϊν μονάδων 

 Διαμοιραςμόσ κερδϊν βάςει προτφπων 

απόδοςθσ 

  

Ειςπράξεισ ζτουσ €31 εκ. (3) €2,2 εκ. - 

Ρλθρωμζσ ζτουσ Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

Δικαίωμα (option) 

ανανζωςθσ ςυμφωνίασ 
Πχι Πχι Πχι 

Δικαίωμα τερματιςμοφ 

ςυμφωνίασ 
Πχι 

Κυβζρνθςθ (μόνο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 

των όρων τθσ ςυμφωνίασ) 

Κυβζρνθςθ (μόνο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 

των όρων τθσ ςυμφωνίασ) 
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Λεπτομζρειεσ 
(Δ) Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ 

Λάρνακασ 

(Ε) Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ 

Δεκζλειασ 
(ΣΤ) Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ Λεμεςοφ 

Ρεριγραφι ςφμπραξθσ Ανακαίνιςθ, λειτουργία και πϊλθςθ 

νεροφ 

Ανακαίνιςθ, λειτουργία, 

ςυντιρθςθ και πϊλθςθ νεροφ 

Σχεδιαςμόσ, καταςκευι, λειτουργία, ςυντιρθςθ και 

προμικεια νεροφ 

Ημερομθνία υπογραφισ 

ςυμφωνίασ 

26.1.2012 30.9.2005 και 27.11.2007 

(ςυμπλθρωματικι ςυμφωνία) 

7.8.2009 

Ημερομθνία ζναρξθσ 

λειτουργίασ 

26.1.2014 1.4.2007 1.7.2012 

Ρερίοδοσ ιςχφοσ ςυμφωνίασ 27 ζτθ (2 ζτθ για ανακαίνιςθ και 25 22 ζτθ (2 ζτθ για ανακαίνιςθ και 20 23 ζτθ (3 ζτθ για καταςκευι και 20 ζτθ για λειτουργία) 

Κυριότθτα ζργου κατά τθ 

λιξθ τθσ ςυμφωνίασ 
Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) 

Κακοριςμόσ τελϊν Αεροναυτικά τζλθ: αφξθςθ μόνο με ζγκριςθ 

τθσ Κυβζρνθςθσ 

 

Ελεφκεροσ κακοριςμόσ από το Διαχειριςτι 

 

Ελεφκεροσ κακοριςμόσ από το Διαχειριςτι 

 Μθ αεροναυτικά τζλθ: ελεφκεροσ 

κακοριςμόσ, βαςιςμζνοσ ςτο κόςτοσ τθσ 

υπθρεςίασ που αφορά 
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ζτθ για λειτουργία) ζτθ για λειτουργία) 

Διαμοιραςμόσ κόςτουσ Διαχειριςτισ: 

100% 

Διαχειριςτισ: 

100% 

Διαχειριςτισ: 

100% 

Ρραγματοποιθκζν/ 

αναμενόμενο κόςτοσ 

καταςκευισ ζργου 

(ςυνολικό) 

€6 εκ. €27,3 εκ. €45,8 εκ. 

Λεπτομζρειεσ (Δ) Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ 

Λάρνακασ 

(Ε) Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ 

Δεκζλειασ 
(ΣΤ) Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ Λεμεςοφ 

Ελάχιςτο ποςό πλθρωτζο 

από τθν κυβζρνθςθ για 

κάλυψθ κεφαλαιουχικοφ 

κόςτουσ για ολόκλθρθ τθ 

ςυμφωνία 

€12,3 εκ. €41,7 εκ. €81,6 εκ. 

Ρλθρωμζσ ζτουσ €0,3 εκ. (4) €16,2 εκ. (4) €5,9 εκ. (4) 

Δικαίωμα (option) 

ανανζωςθσ ςυμφωνίασ 
Πχι Πχι Πχι 

Δικαίωμα τερματιςμοφ 

ςυμφωνίασ 

Κυβζρνθςθ ζχει δικαίωμα πρόωρου 

τερματιςμοφ και εξαγοράσ τθσ 

ςυμφωνίασ 

Κυβζρνθςθ ζχει δικαίωμα 

πρόωρου τερματιςμοφ και 

εξαγοράσ τθσ ςυμφωνίασ 

Κυβζρνθςθ ζχει δικαίωμα πρόωρου τερματιςμοφ και 

εξαγοράσ τθσ ςυμφωνίασ 
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Κυριότθτα ζργου κατά τθ 

λιξθ τθσ ςυμφωνίασ 
Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) 

Κακοριςμόσ τελϊν Σφμφωνα με προκακοριςμζνεσ 

παραμζτρουσ (6) 

Σφμφωνα με προκακοριςμζνεσ 

παραμζτρουσ (6) 
Σφμφωνα με προκακοριςμζνεσ παραμζτρουσ (6) 

 

 

 

 

 


