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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. Θ ζκκεςθ ςτοχεφει επίςθσ ςτθν υποβολι μζτρων για τον μετριαςμό 

αυτϊν των κινδφνων.  

Θ ζκκεςθ λαμβάνει υπόψθ τισ κφριεσ αιτίεσ από όπου 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. Θ Ζκκεςθ επίςθσ ειςθγείται μζτρα  που κα οδθγιςουν ςε μετριαςμό των 

δθμοςιονομικϊν κινδφνων. 

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

Ρροχπολογιςμοφ για το 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΚΗ  ΤΝΟΨΗ  

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 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 

 Διατιρθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων ςε υψθλά επίπεδα και επιπτϊςεισ ςτα κεφάλαια των 

τραπεηϊν  

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

των Συμπράξεων Δθμόςιου και Λδιωτικοφ 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 ενκάρρυνςθ βιϊςιμων αναδιαρκρϊςεων των δανείων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων και 

μείωςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων  

 Ενίςχυςθ του  νομικοφ πλαιςίου που  διζπει τισ οντότθτεσ δθμοςίου δικαίου 

 Μζτρα για πιο αποδοτικι λειτουργία των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

 Μζτρα για άρτια εκπροςϊπθςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ενϊπιον των διεκνϊν και κυπριακϊν 

δικαςτθρίων 
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ΑΝΑΛΤΗ ΕΤΑΙΘΗΙΑ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΙ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ Ε ΜΕΓΑΛΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

ΜΑΚΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΕΞΕΛΛΞΕΛΣ  

 

Πληροφορίεσ 

Οι μακροοικονομικζσ παραδοχζσ είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν ετοιμαςία του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

Οποιεςδιποτε μεταβολζσ ςτισ μακροοικονομικζσ προβλζψεισ δφναται να δθμιουργιςουν κινδφνουσ από πλευράσ 

εςόδων και από πλευράσ δαπανϊν και κατ’ επζκταςθ να επθρεάςουν αρνθτικά τθ πορεία των δθμοςίων 

οικονομικϊν 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 πορεία των δθμοςίων εςόδων, θ βιωςιμότθτα 

του δθμόςιου χρζουσ κακϊσ και οι τιμζσ 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 διεκνζσ 

οικονομικό περιβάλλον ςυνεχίηει να 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, όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί ςτα πλαίςια τθσ 7
θσ

 αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ 

προςαρμογισ, το 2015 αναμζνεται κετικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ τάξθσ του 0.5%
1
,καταδεικνφοντασ τθ ςταδιακι 

ζξοδο τθσ κυπριακισ οικονομίασ από τθν οικονομικι φφεςθ, ενϊ για το 2016 προβλζπεται επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ 

κατά 1.4%. Ο πλθκωριςμόσ αναμζνεται να ςυνεχίςει να είναι αρνθτικόσ και το 2015 τθσ τάξθσ του -1%, λόγω των 

χαμθλϊν τιμϊν του πετρελαίου. Για το 2016 αναμζνεται κετικόσ πλθκωριςμόσ τθσ τάξθσ του 0.9%. 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

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

Ρίνακα: 

 

 

                                                                 

1
Σφμφωνα με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ και τα αποτελζςματα του 2

ου
 τριμινου του 2015 ο ετιςιοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ 

για το 2015 εκτιμάται ότι κα ξεπεράςει το 1%.  



Μακροοικονομικόσ Δείκτησ Βαςικό ενάριο Εκτίμηςη Κινδφνων 

1. υκμόσ ανάπτυξθσ 

 

 

-Ρεριοριςμζνεσ επιπτϊςεισ από 

κυρϊςεισ ςτθ ωςία 

 

 

 

 

 

-Ρεριοριςμζνεσ επιπτϊςεισ από 

εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία 

 

 

- Στακεροποίθςθ και περαιτζρω 

ανάκαμψθ Ευρωπαϊκισ οικονομίασ 

 

- Ομαλοποίθςθ του κυπριακοφ 

τραπεηικοφ τομζα και ςταδιακι 

παροχι ρευςτότθτασ ςτθν αγορά  

- Σθμαντικι αναβάκμιςθ 

κυρϊςεων κατά τθσ ωςίασ και 

περαιτζρω επιβράδυνςθ του 

ρυκμοφ ανάπτυξθσ - αρνθτικό 

αντίκτυπο ςτισ εμπορικζσ ςχζςεισ 

Κφπρου-ωςίασ κυρίωσ ςτον 

τομζα του τουριςμοφ 

 

-Σθμαντικι επιδείνωςθ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ και 

ενίςχυςθ τθσ γενικισ 

αβεβαιότθτασ  

 

-Σταςιμότθτα Ευρωπαϊκισ 

οικονομίασ 

 

-Επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ του 

τραπεηικοφ τομζα, περαιτζρω 

αφξθςθ των μθ εξυπθρετοφμενων 

δανείων, δθμιουργία 

κεφαλαιακϊν αναγκϊν και 

ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά 

2. Ρλθκωριςμόσ - Σταδιακι αφξθςθ του επιπζδου 

τιμϊν δεδομζνθσ τθσ ανάκαμψθσ 

τθσ οικονομίασ 

 

-Συνζχιςθ του αποπλθκωριςμοφ 

ωσ επακόλουκο περιοριςμζνθσ 

ηιτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν 

- Αφξθςθ τθσ διεκνοφσ τιμισ του 

πετρελαίου 

 

Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ (sensitivity analysis) του δθμόςιου χρζουσ. 

Θ εξζλιξθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου και του δθμόςιου χρζουσ, ςφμφωνα με το βαςικό ςενάριο,  παρουςιάηεται ςτο 

πιο κάτω διάγραμμα: 
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Αναλυτικά ςε ςχζςθ με τα ςενάρια ευαιςκθςίασ: 

 Το ςενάριο 1  (αφξθςθ των πραγματικϊν επιτοκίων κατά ½ ποςοςτιαία μονάδα) αν και παρουςιάηει 

απόκλιςθ από το βαςικό ςενάριο, το δθμόςιο χρζοσ αποκλίνει μόλισ κατά 4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΡ 

από το βαςικό ςενάριο το 2020 αλλά περιορίηεται κάτω από το 100% του ΑΕΡ μζχρι το 2020, με το δθμόςιο 

χρζοσ να κρίνεται βιϊςιμο. 

 Το ςενάριο 2  (μείωςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ κατά ½ ποςοςτιαία μονάδα) αποκλίνει ςθμαντικά από το 

βαςικό ςενάριο, με το δθμόςιο χρζοσ να αποκλίνει κατά 25 περίπου ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΡ από το 

βαςικό ςενάριο το 2020 και να παρουςιάηει γενικά μια ανοδικι τάςθ, με το δθμόςιο χρζοσ να κρίνεται μθ 

βιϊςιμο. 

 Το ςενάριο 3  (μείωςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου κατά ½ ποςοςτιαία μονάδα) αν και παρουςιάηει 

απόκλιςθ από το βαςικό ςενάριο, το δθμόςιο χρζοσ αποκλίνει κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΡ από το 

βαςικό ςενάριο το 2020, με το δθμόςιο χρζοσ να περιορίηεται ςτο 91,3% του ΑΕΡ το 2020, το οποίο  κρίνεται 

βιϊςιμο. 

 Το ςενάριο 4 με ςυνδυαςμό των τριϊν πιο πάνω ςεναρίων (αποκλίςεισ κατά ¼ ποςοςτιαίασ μονάδασ) αν και 

παράγει ςθμαντικζσ αρνθτικζσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με το βαςικό ςενάριο, με το δθμόςιο χρζοσ να αποκλίνει 

κατά 12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΡ από το βαςικό ςενάριο το 2020, ωςτόςο, το δθμόςιο χρζοσ 

εξακολουκεί να διατθρεί μια πτωτικι τάςθ προσ το 2020, το οποίο κρίνεται βιϊςιμο. 

Ριο κάτω παρατίκεται πίνακασ και ςχετικζσ γραφικζσ παραςτάςεισ με τα αποτελζςματα των ςεναρίων ευαιςκθςίασ 

του δθμοςίου χρζουσ: 

ενάρια Πολιτικήσ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Βαςικό ςενάριο 107,5 106,3 102,3 97,2 88,8 84,5 81,4 

        

1.  Αυξθμζνο επιτόκιο κατά μιςι 
μονάδα ετθςίωσ 

107,5 107,1 103,8 99,4 91,7 88,0 85,5 

2.  Μειωμζνοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ 
κατά μιςι μονάδα ετθςίωσ 

107,5 108,9 108,2 106,8 102,4 103,0 105,7 

3.  Μειωμζνο πρωτογενζσ ιςοηφγιο 
κατά μιςι μονάδα ετθςίωσ 

107,5 108,0 105,7 102,2 95,4 92,7 91,3 

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

107,5 108,5 106,7 103,6 97,1 94,7 93,5 



         

         

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Το γεγονόσ και μόνο ότι οι μακροοικονομικζσ προβλζψεισ ςτισ οποίεσ βαςίηεται ο Ρροχπολογιςμόσ είναι κατά γενικό 

κανόνα ςυντθρθτικζσ, ςθμαίνει ότι ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι για τα δθμόςια οικονομικά.  

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

ςτοιχεία. Συγκεκριμζνα, για το 2014 κατά τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, θ πρόβλεψθ ιταν για 

δθμοςιονομικό ζλλειμμα ιταν 7,7% του ΑΕΡ. Κατά τθν 5
θ
 αξιολόγθςθ θ εκτίμθςθ για το δθμοςιονομικό ζλλειμμα του 

2014 ανακεωρικθκε ςτο -4,3% του ΑΕΡ, ενϊ το τελικό αποτζλεςμα ιταν ζλλειμμα τθσ τάξθσ του 0,2% του ΑΕΡ. Για 

το 1
ο
 εξάμθνο του 2015, θ πρόβλεψθ κατά τθν 6

θ
 αξιολόγθςθ του προγράμματοσ (Μάιοσ 2015), ιταν δθμοςιονομικό 

ζλλειμμα τθσ τάξθσ του 1,1% του ΑΕΡ, ενϊ τελικά το δθμοςιονομικό ιςοηφγιο ιταν ελλειμματικό τθσ τάξθσ του 0,2% 

του ΑΕΡ. 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. 
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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 τθ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τθν 

προςζλκυςθ ςτρατθγικϊν επενδυτϊν ςε δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και τθν ειςαγωγι γενικοφ 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 με τον παράλλθλο εκςυγχρονιςμό του φορολογικοφ 

πλαιςίου των επιχειριςεων. 



 

 ΕΚΘΕΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ε ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΕΟΤΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΙΚΕ  ΑΠΟΦΑΕΙ ΠΟΤ ΕΙΝΑΙ Ε ΕΚΚΡΕΜΟΣΗΣΑ ΚΑΘΩ  

ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΚΥΒΕΝΘΤΛΚΕΣ ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ  

Πληροφορίεσ  

Το ςυνολικό απόκεμα των εκκρεμϊν κυβερνθτικϊν εγγυιςεων για δάνεια που παραχωρικθκαν προσ τρίτουσ
2
  κατά 

τθν 31
θν

 Μαρτίου 2015, ανζρχονται ςε 3072 εκ. ευρϊ ι 18% του ΑΕΡ. Εξαιρουμζνων των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων 

φψουσ 1278 εκ. ευρϊ που παραχωρικθκαν ςτθ Λαϊκι Τράπεηα (1000 εκ. ευρϊ) ςτα πλαίςια τθσ αναδιάρκρωςθσ του 

χρθματοοικονομικοφ τομζα και ςτο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (278 εκ. ευρϊ) για 

εκδόςεισ χρζουσ του ταμείου αυτοφ, το υπόλοιπο των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ανζρχεται ςε 1794 εκ. ευρϊ. Τα 

1220 εκ. ευρϊ ι 68% αφοροφν κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ για δάνεια που παραχωρικθκαν από χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα τoυ εξωτερικοφ και τα 574 εκ. ευρϊ ι 32% αφοροφν κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ για δάνεια που 

παραχωρικθκαν από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

Θ κατά κατθγορία δανειολθπτϊν ανάλυςθ του εν λόγω ποςοφ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων, όπωσ φαίνεται και ςτο 

πιο κάτω διάγραμμα, καταδεικνφει ότι θ πλειοψθφία των παραχωρθκζντων από τθν κυβζρνθςθ εγγυιςεων (1241 εκ. 

ευρϊ ι 69% των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων φψουσ 1795 εκ. ευρϊ) αφορά δάνεια προσ Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου 

Δικαίου και κυρίωσ προσ Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ και τθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου. Το δεφτερο μεγαλφτερο ποςό 

των παραχωρθκζντων από τθν κυβζρνθςθ εγγυιςεων αφορά δάνεια ςτισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (335 εκ. 

ευρϊ ι 19% των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων φψουσ 1795 εκ. ευρϊ).  

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα εγγυθμζνα δάνεια φψουσ 334 εκ. ευρϊ προσ τισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

περιλαμβάνονται ςτο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. 

 
Διάγραμμα 1: Απόθεμα εκκρεμών κσβερνηηικών εγγσήζεων καηά καηηγορία δανειοληπηών, Μάρηιος 2015 (ζε εκ. εσρώ) 

 

                                                                 

2
Ο όροσ «τρίτοι» αναφζρεται ςε Διμουσ, Κοινοτικά Συμβοφλια, Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ, δθμόςιουσ και άλλουσ 

οργανιςμοφσ, εταιρείεσ και φυςικά πρόςωπα. 
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Το χρονοδιάγραμμα ωρίμανςθσ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων φψουσ 1794 εκ. ευρϊ όπωσ αυτό φαίνεται ςτο 

διάγραμμα 2 πιο κάτω, καταδεικνφει ότι ποςό φψουσ 804 εκ. ευρϊ ι 45% του πιο πάνω ποςοφ των εγγυιςεων 

ςυγκεντρϊνεται ςτα ζτθ 2028, 2031, 2034 και 2035.Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ποςό φψουσ 344 εκ. ευρϊ αφορά 

εγγυθμζνα δάνεια προσ τα Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ, 211 εκ. ευρϊ προσ τουσ Διμουσ, 205 εκ. ευρϊ προσ τθν Αρχι 

Θλεκτριςμοφ και το υπόλοιπο αφορά εγγυθμζνα δάνεια προσ φυςικά πρόςωπα και ςτον Κυπριακό Οργανιςμό 

Ακλθτιςμοφ. 

 

 

Διάγραμμα 2: Ωρίμανςθ εκκρεμϊν κυβερνθτικϊν εγγυιςεων φψουσ 1794 εκ. ευρϊ (Μάρτιοσ 2015) 

*Ληγμένα δάνεια: Αθορά εκκρεμείς κσβερνηηικές εγγσήζεις για δάνεια ηων οποίων η ημερομηνία αποπληρωμής έτει παρέλθει. 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

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

ανζρχεται ςε 249 εκ. ευρϊ εκ των οποίων ποςό φψουσ 173 εκ. ευρϊ ζχει ιδθ αποπλθρωκεί. Για το υπόλοιπο ποςό 

που αφορά εγγυιςεισ προσ τθν Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα, ο διακανονιςμόσ αποπλθρωμισ βρίςκεται ςε εξζλιξθ. 

Σθμειϊνεται ότι, ςτον Ρροχπολογιςμό του 2015 ζχει περιλθφκεί πρόνοια φψουσ 50 εκ. ευρϊ για κάλυψθ 

ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ για τισ παραχωρθκείςεσ προσ τρίτουσ κυβερνθτικζσ 

εγγυιςεισ. 

Βάςει τθσ πιο πρόςφατθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ του κινδφνου των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων, το φψοσ των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων που φζρουν κυβερνθτικι εγγφθςθ υπολογίηεται ςτα 111 εκ. ευρϊ ι 0.6% του ΑΕΡ εκ των 

οποίων ποςό φψουσ 68 εκ. ευρϊ ι 61% των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων προβλζπεται να καταβλθκεί από το 

Δθμόςιο κατά τα ζτθ 2015-2017.  

Το ποςό αυτό είναι πζραν του ποςοφ των εκκρεμϊν προσ πλθρωμι κυβερνθτικϊν εγγυιςεων που ζχει κλθκεί το 

Δθμόςιο να καταβάλει (76 εκ. ευρϊ). Το ςυνολικό ποςό των προβλεπόμενων προσ πλθρωμι και εκκρεμϊν προσ 

πλθρωμι κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ανζρχεται ςε 144 εκ. ευρϊ και γίνεται θ υπόκεςθ ότι κατανζμεται ομοιόμορφα 

ςε ετιςια βάςθ για τα ζτθ 2015-2017. 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 

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

μζτρων. Θ πρόςφατθ κζςπιςθ τθσ νομοκεςίασ αφερεγγυότθτασ αναμζνεται να ενιςχφςει τα νομικά δικαιϊματα του 

Δθμοςίου ωσ εγγυθτισ. 

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

δθμόςιο να καταβάλει. 

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

ςυςτθματικι βάςθ το οποίο κα περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν παραχϊρθςθ των 

κυβερνθτικϊν εγγυιςεων (πολιτικι ζκδοςθσ νζων κυβερνθτικϊν εγγυιςεων), το μθχανιςμό ζγκριςθσ νζων 

κυβερνθτικϊν εγγυιςεων, όπωσ επίςθσ και τισ διαδικαςίεσ που κα πρζπει να υλοποιθκοφν πριν το Δθμόςιο 

καταβάλει οποιαδιποτε ποςά βάςει ςυγκεκριμζνων εγγυιςεων. Τζλοσ, ενιςχφεται  και θ αξιολόγθςθ των κινδφνων 

για νζεσ εγγυιςεισ. 

 

ΧΟΘΓΘΣΕΛΣ ΚΥΒΕΝΘΤΛΚΩΝ ΔΑΝΕΛΩΝ  

Πληροφορίεσ 

Τα Δάνεια που παραχωρικθκαν από τθν Κυβζρνθςθ ανζρχονται ςε €858.362.363 (2013: €807.768.514) και ζχουν 

παραχωρθκεί ςτουσ ακόλουκουσ οργανιςμοφσ: 

 2014 2013 

 € € 

Ξζνεσ Κυβερνιςεισ (i) 109.788.434 109.788.434 

Διμοι (ii) 32.096.281 125.142 

Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ (ii) 20.675.882 2.919.660 

Συμβοφλια Υδατοπρομικειασ 24.289 24.289 

Οργανιςμοί Δθμόςιου Δικαίου και Άλλοι Οργανιςμοί (iii) 651.114.305 650.247.817 

Συνεργατικζσ Εταιρείεσ και Άλλοι Λδιωτικοί Οργανιςμοί 44.663.172 44.663.172 

υνολικό 858.362.363 807.768.514 

(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) Θ αφξθςθ που παρατθρείται ςτα δάνεια που παραχωρικθκαν ςτουσ Διμουσ και τα Συμβοφλια Αποχετεφςεων 

προκφπτει μετά από ςυμφωνίεσ, ςυνολικισ αξίασ €51 εκατ., οι οποίεσ υπογράφτθκαν μεταξφ Κυπριακισ 

Δθμοκρατίασ (ΚΔ) και οριςμζνων Διμων και Συμβουλίων Αποχετεφςεων για δάνεια τα οποία ςφνθψαν οι εν λόγω 

Διμοι και Συμβοφλια Αποχετεφςεων με τθ Τράπεηα KA Finanz τα οποία θ ΚΔ ωσ εγγυθτισ αποπλιρωςε τον Απρίλιο 

του 2014 με ποςά τα οποία οι Διμοι και Συμβοφλια Αποχετεφςεων δεςμεφτθκαν προσ τθ ΚΔ να αποπλθρϊςουν με 

τουσ ίδιουσ όρουσ που περιλαμβάνονταν ςτθ ςυμφωνία που αρχικά ςφναψαν με τθν Τράπεηα KA Finanz. 

(iii) Τα μεγαλφτερα δάνεια δόκθκαν ςτον Κεντρικό Φορζα Λςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν (2014: €387,2 εκ., 2013: €363,6 

εκ.) και ςτον Οργανιςμό Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ (2014: €175,6 εκ., 2013: €184,5 εκ.) για ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ 

ςτεγαςτικισ / δανειοδοτικισ πολιτικισ του κράτουσ. 
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 Ανάλυςη Κινδφνων 

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

ζςοδα (όςον αφορά τουσ προβλεπόμενουσ ειςπρακτζουσ 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 €113,3 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 €651,1 εκατομμυρίων που παραχωρικθκαν κατά καιροφσ για τθν προϊκθςθ 

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

Κατανομισ Βαρϊν (2014:€387,2 εκατ.), τον Οργανιςμό Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ (2014:€175,6 εκατ.) και 

τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ (2014:€75,6 εκατ.). 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.  Για ςκοποφσ ανάλυςθσ κινδφνων 

παρουςιάηονται πιο κάτω επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τα δάνεια τα οποία οι πιο πάνω οργανιςμοί ζχουν 

παραχωριςει ξεχωριςτά, οι οποίεσ προζκυψαν μετά από επεξεργαςία ςτοιχείων/πλθροφοριϊν που οι εν 

λόγω οργανιςμοί ζχουν αποςτείλει ςτο Γενικό Λογιςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ.  

 

(α) Δάνεια τα οποία ζχουν παραχωρθκεί από τον Οργανιςμό Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ  (ΟΧΣ) 

  

Ο ΟΧΣ ζχει παραχωριςει δάνεια χρθςιμοποιϊντασ κεφάλαια τθσ Κυβζρνθςθσ και κεφάλαια του Φορζα 

Λςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν (ΦΛΚΒ) για εφαρμογι διαφόρων ςχεδίων δανείων. Στουσ 2 πιο κάτω πίνακεσ 

αναλφονται τα εν λόγω δάνεια ανά ςχζδιο με τον αρικμό και το υπόλοιπο των δανείων κατά τθν 30
θ
  

Λουνίου 2015 κακϊσ το ποςό των κακυςτερθμζνων δόςεων κατά τθν ίδια θμερομθνία: 

 

Ρίνακασ 1 : Δάνεια του ΟΧΣ με κεφάλαια τθσ Κυβζρνθςθσ 

 

 Δάνεια με κεφάλαια τησ Κυβζρνηςησ     

Δάνεια                                                                                       
 
 

Αρικμόσ 
δανείων 

Υπόλοιπο 
30/6/2015  

€ 

Ροςό 
κακυςτερθμζνων 

δόςεων 
30/6/15 

€ 

Ηευγαριϊν ςε ακριτικζσ περιοχζσ 1.189 21.590.277 3.273.574 

Αναηωογόνθςθσ περιοχισ πράςινθσ 
γραμμισ  

299 10.210.057 1.777.309 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Κοινοτιτων κάτω των 
500 κατοίκων 

788 19.373.385 1.883.865 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Αγροτικϊν περιοχϊν 1 39.309 13.500 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Ρολυτζκνων 49 1.969.425 315.450 



Για Στεγαςτικά Σχζδια Αναπιρων 26 737.274 39.617 

Σε ηευγάρια με χαμθλά και μζτρια 
ειςοδιματα  

1.062 114.981.976 6.690.982 

φνολο 3.414 168.901.703 13.994.297 

 

Αναφζρεται ότι για τα πιο πάνω 3.414 δάνεια, τα 2.164 (64%) κεωροφνται εξυπθρετοφμενα αφοφ δεν 

ζχουν ι ζχουν λιγότερεσ ι ίςεσ των 3 κακυςτερθμζνων δόςεων. Τα υπόλοιπα 1.250 με υπόλοιπο κατά 

τθν 30/6/2015 €73.387.871 και με ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων €13.525.115 κεωροφνται μθ 

εξυπθρετοφμενα αφοφ παρουςιάηουν περιςςότερεσ από 3 κακυςτερθμζνεσ δόςεισ , με οριςμζνα (390) 

να ξεπερνοφν κακυςτερθμζνεσ δόςεισ 3 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ο Οργανιςμόσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

καλφπτονται με Κυβερνθτικι εγγφθςθ ι με τθν αξία τθσ κατοικίασ, ζχει προχωριςει  ςε λιψθ 

δικαςτικϊν μζτρων ςε 13 από τα πιο πάνω δάνεια.   

 

Ρίνακασ 2 : Δάνεια του ΟΧΣ με κεφάλαια του Φορζα Λςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλα τα πιο πάνω δάνεια ζχουν παραχωρθκεί με βάςθ Σχζδιο Αποκατάςταςθσ Ρροπολεμικισ 

Φερεγγυότθτασ με περίπου 86% να αντιπροςωπεφει Σπουδαςτικά δάνεια.. Αναφζρεται ότι για τα πιο 

πάνω 20.151 δάνεια, τα 15.601 (77%) κεωροφνται εξυπθρετοφμενα αφοφ δεν ζχουν ι ζχουν λιγότερεσ ι 

ίςεσ των 3 κακυςτερθμζνων δόςεων. Τα υπόλοιπα 4.550 με υπόλοιπο κατά τθν 30/6/2015 €93.253.070 

και με ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων €28.040.992 κεωροφνται μθ εξυπθρετοφμενα αφοφ 

παρουςιάηουν περιςςότερεσ από 3 κακυςτερθμζνεσ δόςεισ , με οριςμζνα (1.605) να ξεπερνοφν 

κακυςτερθμζνεσ δόςεισ 3 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ο Οργανιςμόσ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι καλφπτονται με 

Κυβερνθτικι εγγφθςθ ι με τθν αξία τθσ κατοικίασ, ζχει προχϊρθςθ ςε λιψθ δικαςτικϊν μζτρων ςε 51 

από τα πιο πάνω δάνεια.   

  

Αναφζρεται τζλοσ ότι για όλα τα πιο πάνω δάνεια  που φαίνονται και ςτουσ 2 πίνακεσ τα οποία  

παραχϊρθςε ο ΟΧΣ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου το υπόλοιπο του δανείου κατά τθν 30/6/2015 υπερβαίνει 

του ποςοφ τθσ εμπράγματθσ εξαςφάλιςθσ κατά τθν ίδια θμερομθνία, θ διαφορά ανζρχεται ςτα περίπου 

€ 9,57 εκατομμφρια.    

 

 

 Δάνεια με κεφάλαια του ΦΙΚΒ    

Δάνεια                                                                                       
 
 

Αρικμόσ 
δανείων 

Υπόλοιπο 
30/6/2015  

€ 

Ροςό 
κακυςτερθμζνων 
δόςεων 30/6/15 

€ 

Σπουδαςτικά 17.246 319.432.865 20.528.265 

Σπουδαςτικά με ρφκμιςθ (π.χ. με 
μειωμζνθ δόςθ) 

155 5.009.867 12.529 

Λατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ 538 8.328.930 2.046.215 

Για νεο δθμιουργθμζνα  ηευγάρια 1.982 14.707.912 2.835.850 

Επαγγελματικά 219 4.063.314 3.025.302 

Για Σωματεία και Οργανϊςεισ 11 1.262.124 301.291 

φνολο 20.151 352.805.012 28.749.452 
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(β)   Δάνεια τα οποία παραχωρικθκαν από τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ (ΚΟΑΓ) 

 

Ο ΚΟΑΓ ζχει παραχωριςει δάνεια χρθςιμοποιϊντασ κεφάλαια τθσ Κυβζρνθςθσ για εφαρμογι Σχεδίου 

Στζγαςθσ Οικογενειϊν με Χαμθλά Ειςοδιματα (ΣΣΧΑ) το οποίο εγκρίκθκε το 2001. Μετά το 2012 Ο 

ΚΟΑΓ με βάςθ οδθγίεσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν τερμάτιςε τθν πϊλθςθ κατοικιϊν/διαμεριςμάτων 

μζςω του Σχεδίου Στζγαςθσ  Χαμθλά Αμειβομζνων και όςεσ μονάδεσ ανεγζρκθκαν με κονδφλια του 

ΣΣΧΑ διατζκθκαν ςε αρικμό αγοραςτϊν με βάςθ Σχζδιο Στζγαςθσ Μζτρια Αμειβομζνων.  

Ο αρικμόσ των δανείων που παραχωρικθκαν ςε χαμθλά αμειβομζνουσ ανζρχεται ςε 907, από τα οποία 

89 ζχουν ξοφλθκεί πλιρωσ. Τα 818 που παραμζνουν παρουςιάηουν υπόλοιπο κατά τθν 30/6/2015 

€60.862.018 και ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων κατά τθν ίδια θμερομθνία €5.317.516. Αναφζρεται ότι 

για τα πιο πάνω 818 δάνεια, τα 351 (43%) κεωροφνται εξυπθρετοφμενα αφοφ δεν ζχουν ι ζχουν 

λιγότερεσ ι ίςεσ των 3 κακυςτερθμζνων δόςεων. Τα υπόλοιπα 467 με υπόλοιπο κατά τθν 30/6/2015 

€39.383.324 και με ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων €5.280.900 κεωροφνται μθ εξυπθρετοφμενα αφοφ 

παρουςιάηουν περιςςότερεσ από 3 κακυςτερθμζνεσ δόςεισ , με οριςμζνα (143) να ξεπερνοφν 

κακυςτερθμζνεσ δόςεισ 3 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ο Οργανιςμόσ ζχει προχωριςει ςε λιψθ δικαςτικϊν 

μζτρων ςε 100 από τα 467 δάνεια που παρουςιάηουν κακυςτεριςεισ. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι θ 

κυριότθτα όλων των κατοικιϊν που παραχωροφνται παραμζνει ςτο ΚΟΑΓ μζχρι και τθν αποπλθρωμι τθσ 

τελευταίασ δόςθσ από τον δανειολιπτθ. 

Τα δάνεια που παραχωρικθκαν με κονδφλια του ΣΣΧΑ ςε μζτρια αμειβόμενουσ ανζρχονται ςε 94, 

παρουςιάηουν υπόλοιπο κατά τθν 30/6/2015 €6.460.320 και ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων κατά τθν 

ίδια θμερομθνία μόνο €8.732. 

 

Αναφζρεται ότι με βάςθ το ΣΣΧΑ θ χρθματοδότθςθ των δαπανϊν για υλοποίθςθ του ςχεδίου κα γίνεται 

από τθν Κυβζρνθςθ και ςυνεπϊσ ο ΚΟΑΓ ζχει ςυμπεριλάβει ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ 

διοικθτικά ζξοδα φψουσ περίπου €8,2 εκατομμφριων. Συνεπϊσ για τον ΚΟΑΓ οφειλόμενο ποςό προσ το 

Κράτοσ (€67.4 εκ.) παρουςιάηεται κατά   €8,2 εκατομμφρια μικρότερο ςε ςχζςθ με το οφειλόμενο ποςό 

που παρουςιάηει θ Κυβζρνθςθ ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ αφοφ μζχρι ςιμερα δεν ςυμπεριζλαβε 

οποιαδιποτε πρόνοια για διοικθτικά ζξοδα μζχρι να ξεκακαρίςει ο τρόποσ υπολογιςμοφ τουσ.       

Αναφζρεται τζλοσ ότι ο ΚΟΑΓ , ενϊ μζχρι το 2009 κατάβαλλε κανονικά προσ το Κράτοσ τισ κακαρζσ 

ειςπράξεισ από τουσ δανειολιπτεσ, μετά το 2009 δεν κατάβαλε οποιοδιποτε ποςό  μζχρι να καλφψει 

από τισ ειςπράξεισ των δόςεων των δανειολθπτϊν τόςο το πιο πάνω διοικθτικό κόςτοσ όςο και τα άλλα 

ζξοδα που καταβάλλει και χρεϊνει τουσ δανειολιπτεσ (όπωσ το ΦΡΑ τθσ πϊλθςθσ, τόκουσ και 

αποχετευτικά τζλθ). 

 

 Δάνεια/Χορθγιςεισ φψουσ €36,53 εκατ. παραχωρικθκαν από τθ ΣΚΤ ςε εκτοπιςκείςεσ ςυνεργατικζσ 

εταιρείεσ για αποπλθρωμι προςφυγικϊν κατακζςεων με βάςθ τουσ περί κατακζςεων ςε εκτοπιςκείςεσ 

Συνεργατικζσ Εταιρείεσ Νόμουσ του 1978 μζχρι 1988. Θ χρθματοδότθςθ των πιο πάνω δανείων /χορθγιϊν 

προιλκε από Κυβερνθτικζσ πιςτϊςεισ τισ οποίεσ το Κράτοσ παρουςιάηει ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ 

ωσ δάνειο το οποίο παραχωρικθκε ςτθ ΣΚΤ. Με βάςθ πλθροφόρθςθ από τθ ΣΚΤ ποςό  €35,68 εκατ. 

αποδόκθκαν ςτουσ πρόςφυγεσ δικαιοφχουσ για αποπλθρωμι των κατακζςεων τουσ, με το υπόλοιπο €1 

εκατ. περίπου να παραμζνει διακζςιμο για τυχόν μελλοντικζσ αποπλθρωμζσ. Σθμειϊνεται ότι τα δάνεια τα 

οποία παραχωρικθκαν από τθ ΣΚΤ είχαν εγγυθτι τθ Κυβζρνθςθ και ότι με βάςθ το Νόμο 223/88 τα δάνεια 

παγιοποιθκικαν μζχρι τθν επάνοδο των εκτοπιςμζνων ςυνεργατικϊν ςτθν αρχικι τουσ ζδρα.   

 

 Σχετικά με το Μεςοπρόκεςμο Δθμοςιονομικό Ρλαίςιο 2016-2018, οι πρόνοιεσ που ζχουν περιλθφκεί για τθν 

αποπλθρωμι των  δανείων αυτϊν ανζρχονται ςε €36 εκατομμφρια, €33 εκατομμφρια και €35 εκατομμφρια 

αντίςτοιχα ανά ζτοσ και αφοροφν τόςο ςε κεφάλαιο όςο και ςε τόκουσ.  

 

 



Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Θ 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. Επιπλζον θ δθμιουργία μονάδασ ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ θ 

οποία κα ζχει ςκοπό τθ λεπτομερι αξιολόγθςθ των δανείων αυτϊν, κρίνεται πολφ ςθμαντικι. 

 

ΑΓΩΓΕΣ ΡΟΥ ΕΛΝΑΛ ΣΕ ΕΞΕΛΛΞΘ  

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 και των ςυντάξεων ςτθν κρατικι υπθρεςία και 

τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα βάςει του «Ρερί τθσ Μείωςθσ των Απολαβϊν και των Συντάξεων των 

Αξιωματοφχων, Εργοδοτουμζνων και Συνταξιοφχων τθσ Κρατικισ Υπθρεςίασ και του Ευρφτερου Δθμόςιου 

Τομζα Νόμο» λόγω των ιδιαίτερα δφςκολων οικονομικϊν ςυνκθκϊν. 

 Αγωγζσ Δθμοςίων Υπαλλιλων για τισ παγιοποιιςεισ των προςαυξιςεων και των τιμαρικμικϊν αυξιςεων 

ςτθν κρατικι υπθρεςία και ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα. 

 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 τθ 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. 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

Οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι  που προκφπτουν από εκκρεμείσ αγωγζσ αφοροφν τθν  καταβολι οικονομικϊν 

αποηθμιϊςεων. 

Θ  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 «Ρερί τθσ Μείωςθσ 

των Απολαβϊν και των Συντάξεων των Αξιωματοφχων, Εργοδοτουμζνων και Συνταξιοφχων τθσ Κρατικισ Υπθρεςίασ 

και του Ευρφτερου Δθμόςιου Τομζα 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. Οι 

πραγματικζσ εξοικονομιςεισ για το κράτοσ από τισ μειϊςεισ των απολαβϊν και ςυντάξεων για το ζτοσ 2014 ανιλκε 

περίπου ςτα 262 εκ. ευρϊ. 

Επίςθσ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτα δθμόςια οικονομικά κα ζχουν δικαςτικζσ αποφάςεισ που αφοροφν αγωγζσ τρίτων 

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

αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα. 
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ΡΟΣΑ ΡΟΥ ΕΚΚΕΜΟΥΝ ΓΛΑ  ΑΡΑΛΛΟΤΛΩΣΕΛΣ ΤΕΜΑΧΛΩΝ ΓΘΣ  

Πληροφορίεσ 

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςυνολικό οφειλόμενο ποςό (ςυμπεριλαμβανομζνων των τόκων) προσ τουσ 

ιδιοκτιτεσ γθσ τουσ οποίουσ θ γθ απαλλοτριϊκθκε για υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν ι άλλων ζργων (αρχαιολογικοί 

χϊροι, ανάγκεσ εκνικισ φρουράσ) ανερχόταν ςτα 413,6 εκ. ευρϊ. Ροςό φψουσ 246 εκ. ευρϊ ζχει ςυμφωνθκεί και 

ζγινε αποδεκτό από τουσ ιδιοκτιτεσ των υπό απαλλοτρίωςθ τεμαχίων ενϊ το υπόλοιπο οφειλόμενο ποςό φψουσ 

167,7 εκ. ευρϊ δεν ζχει γίνει ακόμθ αποδεκτό από τουσ ιδιοκτιτεσ. Για εξόφλθςθ των οφειλϊν του κράτουσ προσ 

τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ περιλαμβάνεται ετθςίωσ πρόνοια ςτον Ρροχπολογιςμό φψουσ 72 εκ ευρϊ περίπου.  

 Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά οι οφειλζσ του κράτουσ προσ τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ (κεφάλαιο και 

τόκοι): 

  

Ανάλυςη Κινδφνων 

Με βάςθ τισ πιο πάνω οφειλζσ δθμιουργοφνται για τθν Κυπριακι Δθμοκρατία οριςμζνοι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι 

που προκφπτουν από: 

 Αρκετοί δικαιοφχοι οι οποίοι δεν αποδζχονται τθν προςφορά του Τμιματοσ Κτθματολογίου και 

Χωρομετρίασ προςφεφγουν ςτθ δικαιοςφνθ με αποτζλεςμα να είναι αδφνατθ θ εκτίμθςθ του χρόνου 

εκδίκαςθσ των υποκζςεων κακϊσ και το τελικό φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ. 

 Ρεραιτζρω αφξθςθ του ςυνολικοφ οφειλομζνου ποςοφ των απαλλοτριϊςεων λόγω περιοριςμζνων 

πιςτϊςεων που περιλαμβάνονται ετιςια ςτον προχπολογιςμό για εξόφλθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων. Ωσ 

αποτζλεςμα παρατείνεται ο χρόνοσ αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεων και κατά ςυνζπεια αυξάνεται το 

κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ των οφειλϊν.  

 

Μζτρα Μετριαςμοφ των Κινδφνων 

Για μετριαςμό του κινδφνου των οφειλϊν του κράτουσ προσ τουσ ιδιοκτιτεσ απαλλοτριωκείςασ γθσ και για μείωςθ 

τθσ επιβάρυνςθσ των δθμόςιων οικονομικϊν ζχουν λθφκεί τα πιο κάτω μζτρα: 

 Το Μάιο του 2014 ζχει ψθφιςτεί νομοκεςία  θ οποία προνοεί μείωςθ του πλθρωτζου τόκου από 9% ςε 3% 

για λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ που αφοροφν απαλλοτριϊςεισ τεμαχίων γθσ. 

 Σφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου οι αποπλθρωμζσ των οφειλϊν γίνονται με  βάςθ 

τθ χρονολογικι ςειρά αρχίηοντασ από τισ παλαιότερεσ όπου το επιτόκιο αποπλθρωμισ είναι ψθλότερο.  

 Μθ Συμφωνθκζντα 
ποςά   

€ 

Συμφωνθκζντα ποςά  

€ 

Συνολικό  οφειλόμενο 
ποςό 

€ 

Σφνολο Κεφαλαίου 104.928.653,01 138.714.413,27 243.643.066,28 

Σφνολο Τόκων 62.847.136,73 107.118.354,43 169.965.491,16 

υνολικό οφειλόμενο 
ποςό 

167.775.789,74 245.832.767,70 413.608.557,44 



 Το κράτοσ βρίςκεται ςε διαπραγματεφςεισ με ιδιοκτιτεσ απαλλοτριωμζνων  τεμαχίων γθσ  για επιςτροφι 

τουσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ. Τα τεμάχια αυτά  αν και απαλλοτριϊκθκαν δεν κατζςτθ δυνατι θ αξιοποίθςθ 

τουσ για το ςκοπό για τον οποίο απαλλοτριϊκθκαν.   

 Νζεσ απαλλοτριϊςεισ τεμαχίων γθσ γίνονται με μεγάλθ φειδϊ και νοουμζνου ότι το ζργο είναι ϊριμό για 

υλοποίθςθ και οι πιςτϊςεισ περιλαμβάνονται ςτο κρατικό προχπολογιςμό. 
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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  

ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Πληροφορίεσ 

Κατάςταςθ και προοπτικζσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και αναμενόμενεσ ςυνζπειεσ για τα δθμόςια οικονομικά. 

 Θ εμπιςτοςφνθ ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα βελτιϊνεται ςταδιακά. 

 Το νομικό και εποπτικό πλαίςιο ζχει ενιςχυκεί. 

 Θ βάςθ των κατακζςεων δείχνει ςθμάδια ςτακεροποίθςθσ και τα αποκζματα ρευςτότθτασ των τραπεηϊν 

ςυνεχίηουν να βελτιϊνονται, παρά τθν πλιρθ άρςθ των περιοριςμϊν ςε ότι αφορά κατακζςεισ και τθν κρίςθ 

ςτθν Ελλάδα 

 Θ αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα προχωρεί ικανοποιθτικά. Μετά τθν ζγκριςθ του ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το κράτοσ παραχϊρθςε € 1.500.000.000  για ςκοποφσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Συνεργατικισ Κεντρικισ Τράπεηασ. Θ Τράπεηα Κφπρου και θ Ελλθνικι Τράπεηα 

προχωροφν με τθν εφαρμογι του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ και του επιχειρθματικοφ ςχεδίου αντίςτοιχα και 

ζχουν επιδείξει τθ δυνατότθτα τουσ για άντλθςθ κεφαλαίων από τθν αγορά. 

 Οι μεγάλεσ τράπεηεσ, (Τράπεηα Κφπρου, Ελλθνικι Τράπεηα, Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα και θ RCB Bank 

Ltd) ςυμμετείχαν ςτθν άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων και ελζγχου τθσ ποιότθτασ των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τουσ (stress tests και asset quality review), που διεξιχκθ από τθν ΕΚΤ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ το κλίμα τθσ ςταδιακισ αλλά ςτακερισ βελτίωςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ των επενδυτϊν 

ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τθσ ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, όλοι οι περιοριςμοί 

ςτισ ςυναλλαγζσ τουσ ζχουν καταργθκεί πλιρωσ. 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

Πηγζσ κινδφνων για το 

χρηματοπιςτωτικό τομζα 

Εκτίμηςη των κινδφνων Εκτίμηςη των επιπτώςεων των 

κινδφνων για τα δημόςια 

οικονομικά 

Υπερχρζωςθ επιχειριςεων και 

νοικοκυριϊν και αφξθςθ του 

επιπζδου των μθ 

εξυπθρετοφμενων δανείων (ΜΕΔ)  

 

Ραρά τθ μικρότερθ από τθν 

αναμενόμενθ ςυρρίκνωςθ τθσ 

οικονομίασ, τα ΜΕΔ αυξικθκαν 

κατακόρυφα, αςκϊντασ πιζςεισ ςτα 

επίπεδα κεφαλαίων των τραπεηϊν    

Θ αφξθςθ των ΜΕΔ  επθρεάηει τθ 

κεφαλαιακι επάρκεια και 

δανειοδοτικι δυνατότθτα των 

τραπεηϊν και αςκεί ανοδικζσ πιζςεισ 

ςτα επιτόκια, επθρεάηοντασ 

αρνθτικά τθν ανάπτυξθ και τα 

δθμόςια ζςοδα. Επιπλζον, τα 

δθμόςια οικονομικά μπορεί να 

επθρεαςτοφν από τθν αφξθςθ των 

ΜΕΔ  λόγω του εγγυθμζνου από τθν 

κυβζρνθςθ χρζουσ  



Αδυναμία κζςπιςθσ νομικοφ 

πλαιςίου ςχετικά με τισ 

εκποιιςεισ 

 

 

 

 

 

 

Το κλίμα τθσ αγοράσ 

Το νομικό πλαίςιο ψθφίςτθκε και 

αναμζνεται να ςυμβάλει ςτθ 

βελτίωςθ των κινιτρων για 

διακανονιςμό χρεϊν και βιϊςιμων 

αναδιαρκρϊςεων.  Πμωσ, δφναται να 

παρουςιαςτοφν δυςκολίεσ ςτθν 

εφαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου 

 

 

 

Ρρόςφατα θ εμπιςτοςφνθ των 

επενδυτϊν ζχει βελτιωκεί, ωςτόςο το 

κλίμα εμπιςτοςφνθσ παραμζνει 

αςτακζσ και θ μεταςτροφι δεν 

μπορεί να αποκλειςκεί.  

Τα ΜΕΔ να ςυνεχίςουν να 

διατθροφνται ςε ψθλά επίπεδα. 

Σοβαρζσ επιπτϊςεισ για τισ τράπεηεσ 

και τθν οικονομία τθσ χϊρασ.   

Θ 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 

Ο δανειςμόσ ζχει μειωκεί λόγω τθσ 

προςπάκειασ των τραπεηϊν για 

απομόχλευςθ. Θ υπερβολικι 

επιφυλακτικότθτα των τραπεηϊν 

καταςτζλλει περιςςότερο τον 

δανειςμό. 

 

Χαμθλότερθ ροι πίςτωςθσ ςτθν 

οικονομία οδθγεί ςε μείωςθ τθσ 

κατανάλωςθσ και των επενδφςεων, 

επθρεάηοντασ τθν ανάπτυξθ και τα 

δθμόςια οικονομικά.  

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

ΜΕΔ 

 Οι τράπεηεσ λειτουργοφν ειδικζσ μονάδεσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ΜΕΔ. 

  Θ ΚΤΚ ζχει εκδϊςει ανακεωρθμζνθ οδθγία για τισ αναδιαρκρϊςεισ των δανείων και τον Κϊδικα 

ςυμπεριφοράσ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν δανειολθπτϊν. 

 Τα κακικοντα του χρθματοοικονομικοφ επιτρόπου ζχουν διευρυνκεί για να ςυμπεριλάβουν τθ 

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

 Το νομικό πλαίςιο για τισ εκποιιςεισ και τθν αφερεγγυότθτα ζχει εκςυγχρονιςτεί με κφριο ςτόχο να παρζχει 

ιςορροπθμζνα κίνθτρα προσ τουσ οφειλζτεσ και τουσ δανειςτζσ  για να διαπραγματευτοφν και να 

καταλιξουν ςε ςυμφωνία για τθν αναδιάρκρωςθ των ΜΕΔ.  

 

Κλίμα τησ Αγοράσ 

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

εμπιςτοςφνθσ ςτθν κυπριακι οικονομία.  

 Οι περιοριςμοί που αφοροφςαν απόςυρςθ των κατακζςεων ζχουν καταργθκεί, ςυνειςφζροντασ ςτθ 

βελτίωςθ του κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ 
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 Οι τράπεηεσ υλοποιοφν φιλόδοξα ςχζδια αναδιάρκρωςθσ όπωσ και ςχζδια κεφαλαίου και χρθματοδοτικά με 

ςκοπό τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ.  

 

Δανειςμόσ ςτην οικονομία 

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

ανακεϊρθςθσ υφιςτάμενων πιςτωτικϊν διευκολφνςεων οδθγία, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ υιοκζτθςθσ 

των βζλτιςτων πρακτικϊν δανειςμοφ από τισ τράπεηεσ. 

 Τα δανειςτικά επιτόκια ζχουν μειωκεί αιςκθτά μετά από ενζργειεσ τθσ ΚΤΚ. 

 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 

 Επιτυχισ δραςτθριοποίθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων και τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ για 

Αναςυγκρότθςθ και Ανάπτυξθ, ςυμβάλλοντασ ςτθ χρθματοδότθςθ των παραγωγικϊν τομζων τθσ 

οικονομίασ. 

 

ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥ   

Πληροφορίεσ  

Στισ Οντότθτεσ Δθμοςίου Δικαίου (ΟΔΔ) περιλαμβάνονται τριάντα δφο (32) Δθμόςιοι Οργανιςμοί (ΔΟ) και εννζα (9) 

Κρατικζσ Επιχειριςεισ (ΚΕ). Υπάρχουν επίςθσ δθμόςιοι φορείσ οι οποίοι πραγματοποιοφν ρυκμιςτικζσ λειτουργίεσ και 

τρία (3) δθμόςια πανεπιςτιμια. 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  Δθμόςιων Οργανιςμϊν οι 21 πραγματοποιοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, οι 10 είναι υπεφκυνεσ 

για τθν εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και 1 πραγματοποιεί ρυκμιςτικζσ λειτουργίεσ. Με βάςθ τα οικονομικά 

ςτοιχεία των ελεγμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων για το ζτοσ 2013, ςυνολικά οι οντότθτεσ αυτζσ απαςχολοφν 

περίπου 7.460 εργαηομζνουσ και ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν γφρω ςτα €1,5 δισ. Ο μεγαλφτεροσ οργανιςμόσ ζχει 

περίπου 2.800 εργαηομζνουσ και ο μικρότεροσ λιγότερο από 10.  

Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ για το 2013, προζβλεπε για τουσ Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ, κρατικζσ χορθγίεσ φψουσ 

€152 εκ. Επιπλζον το κράτοσ παραχϊρθςε ςτουσ Οργανιςμοφσ αυτοφσ κρατικζσ εγγυιςεισ ποςό φψουσ €1,3 δισ 

περίπου.  

Από τισ 9 Κρατικζσ Επιχειριςεισ, 5 πραγματοποιοφν εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ και 4 είναι υπεφκυνεσ για τθν 

εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ. Συνολικά, οι οντότθτεσ αυτζσ απαςχολοφν περίπου 126 εργαηομζνουσ και 

ζχουν ετιςιο προχπολογιςμό περίπου €24,5 εκ. ευρϊ.  Θ μεγαλφτερθ οντότθτα ζχει περίπου 50 εργαηόμενουσ και θ 

μικρότερθ 4. Οι δαπάνεσ των οντοτιτων αυτϊν καλφπτονται από χορθγίεσ μζςω του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 

ανζρχονται ςυνολικά ςε €16 εκ. Θ κυβζρνθςθ παρζχει επίςθσ εγγυιςεισ ςε μία από αυτζσ τισ οντότθτεσ. Αυτζσ οι 

εγγυιςεισ ανζρχονται ςε  €6,3 εκ ευρϊ. 



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

λαμβάνουν κρατικι χορθγία φψουσ €66 εκ. περίπου.  

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.  

Πςο αφορά τουσ δθμόςιουσ φορείσ που πραγματοποιοφν ρυκμιςτικζσ λειτουργίεσ, 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. 

 

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. 

 Θ  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.  

 Θ  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. 

 Θ 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 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

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

 Ενίςχυςθ νομοκετικοφ πλαιςίου για τθν εφρυκμθ λειτουργία των πιο πάνω οντοτιτων μζςω του 

Νομοςχεδίου με τίτλο «Ο Ρερί Δθμόςιων Οργανιςμϊν και Κρατικϊν Επιχειριςεων Νόμοσ του 2015». Το 

Νομοςχζδιο, μεταξφ άλλων,  προνοεί τθν αξιολόγθςθ των ςτρατθγικϊν ςχεδίων των ΔΟ και ΚΕ και τθν 

κατάρτιςθ γενικϊν κανόνων ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, λογοδοςίασ και δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ.  Επίςθσ 

προνοεί τθν χάραξθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τουσ ΔΟ και τισ ΚΕ, κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ 

οικονομικισ επίδοςθσ τουσ και επίβλεψθ τθσ χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ και εταιρικισ διακυβζρνθςθσ 

των οργανιςμϊν και των επιχειριςεων αυτϊν, με ςτόχο τθ  
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(α) διαχείριςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που προκφπτουν από τουσ ΔΟ και τισ ΚΕ, με αποτελεςματικό 

και αποδοτικό τρόπο, 

(β)  διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και διαφάνειασ ςτθ διαχείριςθ των μετοχϊν και δικαιωμάτων που 

κατζχει θ Δθμοκρατία ςε ΔΟ και ΚΕ, και  

(γ) διατιρθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ αρχζσ διαχείριςθσ των δθμόςιων οικονομικϊν, όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτο εδάφιο (1) του άρκρου 4 του περί τθσ Δθμοςιονομικισ Ευκφνθσ και του Δθμοςιονομικοφ Ρλαιςίου 

Νόμου του 2014.  

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

οργανιςμϊν. 

 

ΑΧΕΣ ΤΟΡΛΚΘΣ ΑΥΤΟΔΛΟΛΚΘΣΘΣ  

Πληροφορίεσ  

Οι Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΑΤΑ) αποτελοφν μζροσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Υπάρχουν 39 Διμοι εκ των οποίων  

οι 9 είναι κατεχόμενοι και 487 Κοινοτικά Συμβοφλια, εκ των οποίων  τα 137 είναι κατεχόμενα. Οι Διμοι και τα 

Κοινοτικά Συμβοφλια ετοιμάηουν τουσ δικοφσ τουσ προχπολογιςμοφσ. Οι προχπολογιςμοί των Διμων εγκρίνονται 

από κοινοφ από τουσ Υπουργοφσ Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν και οι προχπολογιςμοί των Κοινοτικϊν Συμβουλίων 

από τον Υπουργό Εςωτερικϊν (Ζπαρχοι) και τον Υπουργό Οικονομικϊν ςφμφωνα με τον περί Δθμοςιονομικισ 

Ευκφνθσ και του Δθμοςιονομικοφ Ρλαιςίου Νόμο. 

Στισ ΑΤΑ παραχωρείται κρατικι  χορθγία  για κάλυψθ δαπανϊν των προχπολογιςμϊν τουσ, θ κατανομι τθσ οποίασ 

γίνεται από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςφμφωνα με πλθκυςμιακά κριτιρια.   

Το Κράτοσ διαχρονικά παρζχει κρατικι χορθγία ςτισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ θ οποία όμωσ μειϊνεται ςταδιακά 

από το 2010 όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα πιο κάτω: 

  

Ζτοσ Ετιςια Κρατικι Χορθγία ςε Διμουσ 
εκ. (€) 

2010 151.07 

2011 141.91 

2012 119.16 

2013 97.27 

2014 86.25 

Ρθγι: Υπουργείο Οικονομικϊν 
 

 

Θ κατανομι τθσ κρατικισ χορθγίασ γίνεται από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και βαςίηεται ςε πλθκυςμιακά κριτιρια με 

κφριο ςκοπό τθν κάλυψθ δαπανϊν των προχπολογιςμϊν τουσ. 

Σφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία  και  όπωσ φαίνεται ςτον πιο κάτω πίνακα θ κρατικι χορθγία προσ τισ ΑΤΑ 

αποτελοφςε το 1/3 περίπου των ςυνολικϊν τουσ εςόδων γεγονόσ που τισ κακιςτά ουςιαςτικά οικονομικά 

εξαρτϊμενεσ από το Κράτοσ ,τα ζςοδα από υπθρεςίεσ και αγακά που προςφζρουν αποτελοφν επίςθσ το 1/3 περίπου 

των εςόδων τουσ και το 1/5 των εςόδων τουσ προζρχεται από άμεςεσ και ζμμεςεσ φορολογίεσ.   

Οι κυριότερεσ δαπάνεσ των ΑΤΑ αφοροφν μιςκοφσ οι οποίοι αποτελοφν περίπου το 50% των δαπανϊν τουσ και οι 

λειτουργικζσ τουσ δαπάνεσ ανζρχονται περίπου ςτο 30%  κατ επζκταςθ οι δαπάνεσ προςωπικοφ και οι λειτουργικζσ 

δαπάνεσ  αποτελοφν το 80% των δαπανϊν. 



Για τα αναπτυξιακά τουσ προγράμματα οι ΑΤΑ προβαίνουν ςε δανειςμό τόςο από το εςωτερικό όςο και από το 

εξωτερικό και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο δανειςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται με τθν παραχϊρθςθ  Κυβερνθτικισ 

Εγγφθςθσ. 

 

Ανάλυςη Κινδφνων 

 Θ   μείωςθ τθσ κρατικισ χορθγίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν μείωςθ των άλλων εςόδων των Αρχϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ που προζρχονται από φορολογίεσ και τζλθ επθρεάηει αρνθτικά 

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

υποχρεϊςεων ςτουσ πιςτωτζσ τουσ. Τ ο Κράτοσ ωσ εγγυθτισ των δανείων που ςφναψαν διάφορεσ ΑΤΑ για 

τα αναπτυξιακά τουσ προγράμματα διατρζχει τον κίνδυνο να  αποπλθρϊςει τα δάνεια αυτά  ςτθν 

περίπτωςθ που κλθκεί λόγω αδυναμίασ αποπλθρωμισ τουσ από τισ ΑΤΑ με ανάλογεσ δθμοςιονομικζσ 

επιπτϊςεισ. 

 Το φψοσ των εγγυθμζνων δανείων από το κράτοσ προσ τισ ΑΤΑ ανζρχεται ςε 334 εκ. ευρϊ και 

περιλαμβάνεται ςτο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.   

 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

 

 Θ περαιτζρω μείωςθ  των λειτουργικϊν δαπανϊν και ο περιοριςμόσ αφξθςθσ των δαπανϊν προςωπικοφ  

των ΑΤΑ  που αποτελοφν το 80% των ςυνολικϊν δαπανϊν τουσ  κα οδθγιςουν ςτθν βελτίωςθ των 

οικονομικϊν τουσ και ςτθν δυνατότθτα πλθρωμισ των υποχρεϊςεων τουσ προσ διάφορουσ πιςτωτζσ , ειδικά 

τα δάνεια τα οποία ζχουν ςυνάψει τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό για τα διάφορα αναπτυξιακά 

ζργα που εκτελοφν ι προγραμματίηουν να εκτελζςουν. 

 Θ επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ για μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν  των ΑΤΑ δφναται να επιτευχκεί με 

τθν ςυμπλεγματοποίθςθ (από κοινοφ) παροχισ υπθρεςιϊν από δφο ι και περιςςότερουσ διμουσ οι οποίοι 

ςυνορεφουν γεωγραφικά.  Με τον τρόπο αυτό  λειτουργικζσ δαπάνεσ για τθν παροχι οριςμζνων υπθρεςιϊν 

που προςφζρονται, (όπωσ για παράδειγμα θ ςυλλογι ςκυβάλων), κα μειωκοφν ενϊ τα ζςοδα  τουσ κα 

παραμείνουν ςτα ίδια επίπεδα. 

  Με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν 

δεδομζνων των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ειδικά τον ζλεγχο των δαπανϊν . 

 Θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ενόσ μεςοπρόκεςμου  και μακροπρόκεςμου  ςτρατθγικοφ ςχεδίου για  πιο 

ορκολογιςτικι λειτουργία των Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςφμφωνα με τα νζα  οικονομικά δεδομζνα που 

υπάρχουν κα βοθκιςει τισ ΑΤΑ  επειδι   κα ζχουν ενϊπιον  τουσ  ςυγκεκριμζνο  πρόγραμμα να 

ακολουκιςουν με  προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ οι οποίοι κα βελτιϊνουν το βιοτικό επίπεδο των δθμοτϊν 

τουσ. 

 Με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των ΑΤΑ ζχει ετοιμαςτεί και προωκείται το Νομοςχζδιο για τθ 

Μεταρρφκμιςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ το οποίο προνοεί, μεταξφ άλλων, τθν δθμιουργία ςυμπλεγμάτων 

με ςκοπό τθν μείωςθ τόςο του αρικμοφ των Διμων όςο και των δαπανϊν τουσ με παράλλθλθ τθν παροχι 

περιςςότερων και πιο ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ.    
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ΣΥΜΡΑΞΕΛΣ ΛΔΛΩΤΛΚΟΥ  ΚΑΛ ΔΘΜΟΣΛΟΥ ΤΟΜΕΑ  

Πληροφορίεσ 

Οι Συμπράξεισ Δθμόςιου και Λδιωτικοφ Τομζα αντιπροςωπεφουν 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. 

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

2014 παρουςιάηονται πιο κάτω:  



 

 

 

 

Λεπτομζρειεσ (Α) Αερολιμζνεσ Λάρνακασ και Πάφου (Β) Μαρίνα Λεμεςοφ (Γ) Μαρίνα Αγίασ Νάπασ 

Περιγραφή ςφμπραξησ Ανάπτυξθ και διαχείριςθ των αερολιμζνων Ανάπτυξθ, λειτουργία, διαχείριςθ και 

εκμετάλλευςθ μαρίνασ 

Σχεδιαςμόσ, καταςκευι, χρθματοδότθςθ, 

λειτουργία, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ 

μαρίνασ 

Ημερομηνία υπογραφήσ 

ςυμφωνίασ 

8.7.2005 Αρχικι: 25.1.2008 

Συμπλθρωματικι: 25.1.2010 

27.4.2012 

Ημερομηνία ιςχφοσ 

ςυμφωνίασ 

12.5.2006 25.1.2008 27.4.2012 

Περίοδοσ ιςχφοσ ςυμφωνίασ 25 ζτθ 53 ζτθ  

(από 25.1.2010) (2) 

55 ζτθ 

Διαμοιραςμόσ κόςτουσ Διαχειριςτισ:100% Διαχειριςτισ:100% Διαχειριςτισ:100% 

Πραγματοποιηθζν/ 

αναμενόμενο κόςτοσ 

καταςκευήσ ζργου 

(ςυνολικό) 

Φάςθ I €574,5 εκ.(καταςκευι αερολιμζνων – 

ολοκλθρϊκθκε) 

Φάςθ I €134,3 εκ. (μαρίνα και υποδομζσ - 

ολοκλθρϊκθκε) 

Φάςθ I €82,8 εκ. (μαρίνα και υποδομζσ – ςε 

εξζλιξθ) 

Φάςθ II €143,0 εκ. (επζκταςθ αερολιμζνων – 

δεν ξεκίνθςε) 

Φάςθ II €216,7 εκ. (οικιςτικι και εμπορικι 

ανάπτυξθ – ςε εξζλιξθ) 

Φάςθ II €137,2 εκ. (οικιςτικι και εμπορικι 

ανάπτυξθ – δεν ξεκίνθςε) 

Σφνολο €717,5 εκ. Σφνολο €351,0 εκ. Σφνολο €220,0 εκ. 
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Λεπτομζρειεσ (Α) Αερολιμζνεσ Λάρνακασ και Πάφου (Β) Μαρίνα Λεμεςοφ (Γ) Μαρίνα Αγίασ Νάπασ 

Καθαρή αξία ειςοδημάτων 

από το ζργο (Κυβζρνηςησ) 

(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 €37 εκ. (3) €4,3 εκ. - 

Πληρωμζσ ζτουσ Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

Δικαίωμα (option) 

ανανζωςησ 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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεπτομζρειεσ (Α) Αερολιμζνεσ Λάρνακασ και Πάφου (Β) Μαρίνα Λεμεςοφ (Γ) Μαρίνα Αγίασ Νάπασ 

Κυριότητα ζργου κατά τη 

λήξη τησ ςυμφωνίασ 
Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) 

Καθοριςμόσ 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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Λεπτομζρειεσ 
(Δ) Μονάδα Αφαλάτωςησ 

Νεροφ Λάρνακασ 

(Ε) Μονάδα Αφαλάτωςησ 

Νεροφ Δεκζλειασ 

(Σ) Μονάδα Αφαλάτωςησ 

Νεροφ Λεμεςοφ 

Περιγραφή ςφμπραξησ Ανακαίνιςθ, λειτουργία και 

πϊλθςθ νεροφ 

Ανακαίνιςθ, λειτουργία, 

ςυντιρθςθ και πϊλθςθ νεροφ 

Σχεδιαςμόσ, καταςκευι, 

λειτουργία, ςυντιρθςθ και 

προμικεια νεροφ 

Ημερομηνία υπογραφήσ 

ςυμφωνίασ 

26.1.2012 30.9.2005 και 27.11.2007 

(ςυμπλθρωματικι ςυμφωνία) 

7.8.2009 

Ημερομηνία ζναρξησ 

λειτουργίασ 

1.7.2015 1.4.2007 1.7.2012 

Περίοδοσ ιςχφοσ ςυμφωνίασ 27 ζτθ (2 ζτθ για ανακαίνιςθ 

και 25 ζτθ για λειτουργία) 

22 ζτθ (2 ζτθ για ανακαίνιςθ 

και 20 ζτθ για λειτουργία) 

23 ζτθ (3 ζτθ για καταςκευι 

και 20 ζτθ για λειτουργία) 

Διαμοιραςμόσ κόςτουσ Διαχειριςτισ: 

100% 

Διαχειριςτισ: 

100% 

Διαχειριςτισ: 

100% 

Πραγματοποιηθζν/ 

αναμενόμενο κόςτοσ 

καταςκευήσ ζργου 

(ςυνολικό) 

€6 εκ. €27,3 εκ. €45,8 εκ. 

Ελάχιςτο ποςό πληρωτζο 

από την κυβζρνηςη για 

κάλυψη κεφαλαιουχικοφ 

κόςτουσ για ολόκληρη τη 

ςυμφωνία 

€12,3 εκ. €41,7 εκ. €81,6 εκ. 

Πληρωμζσ ζτουσ - (4) €18,7 εκ. (4) €9,7 εκ. (4) 

Δικαίωμα (option) 

ανανζωςησ 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 

Κυριότητα ζργου κατά τη 

λήξη τησ ςυμφωνίασ 
Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) Κυβζρνθςθ (5) 

Καθοριςμόσ τελϊν Σφμφωνα με 

προκακοριςμζνεσ 

παραμζτρουσ (6) 

Σφμφωνα με προκακοριςμζνεσ 

παραμζτρουσ (6) 

Σφμφωνα με 

προκακοριςμζνεσ 

παραμζτρουσ (6) 



 

Επεξηγήςεισ: 

(1) Αρχικι εκτίμθςθ (τιμζσ 2006): Στακερό €34,9  εκ, Μεταβλθτό €609,1  εκ., Διαμοιραςμοφ κερδϊν €129,6 εκ., 

Σφνολο €773,6 εκ. 

(2) Θ μίςκωςθ των οικιςτικϊν μονάδων τθσ Μαρίνασ γίνεται για 125 ζτθ. Οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ υπογράφονται από 

τον Ανάδοχο για τα πρϊτα 53 ζτθ και από τθν κυβζρνθςθ για τα υπόλοιπα 72 ζτθ.   

(3) Συμπεριλαμβάνονται ςτα Ενοίκια, Δικαιϊματα και Άλλοι Ρρόςοδοι (Σθμείωςθ 4 Άλλα Ζςοδα).  Αποτελοφνται από 

Στακερό ειςόδθμα €4 εκ. και Μεταβλθτό ειςόδθμα μείον αποκοπζσ €32,9 εκ.  Στακερό ειςόδθμα €1 εκ. και 

Μεταβλθτό ειςόδθμα €4,6 εκ., που ειςπράχτθκαν μζςα ςτο ζτοσ, αφοροφν το ζτοσ 2013.  

Ρζραν των πιο πάνω, ςτα Ζςοδα από Ρροςφορά Υπθρεςιϊν και Αγακϊν (Σθμείωςθ 4 Άλλα Ζςοδα) 

ςυμπεριλαμβάνεται ποςό φψουσ €3,1 εκ., από το οποίο τα €0,8 εκ. ιταν ςχετικά με το ζτοσ 2013, που ειςπράχκθκε 

από τθν Κυβζρνθςθ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ και αφοροφςε παροχι υπθρεςιϊν από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 

προσ το Διαχειριςτι.  Ροςό φψουσ €0,8 εκ., που αφορά παροχι υπθρεςιϊν για το ζτοσ, εκκρεμεί κατά το τζλοσ του 

ζτουσ.  

(4) Συμπεριλαμβάνονται ςτισ Λειτουργικζσ Δαπάνεσ ςτο Λογαριαςμό Ειςπράξεων και Ρλθρωμϊν. 

Δεν υπιρχαν οποιεςδιποτε Εκκρεμείσ Υποχρεϊςεισ για το ζτοσ.  

(5) Τα ζργα κα πρζπει να περιζλκουν ςτθν Κυβζρνθςθ με ευκφνθ του Διαχειριςτι να είναι απαλλαγμζνα 

οποιωνδιποτε ελαττωμάτων. 

(6) Το κράτοσ υποχρεοφται κατά το ελάχιςτο να αγοράηει μια κακοριςμζνθ ποςότθτα αφαλατωμζνου νεροφ ι ζχει το 

δικαίωμα να κζςει τθ μονάδα ςε εφεδρεία και να καταβάλλει ςτον Ανάδοχο ζνα ελάχιςτο ποςό για κάλυψθ του 

κεφαλαιουχικοφ κόςτουσ.  Οι τιμζσ μονάδασ ανά κυβικό μζτρο αναπροςαρμόηονται κάκε τρίμθνο βάςει των 

ακόλουκων παραμζτρων: (α) δείκτθσ εργατικϊν, (β) δείκτθσ καυςίμων και (γ) πραγματικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακασ 

Στισ 3 Αυγοφςτου 2012 υπογράφθκε επιςτολι (Freeze Letter) για τθν εμπορικι ςυμφωνία παραχϊρθςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

για τθν Ανάπτυξθ του Λιμανιοφ και τθσ Μαρίνασ Λάρνακασ. Μζχρι τισ 31.12.2014 δεν είχε υπογραφεί θ ςχετικι 

ςφμβαςθ. 

 

Στισ 8 Λουλίου 2015 ο Υπουργόσ Μεταφορϊν Επικοινωνιϊν και Ζργων ανακοίνωςε τθν απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να 

μθν ανανεϊςει τθν περίοδο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ Κοινοπραξίασ Ηινων, θ οποία ζλθξε ςτισ 15 Λουνίου 2015, λόγω 

αποτυχίασ τθσ Κοινοπραξίασ να ανταποκρικεί ςτισ δεςμεφςεισ και ςτισ υποχρεϊςεισ που είχε αναλάβει. 

 

Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ 

Αερολιμζνεσ Λάρνακασ και Πάφου 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςει τα δάνεια του, θ κυβζρνθςθ ζχει υποχρζωςθ να 

καταβάλει ςτουσ δανειςτζσ του Αναδόχου το 95% των οφειλόμενων δανείων. Σε τζτοια περίπτωςθ τα περιουςιακά 

ςτοιχεία του ζργου μεταφζρονται ςτθν κυριότθτα τθσ κυβζρνθςθσ. 

 Μονάδα Αφαλάτωςησ Νεροφ Λάρνακασ 

Υπάρχει απαίτθςθ από τον Ανάδοχο για μθ κατάλλθλθ παράδοςθ από το Τμιμα Αναπτφξεωσ Υδάτων τθσ μονάδασ προσ 

ανακαίνιςθ. 


