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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 ειςθγείται επίςθσ 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 2018. 
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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 Ιδιωτικοφ Τομζα 

 Ρολιτικόσ κίνδυνοσ 

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

ακόλουκα: 

 Ζχει αναπτυχκεί πλαίςιο για τθν παρακολοφκθςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων κακϊσ και των 

αλλθλεπιδράςεων τουσ. Αυτό επιτρζπει τθν ζγκαιρθ αντίδραςθ ςε τυχόν δυςμενείσ εξελίξεισ 

 Μζτρα ενίςχυςθσ τθσ ανάπτυξθσ 

 Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα 

 Δθμιουργία ενόσ πλαιςίου διαχείριςθσ των κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ςε ςυςτθματικι βάςθ 

 Υποκζςεισ που ςχετίηονται με απαλλοτριϊςεισ γθσ διακανονίηονται μζςω δικαςτθρίου και τα ανεξόφλθτα 

ποςά καταβάλλονται με βάςθ ςυμφωνθμζνα χρονοδιαγράμματα πλθρωμϊν    

 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  

ΜΑΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

Πλθροφορίεσ 

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 τθν 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 υφιςτάμενο εγχϊριο και διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον ςυνεχίηει να χαρακτθρίηεται από 

αβεβαιότθτα, γεγονόσ που κακιςτά δυςκολότερθ τθν πρόβλεψθ για τισ οικονομικζσ προοπτικζσ. 

Στα πλαίςια αυτά, οι μακροοικονομικζσ προβλζψεισ που περιλαμβάνονται ςτο Στρατθγικό Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ 

Ρολιτικισ είναι ςυντθρθτικζσ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί ο κίνδυνοσ δθμοςιονομικισ εκτράχυνςθσ. 

 

Ανάλυςθ Κινδφνων 

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

Ρίνακα: 

Μακροοικονομικόσ 

Δείκτθσ 

Βαςικό ενάριο Εκτίμθςθ Κινδφνων 

1. υκμόσ ανάπτυξθσ 

 

 

Ομαλι ζξοδοσ του 

Θνωμζνου Βαςιλείου 

από τθν Ε.Ε. 

  

Ρροβλθματικι ζξοδοσ του Θνωμζνου Βαςιλείου 

δθμιουργϊντασ παρατεταμζνθ αβεβαιότθτα – αρνθτικό 

αντίκτυπο ςτθν οικονομία του Θνωμζνου Βαςιλείου όςο και 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με προεκτάςεισ ςτθν κυπριακι 

οικονομία (αποδυνάμωςθ τθσ ςτερλίνασ ζναντι ευρϊ, 

μείωςθ επενδφςεων από Θ.Β και αφξθςθ κόςτουσ δανειςμοφ 

για το κράτοσ). 

Ρεριοριςμζνεσ 

επιπτϊςεισ από 

κυρϊςεισ ςτθ ωςία 

Σθμαντικι αναβάκμιςθ κυρϊςεων κατά τθσ ωςίασ και 

περαιτζρω επιβράδυνςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ - αρνθτικό 

αντίκτυπο ςτισ εμπορικζσ ςχζςεισ Κφπρου-ωςίασ κυρίωσ 

ςτον τομζα του τουριςμοφ. 
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Ρεριοριςμζνεσ 

επιπτϊςεισ από 

εξελίξεισ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία 

Σθμαντικι επιδείνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και 

ενίςχυςθ τθσ γενικισ αβεβαιότθτασ – αποτυχία ςτισ 

διαπραγματεφςεισ για ελάφρυνςθ του ελλθνικοφ χρζουσ. 

Στακεροποίθςθ και 

περαιτζρω ανάκαμψθ 

Ευρωπαϊκισ 

οικονομίασ 

Σταςιμότθτα Ευρωπαϊκισ οικονομίασ. 

Ομαλοποίθςθ του 

κυπριακοφ τραπεηικοφ 

τομζα και ςταδιακι 

παροχι ρευςτότθτασ 

ςτθν αγορά 

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 με αρνθτικό 

αντίκτυπο κυρίωσ ςτθ ηιτθςθ αλλά και ςτθν προςφορά 

αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

 

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

εκτιμάται ότι από το 2016 κα τεκεί ςε πτωτικι τροχιά και κα περιοριςκεί ςτο 108,3% του ΑΕΡ. Ακολοφκωσ, εκτιμάται 

ότι το 2017 και 2018 κα κατζλκει ςτο 105,3 και 101,7 ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, αντίςτοιχα, ενϊ το 2019 το δθμόςιο χρζοσ 

προβλζπεται να ςυρρικνωκεί περαιτζρω και να περιοριςκεί ςτο 95,8% του ΑΕΡ. 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ (sensitivity analysis) που ζχει διεξαχκεί ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, το 

δθμόςιο χρζοσ κρίνεται βιϊςιμο κάτω από όλα τα ςενάρια ςτα οποία υιοκετοφνται δυςμενζςτερεσ παραδοχζσ για 

αξιολόγθςθ τθσ δυναμικισ 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, τα αποτελζςματα ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

- Το εναλλακτικό ςενάριο 1 (αφξθςθ των πραγματικϊν επιτοκίων κατά το μιςό τθσ τυπικισ απόκλιςθσ του 

10‐ετοφσ ιςτορικοφ μζςου όρου, ετθςίωσ) αν και παρουςιάηει απόκλιςθ από το βαςικό ςενάριο, το δθμόςιο 

χρζοσ παρουςιάηει πτωτικι τάςθ πλθςιάηοντασ το 94,4% του ΑΕΡ το 2020 και ωσ εκ τοφτου κρίνεται βιϊςιμο. 

- Το εναλλακτικό ςενάριο 2 (μείωςθ πραγματικοφ του ΑΕΡ κατά το μιςό τθσ τυπικισ απόκλιςθσ του 10‐ετοφσ 

ιςτορικοφ μζςου όρου, ετθςίωσ), παρουςιάηει απόκλιςθ από το βαςικό ςενάριο κατά περίπου 15 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ του ΑΕΡ φκάνοντασ ςτο 105,6%. Εντοφτοισ, το ςενάριο κρίνεται ωσ βιϊςιμο εφόςον το δθμόςιο χρζοσ 

ακολουκεί ςτακερά πτωτικι πορεία. 

- Το εναλλακτικό ςενάριο 3 (μείωςθ του πρωτογενοφσ ιςοηυγίου κατά το μιςό τθσ τυπικισ απόκλιςθσ του 

10‐ετοφσ ιςτορικοφ μζςου όρου, ετθςίωσ) παράγει ψθλότερα ποςοςτά του χρζουσ ωσ προσ το ΑΕΡ ςε ςφγκριςθ 

με το βαςικό ςενάριο, με το περικϊριο να αυξάνεται ςταδιακά κάκε χρόνο. Ραρόλα αυτά, θ τάςθ που 

παρουςιάηει είναι πτωτικι και ωσ εκ τοφτου το δθμόςιο χρζοσ κρίνεται βιϊςιμο, πλθςιάηοντασ το 99,5% του 

ΑΕΡ το 2020. 

- Το εναλλακτικό ςενάριο με ςυνδυαςμό των τριϊν ςεναρίων πιο πάνω αν και παράγει ψθλότερο ποςοςτό του 

χρζουσ ωσ προσ το ΑΕΡ ςε ςχζςθ με το βαςικό ςενάριο, το δθμόςιο χρζοσ εξακολουκεί να διατθρεί πτωτικι 

τάςθ και πλθςιάηει το 100,7% του ΑΕΡ το 2020. Το δθμόςιο χρζοσ ωσ εκ τοφτου κρίνεται βιϊςιμο. 

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

του δθμοςίου χρζουσ:  

 

ενάρια Πολιτικισ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Βαςικό ςενάριο 108,9 108,3 105,3 101,7 95,8 90,4 

1. Αυξθμζνο επιτόκιο κατά μιςι 
μονάδα ετθςίωσ 

108,9 109,2 107,0 104,2 99,1 94,4 

2. Μειωμζνοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ 
κατά μιςι μονάδα ετθςίωσ 

108,9 110,4 110,0 109,5 107,1 105,6 

3. Μειωμζνο πρωτογενζσ ιςοηφγιο 
κατά μιςι μονάδα ετθςίωσ 

108,9 110,2 109,0 107,3 103,2 99,5 

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

108,9 110,5 109,6 108,1 104,2 100,7 
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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 2015 κατά τθν ετοιμαςία του Ρροχπολογιςμοφ για το υπό αναφορά ζτοσ, θ πρόβλεψθ 

για δθμοςιονομικό ζλλειμμα ιταν τθσ τάξθσ του 1,2% του ΑΕΡ, όπωσ και το τελικό αποτζλεςμα, 
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ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ του Συνεργατικοφ Ριςτωτικοφ Τομζα με ποςό 175 εκ. ευρϊ
1
. Για 

το 1
ο
 εξάμθνο του 2016, ςτα πλαίςια τθσ ανακεϊρθςθσ των προβλζψεων του Υπουργείου Οικονομικϊν για τθν 

υποβολι του Ρρογράμματοσ Στακερότθτασ 2016-19,θ πρόβλεψθ για το δθμοςιονομικό ιςοηφγιο ιταν ζλλειμμα τθσ 

τάξθσ του 0.4% 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. 

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. 

Επιπρόςκετα, ο περί τθσ Δθμοςιονομικισ Ευκφνθσ και του Δθμοςιονομικοφ Ρλαιςίου Νόμοσ του 2014, περιλαμβάνει 

πρόνοια για ενεργοποίθςθ μθχανιςμοφ αυτόματθσ διόρκωςθσ, όταν παρατθρθκοφν ςθμαντικζσ αποκλίςεισ από το 

μεςοπρόκεςμο δθμοςιονομικό ςτόχο ι τθν πορεία προςαρμογισ προσ αυτόν. 

 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΧΕΟΥΣ  

Πλθροφορίεσ 

Το δθμόςιο χρζοσ αποτελεί το μεγαλφτερο χρθματοοικονομικό χαρτοφυλάκιο  ςτθν Κφπρο, το οποίο λόγω του 

μεγζκουσ και τθσ πολυπλοκότθτάσ του δυνθτικά μπορεί να ζχει μεγάλεσ μακροοικονομικζσ επιπτϊςεισ ςτθν 

κυπριακι οικονομία. Οι πρακτικζσ διαχείριςθσ του δθμόςιου χρζουσ εμπεριζχουν κινδφνουσ οι οποίοι δφνανται να 

επθρεάςουν άμεςα τον προχπολογιςμό του κράτουσ και ςυνεπϊσ τθ δθμοςιονομικι πολιτικι τθσ χϊρασ. Ζνεκα 

τοφτου, θ ςυνεπισ και ορκολογιςτικι διαχείριςθ του δθμόςιου χρζουσ κακίςταται επιβεβλθμζνθ με ςυγκεκριμζνουσ 

βραχυχρόνιουσ και μακροχρόνιουσ ςτόχουσ. 

Με βάςθ τουσ περί τθσ Διαχείριςθσ του Δθμόςιου Χρζουσ Νόμουσ, ο αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ διαχείριςθσ του 

δθμόςιου χρζουσ είναι να διαςφαλίςει τθ χρθματοδότθςθ των αναγκϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και να 

διατθριςει το κόςτοσ δανειςμοφ ςτο χαμθλότερο δυνατό φψοσ μεςοπρόκεςμα ςτα πλαίςια ενόσ αποδεκτοφ 

επιπζδου κινδφνου.  

Ο κακοριςμόσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ διαχείριςθσ του δθμόςιου χρζουσ διαμορφϊκθκε μζςα από τθ 

Μεςοπρόκεςμθ Στρατθγικι Διαχείριςθσ Δθμόςιου Χρζουσ 2016-2020. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Στρατθγικισ 

και των  απορρεόντων Ετιςιων Χρθματοδοτικϊν Ρρογραμμάτων εςτιάηονται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ: 

(α) Εξομάλυνςθ του χρονοδιαγράμματοσ λιξθσ δθμόςιου χρζουσ και επιμικυνςθ των λιξεων του εμπορεφςιμου 

χρζουσ, 

(β) Μείωςθ του κινδφνου μζςω αφξθςθσ των ρευςτϊν διακεςίμων και τθσ διαχείριςθσ ςυναλλαγματικοφ κινδφνου 

και κινδφνου επιτοκίου, 

(γ) Ανάπτυξθ τθσ αγοράσ κυβερνθτικϊν τίτλων και  

                                                                 

1
Εξαιρουμζνθσ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ του Συνεργατικοφ Ριςτωτικοφ Τομζα, το δθμοςιονομικό ιςοηφγιο για το 

2015 ιταν περίπου ιςοςκελιςμζνο. 
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(δ) Ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ του εμπορεφςιμου χρζουσ μεςοπρόκεςμα.  

Για τθν επίτευξθ των πιο πάνω κατευκυντιριων γραμμϊν κακορίςτθκαν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ και ποςοτικοί ςτόχοι 

για τθ μείωςθ των κινδφνων ςε αποδεκτά επίπεδα.  

Συνοπτικά, το χαρτοφυλάκιο χρζουσ αποτελείται από δάνεια και κυβερνθτικοφσ τίτλουσ, με τα δάνεια να αποτελοφν 

περίπου τα δφο τρίτα του χρζουσ. Το χρζοσ εξωτερικοφ κυριαρχεί  με περίπου 80% του χρζουσ ζναντι 20% του χρζουσ 

εςωτερικοφ. Το κφριο νόμιςμα είναι το ευρϊ ενϊ τα επιτόκια καταμερίηονται κατά το ιμιςυ περίπου ςε ςτακερά και 

κυμαινόμενα επιτόκια. Οι κυριότεροι πιςτωτζσ  μζςω δανείων είναι ο Ευρωπαϊκόσ Μθχανιςμόσ Στακερότθτασ (ΕΜΣ), 

το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ), θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕ) και θ ωςικι Ομοςπονδία. Πςο 

αφορά τθ βάςθ επενδυτϊν οι  κυριότεροι εγχϊριοι επενδυτζσ είναι τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Οι διαχειριςτζσ 

κεφαλαίων, οι τράπεηεσ και τα ταμία αντιςτάκμιςθσ κινδφνου (hedge funds) αποτελοφν τουσ κυριότερουσ ξζνουσ 

επενδυτζσ.  Μετά τον επίςθμο δανειςμό, θ κυριότερθ μορφι χρζουσ είναι τα μεςοπρόκεςμα ομόλογα εξωτερικοφ 

(ΕΜΤΝ) που φκάνει το 18% του δθμόςιου χρζουσ.  

Για τθν αγορά ομολόγων ειδικότερα, ςθμειϊνεται ότι θ Κυπριακι Δθμοκρατία ζχει επιςτρζψει ςτισ αγορζσ από το 

2014, ζνα χρόνο μετά τθν ζναρξθ του οικονομικοφ προγράμματοσ προςαρμογισ που υπογράφτθκε με τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο και τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Από το 2014, θ Κυπριακι 

Δθμοκρατία προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ τεςςάρων ομολόγων αναφοράσ EMTΝ, ενόσ διάρκειασ πζντε (5) ετϊν, δφο 

διάρκειασ επτά (7) και ενόσ διάρκειασ δζκα (10) ετϊν ςυνολικοφ φψουσ  3750 εκ. ευρϊ εδραιϊνοντασ ζτςι τθν 

παρουςία τθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. 

 

Ανάλυςθ Κινδφνων 

Αδιαμφιςβιτθτα, θ διαχείριςθ του δθμόςιου χρζουσ εμπεριζχει αρικμό χρθματοοικονομικϊν κινδφνων για το 

κράτοσ, οι ςθμαντικότεροι των οποίων είναι ο κίνδυνοσ αναχρθματοδότθςθσ, ρευςτότθτασ και ο κίνδυνοσ αγοράσ 

που αποτελείται από τον κίνδυνο επιτοκίου και τον  ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Επίςθσ, καταβάλλεται προςπάκεια για 

περιοριςμό των λειτουργικϊν κινδφνων. 

Θ εικόνα του χαρτοφυλακίου του δθμόςιου χρζουσ ωσ προσ τουσ δείκτεσ κινδφνου βάςει τθσ ανάλυςθσ των 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων του Ιουνίου 2016 είναι μεικτι. 

Για τον κίνδυνο αναχρθματοδότθςθσ ςθμαντικοί δείκτεσ είναι το ποςοςτό των λιξεων εντόσ του επόμενου ζτουσ και 

αυτζσ εντόσ των επόμενων πζντε ετϊν. Οι δφο αυτοί δείκτεσ ςθμείωςαν αιςκθτι βελτίωςθ (μείωςθ) ςε ςφγκριςθ με 

τισ αντίςτοιχεσ λιξεισ προθγοφμενων ετϊν όπωσ φαίνεται ςτον Ρίνακα 1 πιο κάτω. Μολονότι, τα επόμενα τρία 

χρόνια ο κίνδυνοσ αναχρθματοδότθςθσ είναι μειωμζνοσ, εντοφτοισ για τα δφο τελευταία ζτθ τθσ πενταετίασ, δθλαδι 

το 2019-2020, λόγω υψθλϊν λιξεων χρζουσ ο κίνδυνοσ αναχρθματοδότθςθσ είναι μεγαλφτεροσ και απαιτείται 

βελτίωςθ. 

Ρίνακασ 1: Ροςοςτό χρζουσ που λιγει εντόσ ενόσ (1) και πζντε (5) ετϊν 

Δείκτθσ Κινδφνου 2012 Ιοφν-2016 

% Χρζουσ που λιγει εντόσ ενόσ (1) ζτουσ 21,2 4,9 

% Χρζουσ που λιγει εντόσ πζντε (5) ετϊν 75,6 33,1 
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Ακόμθ, ςθμαντικι βελτίωςθ τα τελευταία ζτθ παρουςιάηει θ μζςθ ςτακμικι διάρκεια του χρζουσ ςθματοδοτϊντασ τθ 

κετικι ςυνειςφορά που είχε ο μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ από επίςθμεσ πθγζσ, αλλά και θ ζκδοςθ μζςο-

μακροπρόκεςμων ομολόγων (ΕΜΤΝ) κακϊσ επίςθσ οι πράξεισ διαχείριςθσ χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων 

(επαναγορζσ και ανταλλαγι ομολόγων) τισ οποίεσ διενιργθςε θ Κυβζρνθςθ. Τον Ιοφνιο του 2016, θ μζςθ ςτακμικι 

διάρκεια του χρζουσ ζφκαςε ςτα 8,4 χρόνια  ςε ςφγκριςθ με 5,7 χρόνια που ιταν ςτο τζλοσ του 2010 (Βλ. Ρίνακα 2). 

 

Ρίνακασ 2: Μζςθ ςτακμικι διάρκεια του ςυνολικοφ δθμόςιου χρζουσ (ςε χρόνια)  

Δείκτθσ Κινδφνου 2012 Ιοφν-2016 

Μζςθ ςτακμικι διάρκεια του ςυνολικοφ δθμόςιου χρζουσ 4,7 8,4 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το φψοσ των ρευςτϊν διακεςίμων τθσ κυβζρνθςθσ ςτο τζλοσ του 2015, ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

βρίςκεται ςε χαμθλά επίπεδα, εφόςον πζραν του ιμιςυ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν του 2016 καλφφκθκε ιδθ από 

τα διακζςιμα ρευςτά πριν καν οποιεςδιποτε δανειολθπτικζσ πράξεισ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το ποςοςτό κάλυψθσ 

των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν των επόμενων 12 μθνϊν από τα ρευςτά διακζςιμα, ςτο τζλοσ του 2016 εκτιμάται ότι 

κα υπερβαίνει το 100% ςε ςφγκριςθ με κάτω του 10% ςτο τζλοσ του 2012. 

Άλλοι κίνδυνοι τουσ οποίουσ καλείται να αντιμετωπίςει το κράτοσ είναι ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ και ο κίνδυνοσ 

λόγω μεταβολισ των επιτοκίων. 

Πςον αφορά το ςυναλλαγματικό κίνδυνο, θ ζκκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ είναι πολφ περιοριςμζνθ και αφορά μόνο τθν 

αποπλθρωμι του επίςθμου δανειςμοφ από το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο που ιταν 5% του ςυνολικοφ δθμόςιου 

χρζουσ τον Ιοφνιο του 2016, και ςυνεπϊσ κάτω από το όριο ςτθσ Μεςοπρόκεςμθσ Στρατθγικισ του 10% του 

ςυνολικοφ χρζουσ. Δεδομζνου  ότι το χρζοσ προσ ΔΝΤ είναι ςε Ειδικά Τραβθκτικά Δικαιϊματα τα οποία αποτελοφνται 

από καλάκι πζντε νομιςμάτων, μεταξφ των οποίων και το ευρϊ, θ διακφμανςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ 

ευρϊ/Ειδικϊν Τραβθκτικϊν Δικαιωμάτων περιορίηεται. Ακόμθ, θ εξυπθρζτθςθ του χρζουσ προσ ΔΝΤ αποτελεί ζνα 

μικρό μόνο μζροσ τθσ ςυνολικισ ετιςιασ εξυπθρζτθςθσ χρζουσ και ςυνεπϊσ διακυμάνςεισ ςτθ ςυναλλαγματικι 

ιςοτιμία επθρεάηουν τθν εξυπθρζτθςθ χρζουσ ςε μικρό μόνο βακμό. Ρρζπει όμωσ να ςθμειωκεί ότι δεν ζχουν γίνει 

οποιεςδιποτε ςυναλλαγζσ αςφάλιςθσ (hedge) ζναντι του χρζουσ ςε ξζνο νόμιςμα. 

Αν και το δθμόςιο χρζοσ με κυμαινόμενο επιτόκιο ιταν 47% του ςυνολικοφ δθμόςιου χρζουσ τον Ιοφνιο 2016,και 

ςυνεπϊσ ςε ψθλό επίπεδο, εντοφτοισ λόγω του ότι το μεγαλφτερο μζροσ του χρζουσ με κυμαινόμενο επιτόκιο 

προζρχεται από δάνεια του ΔΝΤ, του ΕΜΣ και τθσ ΕΤΕ που φζρουν χαμθλά επιτοκιακά περικϊρια, ο κίνδυνοσ 

επιτοκίου περιορίηεται ςθμαντικά. Ακόμθ, το υφιςτάμενο χρζοσ ςε κυμαινόμενο επιτόκιο παραμζνει κάτω του 

ςχετικοφ ορίου τθσ Μεςοπρόκεςμθσ Στρατθγικισ που ζχει τεκεί ςτο 55% του ςυνολικοφ δθμόςιου χρζουσ. 

Σθμειϊνεται τζλοσ ότι με ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ζκκεςθσ ςε κινδφνουσ μειϊνεται ταυτόχρονα και ο κίνδυνοσ από 

κάποια αναταραχι ςτισ διεκνείσ αγορζσ εφόςον όςο πιο ενδυναμωμζνο είναι το χαρτοφυλάκιο χρζουσ τόςο λιγότερο 

ευάλωτο είναι ςτο διεκνζσ περιβάλλον. 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Θ κατάρτιςθ τθσ Μεςοπρόκεςμθσ Στρατθγικισ2016-2019 ςε ςυνδυαςμό με τα Ετιςια Χρθματοδοτικά Ρρογράμματα 

αποτελοφν τα δφο ςθμαντικά εργαλεία κατά τθ διαχείριςθ του δθμόςιου χρζουσ με ςαφείσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 

για τουσ κινδφνουσ, ϊςτε αυτοί να παρακολουκοφνται, να ςτοχοκετοφνται και να μετριάηονται ςτο μεγαλφτερο 

δυνατό βακμό ςφμφωνα και με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτισ κεφαλαιαγορζσ. 
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Στθ Στρατθγικι ζχουν τεκεί, όπου είναι δυνατό,  ποςοτικοί ςτόχοι για τα χαρακτθριςτικά του δθμόςιου χρζουσ μζχρι 

το τζλοσ τθσ ςτρατθγικισ περιόδου το 2019. Στθ Στρατθγικι δίνεται ζμφαςθ ςτθν εξομάλυνςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ αποπλθρωμισ δθμόςιου χρζουσ με κεντρικό ςτόχο τθ μείωςθ του υφιςτάμενου κινδφνου 

αναχρθματοδότθςθσ του δθμόςιου χρζουσ. Ο νζοσ δανειςμόσ είναι κυρίωσ μακροχρόνιοσ και κα ςυνοδεφεται από 

πράξεισ διαχείριςθσ υποχρεϊςεων (επαναγορζσ/ προπλθρωμζσ χρζουσ). Ακόμθ, οι νζεσ εκδόςεισ χρζουσ είναι 

ςυντθρθτικζσ ωσ προσ τθν ανάλθψθ επιτοκιακοφ και ςυναλλαγματικοφ κινδφνου. 

Οι ετιςιεσ ανακεωριςεισ τθσ Μεςοπρόκεςμθσ Στρατθγικισ κα είναι ςυνεπείσ ςτουσ αρχικοφσ ςτόχουσ και κα 

αποτελοφν  ςυνζχιςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςτρατθγικισ και όχι αλλαγι ςτρατθγικισ πορείασ. 

Νοείται ότι θ διατιρθςθ ςυνετοφσ δθμοςιονομικισ πολιτικισ και ςυνζχιςθ τθσ βελτίωςθσ ςτον χρθματοοικονομικό 

τομζα κα επθρεάςουν κετικά τθ ςτάςθ των επενδυτϊν ςτισ διεκνείσ αγορζσ που με τθ ςειρά τθσ κα ςυντείνει  ςτθν 

επίτευξθ των ςτόχων διαχείριςθσ δθμόςιου χρζουσ. 

Ακόμθ, θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Χρζουσ, θ οποία περιλαμβάνει τισ υπεφκυνεσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν για τθ δθμοςιονομικι πολιτικι και τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, ζχει ςυςτακεί για να 

διαςφαλιςτεί ότι όλεσ οι αρχζσ οι οποίεσ ζχουν επιπτϊςεισ ςτθ διαχείριςθ του δθμόςιου χρζουσ ι επθρεάηονται από 

αυτι ενθμερϊνονται δεόντωσ. Αναλόγωσ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ ςτθν Επιτροπι μποροφν να ςυμμετζχουν και άλλοι  

εκπρόςωποι από τον ευρφτερο  δθμόςιο τομζα. 

Τζλοσ, το πενταετζσ ςχζδιο δράςθσ για  τθν ενδυνάμωςθ υποδομισ τθσ διαχείριςθσ δθμόςιου χρζουσ περιλαμβάνει 

τθ λιψθ μζτρων για περιοριςμό των λειτουργικϊν κινδφνων. Στα πλαίςια αυτά ςχεδιάςτθκε και προωκείται θ 

υιοκζτθςθ ενόσ ςφγχρονου λογιςμικοφ ςυςτιματοσ για τθ διαχείριςθ του δθμόςιου χρζουσ.
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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  

ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  

Πλθροφορίεσ  

Το υπόλοιπο των δανείων που παραχωρικθκαν από διάφορουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ με Κυβερνθτικι 

Εγγφθςθ ςτισ 31 Μαρτίου 2016 ανζρχεται ςε €3.057 εκ. και αντιςτοιχεί ςε 4.864 Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ. Το 

υπόλοιπο αυτό αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 € εκ. Αρικμόσ 
Κυβερνθτικών 

Εγγυιςεων 

 Δάνεια 1.791 4.858 

 Τράπεηα Κφπρου-

Ομόλογο
2
            

1.000 2 

 EFSF δάνειο                                   0.244 1 

 Δανειςτικοί Επίτροποι 

και Ταμεία Ρρονοίασ                          0.022 3 

 
3.057 4.864 

 

Στον Ρίνακα 1 πιο κάτω, παρουςιάηεται το υπόλοιπο των δανείων ςτισ 31 Μαρτίου, 2016 ανά κατθγορία/υπό 

κατθγορία δανειολθπτϊν. 

Πίνακασ 1 

Κατθγορία / Τπό κατθγορία 

Αρ. 
Εγγυιςεων 
31 Μαρτίου 

2016  

Τπόλοιπο 
δανείων 

31 Μαρτίου 

2016 

(€ εκ.) 

Αρ. 
Εγγυιςεων 
(% επί του 
υνόλου) 

Τπόλοιπο 
δανείων 31 

Μαρτίου 2016 
(% επί του 
ςυνόλου 
δανείων) 

Εταιρίεσ  51 102.729 1,05% 5,74% 

Άλλεσ Εταιρίεσ  4 4.090 0,08% 0,23% 

                                                                 

2
 Οι κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ ςυνολικοφ ονομαςτικοφ ποςοφ 1 δισ ζχουν αποδεςμευτεί ςτισ 25/8/2016.   
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Μικρομεςαίεσ Εταιρίεσ 34 3.142 0,70% 0,18% 

Τράπεηεσ και Άλλοι   
Χρθματοπιςτωτικοί Οργανιςμοί  13 95.497 0,27% 5,33% 

Οντότθτεσ Δθμοςίου υμφζροντοσ  92 1.177.261 1,89% 65,74% 

Άλλοι Οργανιςμοί Δθμοςίου 
Συμφζροντοσ 5 1.706 0,10% 0,10% 

Δθμόςιοι Οργανιςμοί  15 487.963 0,31% 27,25% 

Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ  72 687.592 1,48% 38,40% 

Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  194 314.057 3,99% 17,54% 

Διμοι  110 304.784 2,26% 17,02% 

Κοινοτικά Συμβοφλια 84 9.273 1,73% 0,52% 

Φυςικά Πρόςωπα / Καταναλωτικά  4.521 196.744 93,07% 10,99% 

Γεωργικά 37 638 0,76% 0,04% 

Μικροεπιχειριςεισ/Επιχειρθματικά 1.479 63.550 30,45% 3,55% 

Στεγαςτικά 2.981 131.229 61,36% 7,33% 

Φυςικά πρόςωπα / Καταναλωτικά  24 1.327 0,50% 0,07% 

φνολο 4.858 1.790.791 100,00% 100,00% 
 

Αναλφοντασ τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1, φαίνεται ότι: 

 

- 83,28% του ςυνολικοφ υπολοίπου δανείων ςτισ 31 Μαρτίου, 2016 αφορά δάνεια που παραχωρικθκαν ςε 

“Οντότθτεσ Δθμοςίου Συμφζροντοσ” και “Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ” ενϊ 11% περίπου του ςυνολικοφ 

υπολοίπου δανείων ζχει παραχωρθκεί ςε Φυςικά Ρρόςωπα. Να ςθμειωκεί ότι το μεγαλφτερο ποςό που 

παραχωρικθκε ςε “Οντότθτεσ Δθμοςίου Συμφζροντοσ” αφορά Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ για δάνεια που ζχει ςυνάψει 

θ Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου (€469.524.944).   

 

- Από απόψεωσ Αρικμοφ Κυβερνθτικϊν Εγγυιςεων, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ Εγγυιςεων (93,07%) ζχει 

παραχωρθκεί ςε Φυςικά Ρρόςωπα, κυρίωσ για ςτεγαςτικοφσ και επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ (ςτθν βάςθ ειδικϊν 

Σχεδίων). Σε “Οντότθτεσ Δθμοςίου Συμφζροντοσ” και “Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ” παραχωρικθκαν μόνο 

286 Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ από το ςφνολο των 4.858 (δθλ. 5,88% επί του ςυνόλου των Εγγυιςεων). 

 

Να ςθμειωκεί ότι, ποςό φψουσ €1.220 εκ. (68,12%) του υπολοίπου δανείων με Κυβερνθτικι Εγγφθςθ ςτισ 31 

Μαρτίου, 2016 αφοροφν δάνεια που ζχουν παραχωρθκεί από χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ, 

ενϊ υπόλοιπο δανείων με Κυβερνθτικι Εγγφθςθ φψουσ €571 εκ. (31,88%) ζχει παραχωρθκεί από 

χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ που ιδρφκθκαν και λειτουργοφν ςτθν Κφπρο. 

Κατάςταςθ δανείων 

Ριο κάτω παρουςιάηεται θ κατάςταςθ δανείων με Κυβερνθτικι Εγγφθςθ ςτισ 31 Μαρτίου, 2016. 
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Πίνακασ 2 

Κατθγορία / Τπό κατθγορία 

Αρ. 
Εγγυιςεων 31 

Μαρτίου 
2016 

Τπόλοιπο δανείων 

31 Μαρτίου 

2016 

(€ εκ.) 

Τπόλοιπο 
δανείων 31 

Μαρτίου 2016 
(% επί του 
ςυνόλου 
δανείων) 

Μθ - Εξυπθρετοφμενα 1.525 111.400 6,22% 

Εταιρίεσ  39 7.250 0,40% 

Άλλεσ Εταιρίεσ 4 4.090 0,23% 

Μικρομεςαίεσ Εταιρίεσ 34 3.142 0,17% 

Τράπεηεσ και Άλλοι Χρθματοπιςτωτικοί Οργανιςμοί 1 18 0,00% 

Οντότθτεσ Δθμοςίου υμφζροντοσ  15 4.513 0,25% 

Άλλοι Οργανιςμοί Δθμοςίου Συμφζροντοσ 3 586 0,03% 

Δθμόςιοι Οργανιςμοί  1 153 0,01% 

Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ 11 3.774 0,21% 

Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ  43 15.527 0,87% 

Διμοι 4 11.772 0,66% 

Κοινοτικά Συμβοφλια 39 3.755 0,21% 

Φυςικά Πρόςωπα / Καταναλωτικά  1.428 84.110 4,70% 

Γεωργικά 37 637 0,04% 

Μικροεπιχειριςεισ/Επιχειρθματικά 755 41.426 2,31% 

Στεγαςτικά 618 40.946 2,29% 

Φυςικά πρόςωπα / Καταναλωτικά 18 1.101 0,06% 

Εξυπθρετοφμενα 3.333 1.679.391 93,78% 

Εταιρίεσ  12 95.481 5,33% 

Τράπεηεσ και Άλλοι Χρθματοπιςτωτικοί Οργανιςμοί 12 95.481 5,33% 

Οντότθτεσ Δθμοςίου υμφζροντοσ   77 1.172.748 65,49% 

Άλλοι Οργανιςμοί Δθμοςίου Συμφζροντοσ 2 1.120 0,06% 

Δθμόςιοι Οργανιςμοί 14 487.810 27,24% 

Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ 61 683.818 38,19% 

Οργανιςμοί Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 151 298.529 16,67% 

Διμοι  106 293.011 16,36% 

Κοινοτικά Συμβοφλια 45 5.518 0,31% 
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Φυςικά Πρόςωπα / Καταναλωτικά 3.093 112.633 6,29% 

Μικροεπιχειριςεισ/Επιχειρθματικά 724 22.123 1,24% 

Στεγαςτικά 2.363 90.283 5,04% 

Φυςικά πρόςωπα / Καταναλωτικά 6 227 0,01% 

φνολο 4.858 1.790.791 100,00% 

 

Από τον πιο πάνω Ρίνακα φαίνεται ότι 93,78% του ςυνολικοφ υπολοίπου δανείων ι 3.333 δάνεια (από ςφνολο 4.858) 

είναι Εξυπθρετοφμενα ςτισ 31 Μαρτίου, 2016 ενϊ ζνα 6,22% του ςυνόλου ι 1.525 δάνεια, ζχουν κατθγοριοποιθκεί 

από τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ που ζχουν παραχωριςει τα εν λόγω δάνεια ωσ Μθ Εξυπθρετοφμενα. 

Να ςθμειωκεί ότι, από το ςφνολο των 1.525 Μθ Εξυπθρετοφμενων δανείων, 469 δάνεια ςυνολικοφ υπολοίπου ςτισ 

31 Μαρτίου, 2016 €32.222.286 ζχουν κλθκεί οι Κυβερνθτικζσ τουσ Εγγυιςεισ οι οποίεσ παραμζνουν απλιρωτεσ. Το 

μεγαλφτερο ποςό από τισ πιο πάνω Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ (€31.247.761) αφορά δάνεια που ζχουν παραχωρθκεί ςε 

Φυςικά πρόςωπα (414 δάνεια από τα 469). 

 

Ανάλυςθ Κινδφνων 

Για υπολογιςμό των κινδφνων που απορρζουν από ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ λόγω Κυβερνθτικϊν 

Εγγυιςεων, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ διάφοροι παράγοντεσ, όπωσ: 

- το χαρτοφυλάκιο των δανείων με Κυβερνθτικι Εγγφθςθ και ο κίνδυνοσ του κάκε εμπλεκόμενου δανείου 
ξεχωριςτά, 

- κατά πόςο υπάρχουν δάνεια των οποίων θ Κυβερνθτικι Εγγφθςθ ζχει κλθκεί για πλθρωμι, 
- το φψοσ των Εξυπθρετοφμενων  / Μθ Εξυπθρετοφμενων δανείων, 
- θ απόδοςθ των αναδιαρκρωμζνων δανείων, 
- το είδοσ τθσ Κυβερνθτικισ Εγγφθςθσ (πρϊτθ ηιτθςθ – first demand guarantee ι τελικι ηθμιά - final loss 

guarantee) 
- τυχόν άλλεσ εξαςφαλίςεισ που διακζτουν τα πιο πάνω δάνεια κλπ. 

Επίςθσ, ο κίνδυνοσ καταβολισ μετρθτϊν με τον κίνδυνο δθμιουργίασ ηθμιϊν από Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ που κα 

κλθκοφν, είναι διαφορετικόσ, τόςο όςο αφορά χρονικό διάςτθμα φπαρξθσ όςο και ωσ προσ το φψοσ του ποςοφ.  

Το Νοζμβριο του 2015 θ Κυβζρνθςθ ζχει καταβάλει το ποςό των €50εκ περίπου ςτθν Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα 

για Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ που είχαν κλθκεί για πλθρωμι και αφοροφςαν παλαιά Μθ Εξυπθρετοφμενα δάνεια. Για 

ανάκτθςθ των πιο πάνω καταβλθκζντων ποςϊν, το Γενικό Λογιςτιριο, ςε ςυνεργαςία με τθν Νομικι Υπθρεςία, 

προωκεί νομικζσ διαδικαςίεσ. Οποιαδιποτε ποςά ανακτθκοφν κα μειϊςουν τθν τελικι ηθμιά τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Πμωσ ο κίνδυνοσ καταβολισ μετρθτϊν και για άλλεσ υφιςτάμενεσ Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ είναι ορατόσ αφοφ, όπωσ 

αναφζρκθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ, ζχουν ιδθ κλθκεί Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ για €32εκ περίπου και 

αναμζνεται θ κλιςθ και άλλων Κυβερνθτικϊν Εγγυιςεων από Μθ – Εξυπθρετοφμενα δάνεια (ειδικά για δάνεια τα 

οποία θ θμερομθνία λιξθσ τουσ ζχει ιδθ παρζλκει – πολφ παλαιά δάνεια).  

Από τθν ζκκεςθ που ζχει ετοιμάςει το Γενικό Λογιςτιριο για τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων των Κυβερνθτικϊν 

Εγγυιςεων ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2015, ςτθν οποία γίνεται πιο εκτενισ και λεπτομερισ ανάλυςθ, υπολογίηεται ότι θ 

Κυβζρνθςθ μπορεί να κλθκεί ςτο εγγφσ μζλλον (ςτα επόμενα 1-2 χρόνια) να καταβάλει για Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ 

ςυςςωρευτικά ποςά μζχρι και €50εκ, ενϊ μεςοπρόκεςμα (μεταξφ 2-5 χρόνια) το ποςό αυτό μπορεί να ανζλκει ςε 

€75εκ περίπου, ςυςςωρευτικά. 
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Πςο αφορά τθν πικανι ηθμιά τθσ Κυβζρνθςθσ από τισ πιο πάνω πλθρωμζσ, αυτι κα εξαρτθκεί, τόςο από το φψοσ του 

ποςοφ τθσ ανάκτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα κόςτθ ανάκτθςθσ (δικαςτικά και άλλα ζξοδα) όςο και από το χρονικό 

διάςτθμα ανάκτθςθσ οποιονδιποτε ποςϊν. 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Ο κίνδυνοσ αποπλθρωμισ υφιςτάμενων Κυβερνθτικϊν Εγγυιςεων (ειδικά για δάνεια τα οποία θ θμερομθνία λιξθσ 

τουσ ζχει παρζλκει) είναι μεγάλοσ. Σε αυτό το ενδεχόμενο θ Κυβζρνθςθ μπορεί μόνο να μειϊςει τθν όποια πικανι 

ηθμιά τθσ, μζςω διαδικαςιϊν ανάκτθςθσ των καταβλθκζντων ποςϊν από τουσ πρωτοφειλζτεσ / εγγυθτζσ του 

δανείου. Ραρόλο που οι διαδικαςίεσ αυτζσ είναι και χρονοβόρεσ και δαπανθρζσ και οριςμζνεσ φορζσ το κόςτοσ 

ανάκτθςθσ μπορεί να μθν είναι το αναμενόμενο, εντοφτοισ οι διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ μπορεί να επιφζρουν κάποια 

ζςοδα που κα μειϊςουν τισ ηθμιζσ τθσ Κυβζρνθςθσ από τθν καταβολι Εγγυιςεων που ζχουν κλθκεί ι που 

αναμζνεται να κλθκοφν για πλθρωμι.  

Για τισ νζεσ Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ όμωσ που παραχωροφνται με τθν νζα πολιτικι τθσ Κυβζρνθςθσ, ο κίνδυνοσ 

πρόκλθςθσ ηθμιάσ ςτο μζλλον ζχει μειωκεί αφοφ: 

 ζχει δθμιουργθκεί ζνα πιο ορκολογιςτικό πλαίςιο διαχείριςθσ των Κυβερνθτικϊν Εγγυιςεων με τθν ζγκριςθ 
ςχετικοφ Εγχειριδίου Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ από το Υπουργικό Συμβοφλιο, 
  

 οι νζεσ Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ παραχωροφνται ςτθ βάςθ κριτθρίων τα οποία εγκρίκθκαν επίςθσ από το 
Υπουργικό Συμβοφλιο, και 
 

 οποιαδιποτε αιτιματα παραχϊρθςθσ νζων Εγγυιςεων αξιολογοφνται, τόςο από οικονομικισ άποψθσ του 
δανειολιπτθ όςο και από πλευράσ πιςτωτικϊν κινδφνων, προτοφ εγκρικεί οποιοδιποτε αίτθμα. 

Ραράλλθλα, 

 θ ειςαγωγι τελϊν εγγυιςεων, που βαςίηονται ςτον πιςτωτικό κίνδυνο του κάκε δανείου με Κυβερνθτικι 
Εγγφθςθ, και  
 

 θ ειςαγωγι τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ Δανειολιπτθ και Κυβζρνθςθσ (back to back up agreement) για 
παραχϊρθςθ περαιτζρω εξαςφαλίςεων ςτθν Κυβζρνθςθ για τουσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ που αναλαμβάνει 
με τθν παραχϊρθςθ Κυβερνθτικισ Εγγφθςθ, 

κα μειϊςει το φψοσ των όποιων πικανϊν ηθμιϊν ςτο μζλλον και παράλλθλα κα μειϊςει και τα αιτιματα για 

Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ. 

  

ΧΟΘΓΘΣΕΙΣ ΚΥΒΕΝΘΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  

Πλθροφορίεσ 

Τα Δάνεια που παραχωρικθκαν από τθν Κυβζρνθςθ ανζρχονται κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2015 ςε €1.018.028.739 

(2014: €858.362.363) και ζχουν παραχωρθκεί ςτουσ ακόλουκουσ οργανιςμοφσ: 

 2015 2014 

 € εκ. € εκ. 

Ξζνεσ Κυβερνιςεισ (i) 109.788 109.789 

Διμοι (ii) 30.241 32.096 
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Συμβοφλια Αποχετεφςεωσ (ii) 19.342 20.676 

Συμβοφλια Υδατοπρομικειασ 24 24 

Οργανιςμοί Δθμόςιου Δικαίου και Άλλοι Οργανιςμοί (iii) 812.624 651.114 

Συνεργατικζσ Εταιρείεσ και Άλλοι Ιδιωτικοί Οργανιςμοί 46.010 44.663 

υνολικό 1.018.029 858.362 

(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) Δάνεια που προζκυψαν 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 τθν 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 Ιςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν (2015: €386,0 εκ., 2014: €387,2 

εκ.) και ςτον Οργανιςμό Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ (2015: €166,6 εκ., 2014: €175,6 εκ.) για ςκοποφσ υλοποίθςθσ τθσ 

ςτεγαςτικισ / δανειοδοτικισ πολιτικισ του κράτουσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ αφξθςθ που παρατθρείται προκφπτει κυρίωσ από δάνειο φψουσ €175 εκ. το οποίο θ Κυβζρνθςθ 

παραχϊρθςε προσ το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίθςθσ (το οποίο ςυςτάκθκε με βάςθ το περί τθσ Σφςταςθσ και 

Λειτουργίασ Ανεξάρτθτου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίθςθσ Νόμου του 2015) με ςκοπό αποκλειςτικά τθν 

ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Συνεργατικισ Κεντρικισ Τράπεηασ.      

 

Ανάλυςθ 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: 

 

 Ανακτιςιμο δάνειο φψουσ €109,8 εκατομμυρίων, το οποίο παραχωρικθκε προσ τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία 

μζςω του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. Σθμειϊνεται ότι τα ποςά που ζχουν 

περιλθφκεί ςτον προχπολογιςμό ςχετικά με το δάνειο αυτό αφοροφν μόνο ςτθν είςπραξθ τόκων και ανζρχονται ςε 

€3 εκατομμφρια ανά ζτοσ.   

 

 Ανακτιςιμα δάνεια φψουσ €49 εκατομμυρίων που αποτελοφν δάνεια προσ Διμουσ και Συμβοφλια 

Αποχετεφςεων τα οποία προζκυψαν από πρϊθν δάνεια που ςυνιψαν με τθν Τράπεηα KA Finanz, κρίνονται επί του 

παρόντοσ χαμθλοφ κινδφνου αφοφ οι δόςεισ τουσ καταβάλλονται κανονικά και το ποςό κεωρείται πλιρωσ 

ανακτιςιμο.     

 

 Ανακτιςιμα δάνεια φψουσ €812,6 εκατομμυρίων που παραχωρικθκαν κατά καιροφσ για τθν προϊκθςθ 

κυβερνθτικϊν πολιτικϊν, τα μεγαλφτερα εκ των οποίων είχαν παραχωρθκεί προσ το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίθςθσ 
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(2015:€175 εκατ., 2014:€0), το Φορζα Ιςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν (2015:€386,0 εκατ.), τον Οργανιςμό 

Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ (2015:€166,6 εκατ.) και τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ (2015:€75,5 εκατ.).  

 

Σθμειϊνεται ότι o πιςτωτικόσ κίνδυνοσ για το δάνειο προσ το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίθςθσ επί του παρόντοσ κρίνεται 

χαμθλόσ, αφοφ το ποςό κεωρείται πλιρωσ ανακτιςιμο. 

 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι για τα δάνεια που παραχωρικθκαν ςτο Φορζα Ιςότιμθσ Κατανομισ Βαρϊν, ςτον Οργανιςμό 

Χρθματοδοτιςεωσ Στζγθσ και τον Κυπριακό Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Γθσ ζχουν κατά βάςθ διοχετευκεί από τουσ 

οργανιςμοφσ που τα ζλαβαν προσ ιδιϊτεσ. 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) 

 ϋ 

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

Κατανομισ Βαρϊν (ΦΙΚΒ) 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 Ιουνίου 2015 κακϊσ το ποςό των 

κακυςτερθμζνων δόςεων κατά τθν ίδια θμερομθνία : 

 

Ρίνακασ 1 : Δάνεια του ΟΧΣ με κεφάλαια τθσ Κυβζρνθςθσ 

 

 Δάνεια με κεφάλαια τθσ Κυβζρνθςθσ     

Δάνεια                                                                                       
 
 

Αρικμόσ 
δανείων 

31/3/2016 

Υπόλοιπο 
31/3/2016 

 
€ εκ. 

Υπόλοιπο 
30/6/2015  

 
€ εκ. 

Ροςό 
κακυςτερθμζνων 

δόςεων 
31/3/2016 

€ εκ. 

Ηευγαριϊν ςε ακριτικζσ περιοχζσ 1.120 20.223 21.590 3.644 

Αναηωογόνθςθσ περιοχισ πράςινθσ γραμμισ  280 9.831 10.210 1.957 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Κοινοτιτων κάτω των 
500 κατοίκων 

731 17.931 19.373 2.172 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Αγροτικϊν περιοχϊν 1 38 39 15 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Ρολυτζκνων 44 1.894 1.970 365 

Για Στεγαςτικά Σχζδια Αναπιρων 25 693 737 46 

Σε ηευγάρια με χαμθλά και μζτρια ειςοδιματα  1.050 112.978 114.982 8.104 

φνολο 3.251 163.588 168.901 16.303 
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Αναφζρεται ότι για τα πιο πάνω 3.251 δάνεια, τα 1.988 (61%, 30/6/2015:64%) κεωροφνται εξυπθρετοφμενα αφοφ 

δεν ζχουν ι ζχουν λιγότερεσ ι ίςεσ των 3 κακυςτερθμζνων δόςεων. Τα υπόλοιπα 1.263 με υπόλοιπο κατά τθν 

31/3/2016 €76.437.629 και με ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων €15.947.968 (ποςοςτό 21% ςε ςχζςθ με 18% το οποίο 

αντιςτοιχοφςε κατά τθν 30/6/2015), κεωροφνται μθ εξυπθρετοφμενα αφοφ παρουςιάηουν περιςςότερεσ από 3 

κακυςτερθμζνεσ δόςεισ , με οριςμζνα 529 (30/5/2015:390) 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 τερματιςμό ςυμβολαίου ι λιψθ δικαςτικϊν μζτρων ςε 40 (30/5/2015:13) από τα πιο 

πάνω δάνεια.   

Σθμειϊνεται ότι για τα εν λόγω δάνεια θ Κυβζρνθςθ είςπραξε από τον ΟΧΣ το 2015 ποςό €9 εκατομμυρίων 

αναφορικά με αποπλθρωμζσ των δανείων (γι’ αυτό και τα υπόλοιπα των δανείων αυτϊν που αναφζρονται πιο πάνω 

μειϊκθκαν από €175,6 εκατ. κατά τθν 31/12/2014 ςε €166,6 εκατ. κατά τθν 31/12/2015). 

 

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

 Δάνεια με κεφάλαια του ΦΙΚΒ    

Δάνεια                                                                                       
 
 

Αρικμόσ 
δανείων κατά 
τθν 31/3/2016 

Υπόλοιπο 
31/3/2016  

€ εκ. 

Υπόλοιπο 
30/6/2015  

€ εκ. 

Ροςό 
κακυςτερθμζνων 

δόςεων 31/3/2016 
€ εκ. 

Σπουδαςτικά 17.785 338.515 324.443 20.174 

Ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ 545 8.584 8.329 2.209 

Για νεοδθμιουργθμζνα  ηευγάρια 1.802 12.783 14.708 2.808 

Επαγγελματικά 203 4.045 4.063 2.972 

Για Σωματεία και Οργανϊςεισ 11 1.212 1.262 255 

φνολο 20.346 365.139 352.805 28.418 

 

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

περίπου 87,4% να αντιπροςωπεφει Σπουδαςτικά δάνεια. Αναφζρεται ότι για τα πιο πάνω 20.151 δάνεια, τα 16.101 

(79%, 30/6/2015:77%) κεωροφνται εξυπθρετοφμενα αφοφ δεν ζχουν ι ζχουν λιγότερεσ ι ίςεσ των 3 

κακυςτερθμζνων δόςεων. Τα υπόλοιπα 4.245 με υπόλοιπο κατά τθν 31/3/2016 €92.238.617 και με ποςό 

κακυςτερθμζνων δόςεων €27.764.264 (ποςοςτό 30,1% ςε ςχζςθ με 30% το οποίο αντιςτοιχοφςε κατά τθν 

30/6/2015), κεωροφνται μθ εξυπθρετοφμενα αφοφ παρουςιάηουν περιςςότερεσ από 3 κακυςτερθμζνεσ δόςεισ , με 

οριςμζνα 1.735 (30/5/2015:1.605)  να ξεπερνοφν κακυςτερθμζνεσ δόςεισ 3 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ο Οργανιςμόσ 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι καλφπτονται με Κυβερνθτικι εγγφθςθ ι με τθν αξία τθσ κατοικίασ, ζχει προχωριςει ςε 

τερματιςμό ςυμβολαίου ι λιψθ δικαςτικϊν μζτρων ςε 89 (30/5/2015:51) από τα πιο πάνω δάνεια.    

Σθμειϊνεται τζλοσ ότι για τα εν λόγω δάνεια θ Κυβζρνθςθ παραχϊρθςε ςτο Φορζα ποςό €24 εκατομμυρίων για νζα 

δάνεια ενϊ είςπραξε από το Φορζα ποςό €25.2 εκατομμυρίων αναφορικά με αποπλθρωμζσ των δανείων (γι’ αυτό 

και τα υπόλοιπα των δανείων αυτϊν που αναφζρονται πιο πάνω μειϊκθκαν από €387,2 εκατ. κατά τθν 31/12/2014 

ςε €386,0 εκατ. κατά τθν 31/12/2015). 

 

 

 



                                                                                    
21 

(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 903, από τα οποία 93 ζχουν 

ξοφλθκεί πλιρωσ. Τα 810 που παραμζνουν παρουςιάηουν υπόλοιπο κατά τθν 31/3/2016 €60.166.266 και ποςό 

κακυςτερθμζνων δόςεων κατά τθν ίδια θμερομθνία €5.990.771. Αναφζρεται ότι για τα πιο πάνω 810 δάνεια, τα 324 

(40%) κεωροφνται εξυπθρετοφμενα αφοφ δεν ζχουν ι ζχουν λιγότερεσ ι ίςεσ των 3 κακυςτερθμζνων δόςεων. Τα 

υπόλοιπα 486 με υπόλοιπο κατά τθν 31/3/2016 €40.866.386 και με ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων €5.957.154 

κεωροφνται μθ εξυπθρετοφμενα αφοφ παρουςιάηουν περιςςότερεσ από 3 κακυςτερθμζνεσ δόςεισ , με οριςμζνα 

(178) να ξεπερνοφν κακυςτερθμζνεσ δόςεισ 3 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ο Οργανιςμόσ ζχει προχωριςει ςε λιψθ 

δικαςτικϊν μζτρων ςε 104 από τα 486 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 92, παρουςιάηουν 

υπόλοιπο κατά τθν 31/3/2016 €6.689.557 και ποςό κακυςτερθμζνων δόςεων κατά τθν ίδια θμερομθνία  €41.782. 

 

Αναφζρεται ότι ο ΚΟΑΓ ζχει ςυμπεριλάβει ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ διοικθτικά ζξοδα φψουσ περίπου €8,2 

εκατομμφριων τα οποία κεωρεί ότι οφείλονται από το Κράτοσ. Συνεπϊσ για τον ΚΟΑΓ το οφειλόμενο ποςό προσ το 

Κράτοσ (€66.7 εκ.) παρουςιάηεται κατά €8,2 εκατομμφρια λιγότερο ςε ςχζςθ με το οφειλόμενο ποςό που 

παρουςιάηει θ Κυβζρνθςθ ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ.  

Αναφζρεται επίςθσ ότι ο ΚΟΑΓ , ενϊ μζχρι το 2009 κατάβαλλε κανονικά προσ το Κράτοσ τισ κακαρζσ ειςπράξεισ από 

τουσ δανειολιπτεσ, μετά το 2009 δεν κατζβαλε 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). 

Να ςθμειωκεί ότι θ Κυβζρνθςθ ζχει αποφαςίςει όπωσ απαιτθκεί από τον ΚΟΑΓ (α) όπωσ διαγράψει άμεςα το πιο 

πάνω ποςό των €8,2 εκατομμφριων αφοφ με βάςθ το ΣΣΧΑ τα διοικθτικά ζξοδα βαρφνουν τουσ αγοραςτζσ των 

κατοικιϊν και όχι το Κράτοσ και (β) να επιςτρζψει άμεςα ςτθ Κυβζρνθςθ το ποςό των €11,3 εκατομμφριων το οποίο 

αντιπροςωπεφει ποςό €2,9 εκατομμφριων ωσ θ διαφορά του ποςοφ που παραχϊρθςε θ Κυβζρνθςθ για ανζγερςθ 

των κατοικιϊν ςε ςχζςθ με το πραγματικό κόςτοσ ανζγερςθσ των κατοικιϊν και ποςό €8,4 εκατομμφριων ωσ τα 

ζςοδα από τισ πωλιςεισ των κατοικιϊν  που παραχωρικθκαν με κονδφλια του ΣΣΧΑ ςε μζτρια αμειβόμενουσ.  

 

 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 τθν 

Κυβζρνθςθ και ότι με βάςθ το Νόμο 223/88 τα δάνεια παγοποιικθκαν μζχρι τθν επάνοδο των εκτοπιςκείςων 

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 €12 εκατομμφρια κατά ζτοσ. 
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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 κα πρζπει να δθμιουργθκεί ςτθν κεντρικι κυβζρνθςθ 

ζνα πλαίςιο αξιολόγθςθσ αιτθμάτων για τθ χοριγθςθ νζων δανείων από τθ Δθμοκρατία προσ τρίτουσ κακϊσ και για 

τθ διαχείριςθ των υφιςτάμενων δανείων και των ρίςκων που απορρζουν από αυτά, κατ’ αναλογία και τθσ 

διαδικαςίασ που ακολουκικθκε για τθ δθμιουργία Γραφείου Διαχείριςθσ Κυβερνθτικϊν Εγγυιςεων. 

 

ΑΓΩΓΕΣ ΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΘ  

Πλθροφορίεσ 

Κατά τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου, 2015 εκκρεμοφςαν διάφορεσ δικαςτικζσ αγωγζσ εναντίον τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

κακϊσ επίςθσ και εναντίον των Οντοτιτων Δθμοςίου Δικαίου και Αρχϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ είτε από 

υπαλλιλουσ είτε από τρίτουσ  το κόςτοσ των οποίων δεν μπορεί να προβλεφκεί ωσ ακολοφκωσ: 

(α) Κεντρικι Κυβζρνθςθ 

 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 κακϊσ επίςθσ και αγωγζσ για τισ 

παγοποιιςεισ των προςαυξιςεων.  

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

του 2013 για αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα. 

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

 Αγωγζσ τρίτων για ατυχιματα/ τραυματιςμοφσ που ςυνζβθςαν που 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 απαλλοτριωκείςασ 

γθσ ι/και πικανά διαφυγόντα κζρδθ από τθ χριςθ των εν λόγω ςτοιχείων πάγιου ενεργθτικοφ. 

(β) Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) 

 Αγωγζσ τρίτων είτε από ςυμβάςεισ είτε από ηθμιζσ ςε ιδιωτικζσ περιουςίεσ 

 Αγωγζσ υπαλλιλων λόγω προαγωγϊν/ μιςκολογικϊν κλιμάκων ι και άλλων κεμάτων προςωπικοφ  

 (γ) Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΑΤΑ) 

 Αγωγζσ τρίτων είτε από ςυμβάςεισ είτε από ηθμιζσ ςε ιδιωτικζσ περιουςίεσ 

 Αγωγζσ υπαλλιλων λόγω προαγωγϊν / μιςκολογικϊν κλιμάκων ι και άλλων κεμάτων προςωπικοφ 

 

Ανάλυςθ Κινδφνων 

(α) Κεντρικι Κυβζρνθςθ 

Οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι προκφπτουν ςε περίπτωςθ που εκδοκεί απόφαςθ δικαςτθρίου εναντίον τθσ 

Δθμοκρατίασ οπότε επιβάλλεται θ καταβολι χρθματικϊν αποηθμιϊςεων ςτουσ ενάγοντεσ. Σε περίπτωςθ που οι 

χρθματικζσ αποηθμιϊςεισ είναι ψθλζσ τότε επθρεάηονται αρνθτικά τα δθμόςια οικονομικά και κατά ςυνζπεια θ μθ 

επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων που τίκενται με όλα τα αρνθτικά ςυνεπακόλουκα.  
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Οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι κα προκφψουν κυρίωσ από: 

 τθν 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». Σθμειϊνεται ότι, οι πραγματικζσ 

εξοικονομιςεισ για το κράτοσ από τισ μειϊςεισ των απολαβϊν και ςυντάξεων για το ζτοσ 2015 ανιλκε περίπου 

ςτα 259 εκ. ευρϊ ενϊ το αντίςτοιχο ποςό για το 2014 ανιλκε ςτα 262 εκ. ευρϊ. 

 από δικαςτικζσ αποφάςεισ που αφοροφν αγωγζσ τρίτων των οποίων θ οικονομικι τουσ κζςθ  επθρεάςτθκε 

αρνθτικά  από τισ αποφάςεισ του Μαρτίου του 2013 για αναδιάρκρωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα.  

(β) Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) και (γ)  Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΑΤΑ) 

Οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που προζρχονται από τα ΝΡΔΔ και από τισ ΑΤΑ και αφοροφν είτε αγωγζσ τρίτων είτε 

αγωγζσ υπαλλιλων κατά των οντοτιτων αυτϊν, δεν είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικοί αφοφ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που 

μασ ζχουν ςταλεί αυτζσ δεν ξεπερνοφν τα 5 εκ. ευρϊ.     

ΚΦΞΗΚJHJJDFJFDGSKLDJFSKJDFGH 

ΡΟΣΑ ΡΟΥ ΕΚΚΕΜΟΥΝ ΓΙΑ  ΑΡΑΛΛΟΤΙΩΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΘΣ  

Πλθροφορίεσ 

Θ απαλλοτρίωςθ αφορά αναγκαςτικι, ςφμφωνθ με το νόμο και με κακοριςμζνθ αποηθμίωςθ, εξαγορά από το 

κράτοσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ κάποιου, για λόγουσ δθμόςιασ ανάγκθσ ι ωφζλειασ. Συνικωσ το κράτοσ προχωρεί 

ςε απαλλοτριϊςεισ ιδιωτικισ περιουςίασ για δθμιουργία ζργων υποδομϊν ι για άλλουσ ςκοποφσ και καταβάλλει 

ςτουσ ιδιοκτιτεσ αντίςτοιχο χρθματικό αντίτιμο με βάςθ τθν αξία τθσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ που απαλλοτριϊνεται. Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί να γίνει και ανταλλαγι ιδιωτικισ γθσ με κρατικι ιςόποςθσ αξίασ.  

Λόγω εκτζλεςθσ μεγάλου αρικμοφ ζργων υποδομισ ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του 2000 ςε ςυνδυαςμό με τα ψθλά 

επιτόκια που καταβάλλονταν από τθ μθ ζγκαιρθ καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ (επιτόκιο 9%) και τθν 

ζλλειψθ κακοριςμζνθσ πολιτικισ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ ςυςςϊρευςθ μεγάλων οφειλϊν / υποχρεϊςεων του 

δθμόςιου προσ τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ.  

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. Σθμειϊνεται ότι, με ςθμερινά δεδομζνα το 

φψοσ του επιτοκίου εξακολουκεί να είναι ψθλό αφοφ ο μζςοσ όροσ του επιτοκίου κατακζςεων που παραχωροφν οι 

χρθματοοικονομικοί οργανιςμοί δεν ξεπερνά το 1,5%. Τονίηεται ότι ο κακοριςμόσ τθσ πολιτικισ απαλλοτριϊςεων 

γίνεται από το Υπουργικό Συμβοφλιο με ςειρά από αποφάςεισ του. 

Κατά τθν 31 Δεκεμβρίου, 2015 ςφμφωνα με ςτοιχεία του Τμιματοσ Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ οι ςυνολικζσ 

εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τόκων) προσ τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ τουσ οποίουσ θ γθ 

απαλλοτριϊκθκε για υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν ι άλλων ζργων (αρχαιολογικοί χϊροι, ανάγκεσ εκνικισ φρουράσ) 

ανερχόταν ςτα 340,3 εκ. ευρϊ ςε ςχζςθ με 413,6 εκ. ευρϊ τζλοσ του 2014, δθλαδι το φψοσ του οφειλόμενου ποςοφ 

για απαλλοτριϊςεισ μειϊκθκε κατά 17,7% ενϊ ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2012 τα οφειλόμενα ποςά για 

απαλλοτριϊςεισ μειϊκθκαν κατά 33% αφοφ το οφειλόμενο ποςό ανερχόταν ςτα €508 εκ. Ρρόςκετα, ςθμειϊνεται ότι 

από τισ ςυνολικζσ εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ, ποςό φψουσ 215 εκ. ευρϊ ζχει ςυμφωνθκεί και ζγινε αποδεκτό από τουσ 

ιδιοκτιτεσ των υπό απαλλοτρίωςθ τεμαχίων ενϊ το υπόλοιπο οφειλόμενο ποςό φψουσ 125,3 εκ. ευρϊ δεν ζχει γίνει 

ακόμθ αποδεκτό από τουσ ιδιοκτιτεσ.  

Για εξόφλθςθ των οφειλϊν του κράτουσ προσ τουσ ιδιοκτιτεσ γθσ περιλαμβάνεται ετθςίωσ πρόνοια ςτουσ 

Ρροχπολογιςμοφσ που κυμαίνεται από  72 – 78 εκ ευρϊ περίπου.  
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά οι ςυνολικζσ εκκρεμείσ υποχρεϊςεισ του κράτουσ προσ τουσ 

ιδιοκτιτεσ γθσ (κεφάλαιο και τόκοι) κακϊσ και τα καταβλθκζντα ποςά για τα ζτθ 2013-2015. Σθμειϊνεται ότι, θ 

διαφορά που προκφπτει από το υπόλοιπο ζκαςτου ζτουσ και των αποπλθρωμϊν αφορά νζεσ απαλλοτριϊςεισ γθσ. 

 

Μθ 

Συμφωνθκζντα 

ποςά  

Συμφωνθκζντα 

ποςά 

Σφνολο 

ςυμφωνθκζντα 

και μθ

Μθ 

Συμφωνθκζντα 

ποςά  

Συμφωνθκζντα 

ποςά 

Σφνολο 

ςυμφωνθκζντα 

και μθ

Μθ 

Συμφωνθκζντα 

ποςά  

Συμφωνθκζντα 

ποςά 

Σφνολο 

ςυμφωνθκζντα 

και μθ

φνολο 508.506 78.132 204.027 276.869 480.896 72.668 167.776 245.833 413.609 76.800 125.305 214.969 340.274

Κεφάλαιο 51.141 131.125 171.850 302.975 45.993 104.929 138.715 243.644 53.334 79.079 120.940 200.019

Τόκοσ 24.673 72.902 105.019 177.921 23.496 62.847 107.118 169.965 22.052 46.226 94.029 140.255

Επαγγελματικά 

Ζξοδα
2.318 3.179 1.414

Οφειλόμενο ποςό 1.1.2015

€ εκ.

Καταβλθκζν 

ποςό εντόσ 

το 2015

€ εκ.

Οφειλόμενο ποςό 1.1.2016

€ εκ.

Οφειλόμενο 

ποςό 

1.1.2013

€ εκ.

Καταβλθκζν 

ποςό εντόσ 

το 2013

€ εκ.

Οφειλόμενο ποςό 1.1.2014

€ εκ.

Καταβλθκζν 

ποςό εντόσ 

το 2014

€ εκ.

 

 

Ανάλυςθ Κινδφνων 

Με βάςθ τα πιο πάνω, οι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που δθμιουργοφνται για τθν Κυπριακι Δθμοκρατία είναι οι 

ακόλουκοι: 

 Οι κάτοχοι τθσ απαλλοτριωκείςασ γθσ οι οποίοι δεν αποδζχκθκαν τθν προςφορά του Τμιματοσ 

Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ να 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: 

 Ο προχπολογιςμόσ κάκε ζτουσ περιλαμβάνει τθν απαραίτθτθ πρόνοια ϊςτε να πλθρωκοφν οι περιπτϊςεισ 

εκείνεσ όπου ζχει ςυμφωνθκεί το ποςό και το χρονοδιάγραμμα πλθρωμισ. 

 Οι αποπλθρωμζσ των οφειλϊν γίνονται με  βάςθ τθ χρονολογικι ςειρά αρχίηοντασ από τισ παλαιότερεσ 

όπου το επιτόκιο αποπλθρωμισ είναι ψθλότερο ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου.  

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

τουσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ αφοφ 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 φειδϊ και νοουμζνου ότι το ζργο είναι ϊριμο για υλοποίθςθ 

και οι πιςτϊςεισ περιλαμβάνονται ςτον 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  

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Πλθροφορίεσ 

Ο χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ είναι ςυςτθμικόσ για τθν κυπριακι οικονομία. 
 
Θ Κφπροσ διακζτει ζνα ιδιαίτερα αναπτυγμζνο τραπεηικό τομζα κακϊσ και ζνα ιδιαίτερα δραςτθριοποιθμζνο 
αςφαλιςτικό τομζα και μια μάλλον υποτονικι κεφαλαιαγορά. 
 
Θ Κφπροσ κατάφερε να εξζλκει μιασ βακιάσ κρίςθσ κατά τθν περίοδο 2012-2014 και να ενδυναμϊςει τθν 
ανκεκτικότθτα τθσ οικονομίασ τθσ. Εντοφτοισ, οι προκλιςεισ παραμζνουν. 
 
Ο κφριοσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ζκκεςθσ είναι ο εντοπιςμόσ των ςθμαντικότερων δθμοςιονομικϊν κινδφνων, οι οποίοι 
πθγάηουν από τισ δραςτθριότθτεσ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, κακϊσ και μζτρων περιοριςμοφ των κινδφνων και 
αντιμετϊπιςθσ των αδυναμιϊν. 
 
Κφρια χαρακτθριςτικά του τραπεηικοφ τομζα  
 
Θ κυπριακι οικονομία παρουςίαηε μζχρι το 2013 ανιςοςκζλειεσ ςτα δθμόςια οικονομικά κακϊσ και διαρκρωτικά 
προβλιματα. Ο τραπεηικόσ τομζασ, κατά τισ 31/12/2015, ιταν 3.85 φορζσ το μζγεκοσ του ΑΕΡ, 2/3 του μεγζκουσ που 
είχε πριν τθν κρίςθ. Θ χαλαρότθτα ςτθν παροχι δανειςμοφ και θ υπερμεγζκθσ ρευςτότθτα  επζφεραν υπερβολικι 
πιςτωτικι επζκταςθ πριν τθν κρίςθ. Αυτι προκάλεςε μια  φοφςκα ςτα ακίνθτα και οδιγθςε ςε μθ βιϊςιμα επίπεδα 
δανειςμοφ ςτα εγχϊρια νοικοκυριά και επιχειριςεισ, με δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςυςτθμικοφ χαρακτιρα ςε ολόκλθρθ 
τθν οικονομία.  
 
Για αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω αναφερόμενων προκλιςεων, θ Κυπριακι Δθμοκρατία εντάχκθκε το 2013 ςε 
πρόγραμμα αναπροςαρμογισ το οποίο κάλυπτε τα δθμόςια οικονομικά, τα διαρκρωτικά κζματα και τον τραπεηικό 
τομζα. Θ εφαρμογι του προγράμματοσ οδιγθςε ςε κετικά αποτελζςματα, Θ ανάπτυξθ επανιλκε ςε κετικοφσ 
ρυκμοφσ, θ ανεργία μειϊκθκε και τα δθμόςια οικονομικά ςχεδόν ιςοςκελίςτθκαν, ενϊ ενδυναμϊκθκε θ κεφαλαιακι 
επάρκεια και θ ρευςτότθτα των τραπεηϊν. 
 
Θ αγορά ακινιτων και οι τιμζσ των ακινιτων μειϊκθκαν ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια, και ο τραπεηικόσ τομζασ ζχει 
ςυρρικνωκεί ςε πιο βιϊςιμα επίπεδα. 
 
Οριςμζνοι δείκτεσ που αντικατοπτρίηουν τθν παροφςα κατάςταςθ του τραπεηικοφ τομζα, παρουςιάηονται πιο κάτω: 

 

  
2013 
€ εκ. 

2014 
€ εκ. 

2015 
€ εκ. 

ΑΕΠ  18.064,7 17.393,7 17.420,6 

     

φνολο υποχρεώςεων του τραπεηικοφ τομζα 71.966,8 66.677,9 65.526,7 

Ποςοςτό επί του ΑΕΠ 398.4% 383.3% 376.1% 

    

Κατάςταςθ των τραπεηών    

      -   Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ  11.7% 14.2% 15.6% 

      - Μθ Εξυπθρετοφμενεσ Χορθγιςεισ ωσ % των ςυνολικϊν δανείων 42.07% 47.50% 45.36% 
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Άλλοι δείκτεσ     

      - Επζκταςθ δανειςμοφ ιδιωτικοφ τομζα (εξαιρουμζνων Οντοτήτων 
Ειδικοφ Σκοποφ) -3.7% -0.8% 0.2% 

      - Επζκταςθ τιμϊν οικιςτικϊν ακινιτων -6.5% -8.8% -4.3% 

      -  Ζλλειμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (% ΑΕΡ) -4.5% -4.6% -3.6% 

      - Κακαρι Επενδυτικι Θζςθ (% ΑΕΡ) -136.8% -140.7% -129.2% 

 
Οι μεγαλφτερεσ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ τθσ Κφπρου ζλαβαν ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ 
τουσ κζςθσ: 
 

- Θ Τράπεηα Κφπρου ανακεφαλαιοποιικθκε το 2014, μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ €1 δις. 
- Θ Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα (ΣΡΙ) ανακεφαλαιοποιικθκε το 2014 από το κράτοσ, μζςω επζνδυςθσ 

φψουσ €1,5 δις. ςε αντάλλαγμα το 99% των μετοχϊν τθσ, ενϊ παραχωρικθκε επίςθσ επιπλζον ποςό φψουσ 
€175 εκατ. το Δεκζμβριο του 2015. 

- Θ Ελλθνικι Τράπεηα ανακεφαλαιοποιικθκε επιτυχϊσ από ιδιϊτεσ επενδυτζσ, μζςω αφξθςθσ κεφαλαίου 
φψουσ €201 εκατ. 

 
Ωσ αποτζλεςμα των πιο πάνω ενεργειϊν, οι δείκτεσ κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (CET1) των εγχϊριων τραπεηϊν 
βελτιϊκθκαν ωσ εξισ: Τράπεηα Κφπρου 14,3%, ΣΡΙ 15,7% και Ελλθνικι Τράπεηα 13,8%, και ικανοποιοφν τισ εποπτικζσ 
απαιτιςεισ για ελάχιςτα κεφάλαια. 
 
Τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια (ΜΕΔ) εμφανίηουν επίςθσ ςθμάδια ςταδιακισ βελτίωςθσ, ενιςχυόμενα από τθν 
αφξθςθ των αναδιαρκρϊςεων. 
 
Ραρά τθ μικρι αφξθςθ που άρχιςε να καταγράφεται από το 2015 ςτθ ηιτθςθ δανείων από τον ιδιωτικό τομζα, οι 
πιςτϊςεισ προσ τθν οικονομία παραμζνουν υποτονικζσ, λόγω κυρίωσ του μεγάλου αρικμοφ μθ εξυπθρετοφμενων 
δανείων. 
 
Οι τιμζσ των οικιςτικϊν ακινιτων ζχουν προςεγγίςει τισ κατϊτατζσ τουσ τιμζσ και μια πικανι ελαφρά ανοδικι τάςθ 
αναμζνεται ςτο άμεςο μζλλον. 
 
Από τισ 4 Νοεμβρίου 2014, οι ςθμαντικζσ τράπεηεσ εποπτεφονται απευκείασ από τον Ενιαίο Εποπτικό Μθχανιςμό 
(ΕΕΜ) ενϊ οι λιγότερο ςθμαντικζσ τράπεηεσ εποπτεφονται ζμμεςα από τον ΕΕΜ μζςω τθσ ΚΤΚ. 
 
Οικονομικι κατάςταςθ του ιδιωτικοφ τομζα 
 
Τα εγχϊρια νοικοκυριά και οι μθ χρθματοπιςτωτικζσ επιχειριςεισ (ΜΧΕ) εξακολουκοφν να είναι υπερχρεωμζνεσ, με 
το ςυνολικό χρζοσ του ιδιωτικοφ τομζα να φκάνει ςτα 353% του ΑΕΡ ςτα τζλθ Δεκεμβρίου 2015 (355% ςτα τζλθ 
Σεπτεμβρίου 2015). Οι δείκτεσ χρζουσ των νοικοκυριϊν και των ΜΧΕ παρζμειναν ςχετικά ςτακεροί ςτα 127% (128% 
ςτα τζλθ Σεπτεμβρίου 2015) και 226% του ΑΕΡ αντίςτοιχα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι με εξαίρεςθ τα δάνεια των 
Οντοτιτων Ειδικοφ Σκοποφ (τα οποία ζχουν περιοριςμζνθ ζκκεςθ ςτθν κυπριακι οικονομία), το χρζοσ των ΜΧΕ ωσ 
προσ το ΑΕΡ περιορίηεται ςτο 155%, το οποίο είναι πιο αντιπροςωπευτικόσ δείκτθσ για το προφίλ κινδφνου τθσ 
κυπριακισ οικονομίασ.  
 
Οι τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τον εγχϊριο ιδιωτικό τομζα (εξαιρουμζνων των Οντοτιτων Ειδικοφ Σκοποφ) μειϊκθκαν 
ςε 250% του ΑΕΡ ςτο τζλοσ Σεπτεμβρίου 2015 ςε ςφγκριςθ με 259% ζνα χρόνο νωρίτερα. 
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Ανάλυςθ Κινδφνων 

Α. Δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από το χρθματοπιςτωτικό τομζα 

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

Οι κφριοι δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που ςχετίηονται με το χρθματοπιςτωτικό τομζα προζρχονται από το υψθλό 
επίπεδο των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και του ιδιωτικοφ χρζουσ, τα οποία επθρεάηουν αρνθτικά τθν παροχι 
νζων δανείων προσ τθν οικονομία και ωσ επακόλουκο τθν αφξθςθ του ΑΕΡ και τθσ κερδοφορίασ των τραπεηϊν, με 
αρνθτικό αντίκτυπο ςτα δθμόςια φορολογικά ζςοδα. 
 
Σφςτθμα Εγγφθςθσ Κατακζςεων (ΣΕΚ) 

Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ των μεταρρυκμίςεων που επιδιϊκονται ςτα πλαίςια τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είναι 

να ελαχιςτοποιθκοφν οι επιπτϊςεισ μιασ ενδεχόμενθσ τραπεηικισ κρίςθσ ςτθν υπόλοιπθ οικονομία. Στα πλαίςια 

αυτά, οι Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ για τθν εξυγίανςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (2014/59/ΕΕ) κακϊσ και για το ςφςτθμα 

εγγφθςθσ κατακζςεων (2014/49/ΕΕ) ενςωματϊκθκαν πλιρωσ ςτθν κυπριακι νομοκεςία από τον Φεβρουάριο 2016.  

Το Σφςτθμα Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Εξυγίανςθσ Ριςτωτικϊν και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ), το οποίο αποτελεί 

ξεχωριςτι νομικι οντότθτα, ςυςτάκθκε και λειτουργεί ςτθν Κφπρο από το 2010. Μζλθ του ΣEK είναι όλα τα 

πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν ςυςτακεί ςτθν Κφπρο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των υποκαταςτθμάτων τουσ που 

λειτουργοφν ςε άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και όλα τα υποκαταςτιματα ςτθν Κφπρο ξζνων τραπεηϊν 

και πιςτωτικϊν ιδρυμάτων από χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Για το ςκοπό αυτό, ςθμειϊνεται ότι το ΣΕΚ ςτθν 

Κφπρο ενεργοποιικθκε ςτισ 9 Απριλίου 2016 για τθν αποηθμίωςθ των εγγυθμζνων κατακζςεων ςτθν FBME Bank Ltd 

– Cyprus Branch. Τα υποκαταςτιματα τραπεηϊν και πιςτωτικϊν ιδρυμάτων από χϊρεσ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ που βρίςκονται ςτθν Κφπρο, καλφπτονται από τα αντίςτοιχα ςυςτιματα εγγφθςθσ  κατακζςεων των χωρϊν 

τουσ. Το ΣΕK ενεργοποιείται εφόςον διαπιςτωκεί ότι ςυγκεκριμζνο πιςτωτικό ίδρυμα που είναι μζλοσ του, αδυνατεί 

να αποπλθρϊςει τουσ κατακζτεσ του. Το ανϊτατο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που καταβάλλεται ανά κατακζτθ ανά 

αδειοδοτθμζνο πιςτωτικό ίδρυμα, ανζρχεται ςε €100.000. Κατά τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ ενόσ κατακζτθ, τα 

ποςά των υπαρχουςϊν κατακζςεων κα ςυμψθφίηονται με οποιαδιποτε υπόλοιπα δανείων ι άλλων πιςτωτικϊν 

διευκολφνςεων που ζχουν παραχωρθκεί από το καλυπτόμενο ίδρυμα ςτον κατακζτθ κακϊσ και με οποιαδιποτε 

ποςά που αποτελοφν ανταπαίτθςθ του καλυπτόμενου ιδρφματοσ και για τα οποία το καλυπτόμενο ίδρυμα ζχει το 

δικαίωμα ςυμψθφιςμοφ. 

Το Ταμείο Ρροςταςίασ Κατακζςεων πρζπει  να ςυςςωρεφςει μζχρι τον Ιοφλιο του 2024,  μζςω ςυνειςφορϊν των 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που είναι μζλθ του ΣΕΚ, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 0,8% των καλυπτόμενων κατακζςεων. 
 
Κυβερνθτικζσ Εγγυιςεισ 

(α) Τραπεηικζσ εγγυιςεισ 

Θ Κυβζρνθςθ ζχει κεςπίςει, με τθν ζγκριςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, πρόγραμμα φψουσ €6 δις. για τθ χοριγθςθ 
κυβερνθτικϊν εγγυιςεων για τθ ςφναψθ δανείων ι τθν ζκδοςθ ομολόγων από πιςτωτικά ιδρφματα. Στο πλαίςιο 
αυτοφ του προγράμματοσ, το Νοζμβριο του 2012 χορθγικθκαν ςτθ Λαϊκι Τράπεηα κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ φψουσ €1 
δις., οι οποίεσ μεταφζρκθκαν ςτθν Τράπεηα Κφπρου, μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 και τθ ςυγχϊνευςθ 
μζρουσ τθσ Λαϊκισ Τράπεηασ με τθν Τράπεηα Κφπρου. 

 
Θ Τράπεηα Κφπρου χρθςιμοποιεί αυτι τθ ςτιγμι τισ κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ για πράξεισ ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτάσ 
τθσ. Το €1 δις. κυβερνθτικϊν εγγυιςεων ζχει ιςχφ μζχρι το Νοζμβριο του 2017. Ρρόςφατα, θ Τράπεηα Κφπρου, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ από τθ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΚΤ, ανακοίνωςε τθν 
πρόκεςι τθσ να ακυρϊςει αυτζσ τισ κυβερνθτικζσ εγγυιςεισ. 
 
(β) Δάνεια με Κυβερνθτικι Εγγφθςθ 
 
Αυτό το κζμα καλφπτεται ςτο αντίςτοιχο τμιμα τθσ παροφςασ ζκκεςθσ. 
 



                                                                                    
28 

Β. Χρθματοοικονομικόσ μθ τραπεηικόσ τομζασ 

Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ και Ταμεία Αποηθμίωςθσ Επενδυτϊν (ΤΑΕ) 

Στθν Κφπρο λειτουργοφν δφο ταμεία αποηθμίωςθσ των επενδυτϊν, το Ταμείο Αποηθμίωςθσ Επενδυτϊν Ρελατϊν 

ΕΡΕΥ (ΤΑΕ Ρελατϊν ΕΡΕΥ) και το Ταμείο Αποηθμίωςθσ Επενδυτϊν Ρελατϊν Τραπεηϊν (ΤΑΕ Ρελατϊν Τραπεηϊν). 

Θ λειτουργία αυτϊν των ταμείων διζπεται από τον περί Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν και Δραςτθριοτιτων και 

υκμιηόμενων Αγορϊν Νόμο (περί Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν Νόμοσ) ο οποίοσ τροποποιικθκε το 2004 με ςκοπό τθν 

εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τθν Ευρωπαϊκι Οδθγία 97/9/ΕΚ ςχετικά με τα ςυςτιματα αποηθμίωςθσ των 

επενδυτϊν. Με βάςθ αυτι τθ νομοκεςία, οι δφο αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ, δθλαδι τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ 

Κφπρου (ΚΤΚ) και θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου (ΕΚΚ) προζβθςαν ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν Κανονιςμϊν, που 

περιγράφουν ςτθ λεπτομζρεια τθ λειτουργία αυτϊν των ταμείων. 

Ο ςκοπόσ αυτϊν των ΤΑΕ είναι θ εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων των καλυπτομζνων πελατϊν ζναντι των μελϊν του 

ΤΑΕ με τθν καταβολι αποηθμιϊςεων, εφόςον πλθροφνται οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Πλοι οι μθ επαγγελματίεσ 

επενδυτζσ πελάτεσ ενόσ μζλουσ του ΤΑΕ μποροφν να ηθτιςουν αποηθμίωςθ για αξιϊςεισ κατά το εν λόγω μζλοσ που 

απορρζουν από τισ καλυπτόμενεσ υπθρεςίεσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τράπεηα ι θ ΕΡΕΥ δεν είναι ςε κζςθ, λόγω 

τθσ οικονομικισ τθσ κατάςταςθσ (α) να αποδϊςει ςτουσ καλυπτόμενουσ τθσ πελάτεσ του κεφάλαια που τουσ 

οφείλονται ι κεφάλαια τα οποία τουσ ανικουν (β) να παραδϊςει ςτουσ καλυπτόμενουσ πελάτεσ χρθματοοικονομικά 

μζςα που τουσ ανικουν και τα οποία θ τράπεηα ι ΕΡΕΥ κατζχει, διαχειρίηεται ι φυλάτει για λογαριαςμό τουσ. 

Το μζγιςτο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ που καταβάλλεται ςτουσ επιλζξιμουσ πελάτεσ είναι 20 χιλιάδεσ ευρϊ. Θ εν λόγω 

κάλυψθ ιςχφει για το ςυνολικό ποςό των απαιτιςεων από τον αιτοφντα ζναντι ενόσ μζλουσ του ΤΑΕ, ανεξάρτθτα από 

τον αρικμό των λογαριαςμϊν, το νόμιςμα και τον τόπο παροχισ τθσ υπθρεςίασ. 

Οι επιχειριςεισ επενδφςεων ι οι τράπεηεσ, πλθρϊνουν ετιςια ειςφορά ςτο αντίςτοιχο ΤΑΕ, θ οποία είναι ζχει ωσ 

ανϊτατο όριο το 0,5% των επιλζξιμων κεφαλαίων και χρθματοοικονομικϊν μζςων. Τα μζλθ των Ταμείων, μπορεί να 

κλθκοφν να καταβάλουν και ζκτακτθ ςυμπλθρωματικι ειςφορά για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων από τουσ πελάτεσ 

ςυγκεκριμζνου μζλουσ, εάν προκφψει τζτοια ανάγκθ. 

Αςφαλιςτικόσ και ςυνταξιοδοτικόσ τομζασ 

Σε ςχζςθ με αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ και υπθρεςίεσ ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν, δεν υπάρχουν ςυςτιματα 

αποηθμίωςθσ που να τισ καλφπτουν. 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

Α. Δθμοςιονομικοί κίνδυνοι που προκφπτουν από το χρθματοπιςτωτικό τομζα 

Μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια 

Θ βελτιωμζνθ κεφαλαιακι κζςθ και ρευςτότθτα, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ οργανικισ κερδοφορίασ των πιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων ζχουν ενιςχφςει τθν ανκεκτικότθτα του τραπεηικοφ τομζα και δρουν αντιςτακμιςτικά ςτουσ 
προαναφερκζντεσ δθμοςιονομικοφσ κινδφνουσ. 
 
Επιπλζον, οι μεγάλεσ τράπεηεσ ζχουν διοχετεφςει επαρκείσ πόρουσ για τθ δθμιουργία δομϊν, με ςτόχο τθν 
αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ πρόκλθςθσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων. 
 
Επίςθσ, οι Αρχζσ ζχουν εκςυγχρονίςει το νομικό πλαίςιο που διζπει τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια, 
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ Οδθγίασ Διαχείριςθσ των Κακυςτεριςεων, που εξζδωςε θ ΚΤΚ, το νομικό πλαίςιο για τισ 
εκποιιςεισ, το πλαίςιο αφερεγγυότθτασ κ.λπ. 
 
Σφςτθμα Εγγφθςθσ Κατακζςεων (ΣΕΚ) 

Οι ςτόχοι τθσ εξυγίανςθσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Οδθγία για τθν εξυγίανςθ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, θ οποία μεταφζρκθκε πρόςφατα ςτθν εκνικι νομοκεςία,  είναι:  
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- να διαςφαλιςτεί θ ςυνζχεια των κρίςιμων λειτουργιϊν των τραπεηϊν ςε περιπτϊςεισ τραπεηικϊν κρίςεων,  

- να αποφευχκοφν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα, ιδίωσ με τθν πρόλθψθ τθσ 

μετάδοςθσ, και  

- να προςτατευκοφν τόςο οι δθμόςιοι πόροι (με τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ εξάρτθςθσ από ζκτακτθ δθμόςια 

χρθματοπιςτωτικι ςτιριξθ), όςο και οι καλυμμζνοι κατακζτεσ (όπωσ αναφζρεται και πιο πάνω). 

Συνεπϊσ, τα δθμόςια οικονομικά δεν επθρεάηονται, (με εξαίρεςθ ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ οι οποίεσ κακορίηονται 

από το νόμο), και προςτατεφονται ςτθν περίπτωςθ που ζνα πιςτωτικό ίδρυμα τεκεί υπό εξυγίανςθ ι εκκακάριςθ.  

Για να επιτευχκοφν οι πιο πάνω ςτόχοι, τα κράτθ μζλθ μεριμνοφν ϊςτε, όταν πρόκειται να εφαρμόςουν τα εργαλεία 

εξυγίανςθσ και να αςκιςουν τισ εξουςίεσ εξυγίανςθσ, οι αρχζσ εξυγίανςθσ να λαμβάνουν κάκε ενδεδειγμζνο μζτρο, 

προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι θ δράςθ εξυγίανςθσ λαμβάνεται, μεταξφ άλλων, ςφμφωνα με τθν αρχι ότι οι 

μζτοχοι του ιδρφματοσ υπό εξυγίανςθ αναλαμβάνουν πρϊτοι τισ ηθμίεσ και οι πιςτωτζσ του ιδρφματοσ υπό 

εξυγίανςθ αναλαμβάνουν ηθμίεσ μετά τουσ μετόχουσ, ςφμφωνα με τθ ςειρά προτεραιότθτασ των απαιτιςεϊν τουσ 

ςτο πλαίςιο των κανονικϊν διαδικαςιϊν αφερεγγυότθτασ. 

Στο παρόν ςτάδιο, διενεργοφνται ςυηθτιςεισ με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Ρροςταςίασ 

Κατακζςεων (European Deposit Insurance System, EDIS), το οποίο κα βοθκιςει περαιτζρω ςτθν άμβλυνςθ των 

επιπτϊςεων μιασ ενδεχόμενθσ μελλοντικισ τραπεηικισ κρίςθσ ςτθν οικονομία και ςτα δθμόςια οικονομικά. 

 

Β. Χρθματοοικονομικόσ μθ τραπεηικόσ τομζασ 

Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ και Ταμεία Αποηθμίωςθσ Επενδυτϊν (ΤΑΕ) 

Με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ και του εκνικοφ δικαίου, τα παραπάνω ταμεία 

χρθματοδοτοφνται εξ ολοκλιρου από τα μζλθ τουσ, ωσ εκ τοφτου, το κράτοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για τθν 

αποηθμίωςθ των επενδυτϊν.  

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, δεδομζνου ότι τα χριματα και τα χρθματοπιςτωτικά μζςα των πελατϊν, διαχωρίηονται από 

εκείνα των ΕΡΕΥ ι των τραπεηϊν και ότι οι αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ, είναι επιφορτιςμζνεσ να ελζγχουν τθν 

εκπλιρωςθ αυτισ τθσ απαίτθςθσ, θ πικανι απϊλεια για τουσ επενδυτζσ μετριάηεται. 

Επί του παρόντοσ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου βρίςκεται ςτο ςτάδιο ανακεϊρθςθσ του πλαιςίου που διζπει 

τισ ςυνειςφορζσ ςτα ταμεία αποηθμιϊςεων από τα μζλθ τουσ, με ςκοπό να υιοκετιςει ζνα πλαίςιο ςυνειςφορϊν με 

βάςθ τουσ κινδφνουσ που αφοροφν οι καλυπτόμενεσ υπθρεςίεσ, με ςτόχο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ 

των επενδυτϊν. 

Αςφαλιςτικόσ και ςυνταξιοδοτικόσ τομζασ 

Οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ λειτουργοφν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2016 ςτο νζο κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Φερεγγυότθτασ 
ΙΙ, το οποίο αναγκάηει τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ να γίνουν πιο ιςχυρζσ και ανκεκτικζσ ςε οικονομικά ςοκ. 

 Πςον αφορά τα ςυνταξιοδοτικά ταμεία, που λειτουργοφν ωσ επαγγελματικά ςυνταξιοδοτικά ταμεία ςτο πλαίςιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ για τα Ιδρφματα Επαγγελματικϊν Συνταξιοδοτικϊν Ραροχϊν (IORP), θ πλειοψθφία τουσ είναι 

κακοριςμζνων ειςφορϊν. Συνεπϊσ, οι όποιεσ απϊλειεσ βαραίνουν αποκλειςτικά τα μζλθ των ταμείων. Πςον αφορά 

τα ταμεία κακοριςμζνων παροχϊν, τα οποία είναι πολφ λιγότερα ςε αρικμό, αυτά αφοροφν ςχεδόν εξ ολοκλιρου 

Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου. 
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ΟΝΤΟΤΘΤΕΣ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ   

Πλθροφορίεσ  

Στισ Οντότθτεσ Δθμοςίου Δικαίου (ΟΔΔ) περιλαμβάνονται: 

(α)  ςαράντα (40) Δθμόςιοι Οργανιςμοί με νομικι μορφι Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) και  

(β) οκτϊ (8) Κρατικζσ Επιχειριςεισ Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΚΕΙΔ).  

Το μζγεκοσ τθσ κάκε οντότθτασ, ο αρικμόσ του προςωπικοφ τθσ όπωσ και το φψοσ του προχπολογιςμοφ τθσ  

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

Νομοκεςίεσ και καλφπτουν τα πιο κάτω: 

(i) τθν παροχι αγακϊν ι υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ μζςω διαφόρων (ΟΔΔ), όπωσ οι τθλεπικοινωνίεσ, θ 

θλεκτρικι ενζργεια, το νερό και οι αποχετεφςεισ, και 

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

τθσ ςτζγαςθσ, του ακλθτιςμοφ και του τουριςμοφ. 

 

 

Α. Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) 

 

Σφμφωνα με τθ φφςθ των εργαςιϊν τουσ τα ςαράντα (40) ΝΡΔΔ ζχουν διαχωριςτεί ςε τζςςερισ (4) υποκατθγορίεσ:  

 

α. Οργανιςμοί που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα,  

 

β. Οργανιςμοί που εφαρμόηουν τθν κυβερνθτικι πολιτικι,  

 

γ. υκμιςτικζσ Αρχζσ και  

 

δ. Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα. 

 

Για αξιολόγθςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που προζρχονται από ΝΡΔΔ και με βάςθ τισ ελεγμζνεσ οικονομικζσ 

τουσ καταςτάςεισ ι προκαταρτικζσ μθ ελεγμζνεσ καταςτάςεισ ετοιμάςτθκαν οι πίνακεσ που ακολουκοφν. Ο πρϊτοσ 

πίνακασ για κάκε υποκατθγορία παρουςιάηει διάφορα οικονομικά ςτοιχεία
3
 για τα ζςοδα, τισ δαπάνεσ, τισ 

υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ, τρζχοντεσ και μεςοπρόκεςμεσ, το προςωπικό, κλπ. Με βάςθ τα ςτοιχεία του πρϊτου 

πίνακα εξάγονται οριςμζνοι αρικμοδείκτεσ που παρουςιάηονται ςτον πίνακα β για κάκε υποκατθγορία οι οποίοι 

δίνουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν οικονομικι ευρωςτία του Οργανιςμοφ. Οι αρικμοδείκτεσ αυτοί αφοροφν το 

φψοσ τθσ κρατικισ χορθγίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εςόδων, τισ δαπάνεσ προςωπικοφ ςε ςχζςθ με τισ ςυνολικζσ 

δαπάνεσ, το κυκλοφοροφν ενεργθτικό ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ  υποχρεϊςεισ και το χρζοσ προσ ίδια κεφάλαια. 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι τριάντα επτά (37) οντότθτεσ, εξαιρουμζνων των ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, απαςχολοφν 

περίπου 8.915 εργαηομζνουσ και ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν γφρω ςτα €1,58 δισ. Ο μεγαλφτεροσ οργανιςμόσ ζχει 

περίπου 2.200 εργαηομζνουσ (ΑΤΘΚ) και ο μικρότεροσ 9 (Συμβοφλιο Αποχετεφςεων Αγίασ Νάπασ).  

                                                                 

3
 Οι παφλεσ (-) υποδθλϊνουν ότι δεν εφαρμόηεται ενϊ τα κενά ότι ο οργανιςμόσ δεν διακζτει τα ςτοιχεία. Τα 

μθδενικά είναι πάρα πολφ μικρά ποςά τα οποία μθδενίηονται λόγω ςτρογγυλοποίθςθσ. 
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Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ για το 2015, προζβλεπε (για όςουσ Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ λαμβάνουν κρατικι 

χορθγία), κρατικζσ χορθγίεσ φψουσ €210,2 εκ. Επιπλζον, το κράτοσ παραχϊρθςε διαχρονικά ςτουσ Οργανιςμοφσ 

αυτοφσ κρατικζσ εγγυιςεισ φψουσ €1,9 δισ περίπου.  

Ρρόςκετα, οριςμζνα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου αντιμετωπίηουν μεγάλο αναλογιςτικό ζλλειμμα ςτο ταμείο 

ςυντάξεων τουσ το οποίο αγγίηει τα €430
4
 εκ. Συγκεκριμζνα, το 2015 το Ταμείο Συντάξεων τθσ Αρχισ 

Τθλεπικοινωνιϊν Κφπρου (ΑΤΘΚ) παρουςιάηει αναλογιςτικό ζλλειμμα φψουσ €160 εκ. ενϊ τθσ Αρχισ Θλεκτριςμοφ 

Κφπρου (ΑΘΚ) παρότι παρουςιάηει μείωςθ τθσ τάξθσ του 39% θ κακαρι υποχρζωςθ τθσ Αρχισ ςτισ 31/12/2015 

ανερχόταν ςτα €133 εκ. Ραράλλθλα, το αναλογιςτικό ζλλειμμα του Ταμείου Συντάξεων του αδιοφωνικοφ Ιδρφματοσ 

Κφπρου (ΙΚ), φκάνει τα €119,9 εκ. ενϊ ςτον Κυπριακό Οργανιςμό Ακλθτιςμοφ (ΚΟΑ) ςφμφωνα με τθν αναλογιςτικι 

μελζτθ του 2009 το ζλλειμμα του Ταμείου Συντάξεων του φτάνει τα €3,1 εκ. Τζλοσ, ςτον Κυπριακό Οργανιςμό 

Αγροτικϊν Ρλθρωμϊν (ΚΟΑΡ), το φψοσ τθσ αναλογιςτικισ υποχρζωςθσ, ανερχόταν ςτισ 31.12.2015 ςε €14,3 εκ.  

Ρεραιτζρω ςθμειϊνεται ότι, οι πζντε (5) ΔΟ που πραγματοποιοφν ρυκμιςτικζσ λειτουργίεσ, χρθματοδοτοφν τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ ωσ επί το πλείςτον από τζλθ που χρεϊνουν για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν ι από τισ 

οικονομικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ με εξαίρεςθ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ θ οποία λαμβάνει κρατικι χορθγία για 

κάλυψθ μζρουσ των λειτουργικϊν τθσ δαπανϊν. 

(α) Οργανιςμοί που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα  

Ρίνακασ 1α: Οικονομικά Στοιχεία 

Κακαρζσ 

Μεταβιβάςεισ 

(€ εκ.)

Ζςοδα μθ 

ςυμπεριλαμβανομ

ζνθσ Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Κζρδθ προ 

τόκων, φόρων, 

και 

αποςβζςεων 

(EBITDA)

 (€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ 

(€ εκ.)

Μιςκολόγιο

 

 (€ εκ.)

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ωρομίςκιοι)

Κόςτοσ 

Συντάξεων

 (€ εκ.)

Ενεργθτικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Ρραγματικζσ ι 

προκαταρκτικζσ 

Δαπάνεσ για το 

2015 

(€ εκ.)

Κακαρό 

χρζοσ

 

(€ εκ.)

Τρζχουςεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Μακροπρόκε

ςμεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Κρατικζσ 

Εγγυιςεισ 

(31/12/2015)

(€ εκ.)

ΑΧΘ ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΟΥ - 630,5 148,5 552,3 99,8 2.046 14,9 2.271,8 587,6 151,6 291,4 936,8 472,7

ΑΧΘ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΡΟΥ -15,0 59,4 36,1 28,3 13,8 302 5,0 269,0 31,4 - 18,8 2,8 -

ΑΧΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΡΟΥ -62,6 372,4 130,3 284,9 94,2 2.237 6,3 789,3 385,0 - 79,4 199,0 -

ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΙΤΘΩΝ - 36,9 -2,0 4,4 3,1 59 1,0 37,2 4,6 -4,2 15,3 1,8 -

ΘΕΑΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΟΥ 5,8 0,3 5,5 3,4 70 0,0 37,8 6,6 0,2 11,4 0,0 -

ΚΥΡΙΑΚΟ ΡΑΚΤΟΕΙΟ ΕΙΔΘΣΕΩΝ 2,0 0,3 - 2,1 1,6 49 0,0 0,5 2,1 - 3,7 0,0 -

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΕΩΣ ΓΘΣ 
- 8,5 2,0 11,0 1,7 38 0,4 113,7 4,0 55,8 2,4 79,8 -

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΡΟΛΥΤΙΜΑ 

ΜΕΤΑΛΛΑ
0,0 0,3 - 0,1 0,4 11 0,0 0,3 0,4 - 0,0 0,0 -

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΕΩΣ 

ΣΤΕΓΘΣ
-

35,8 11,2 5,2 3,6 59 0,6
864,8

4,9
- 944,6 0,0

566,7

ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΥΡΟΥ 24,6 4,2 3,3 27,5 14,1 509 2,7 19,9 27,5 3,9 14,4 133,0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ 

ΝΑΡΑΣ
-

3,3 1,8 1,5 0,4 9 0,0
48,4

3,3 20,3
2,5 20,7

19,5

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 0,1 0,0 0,0 0,1
1,5 0,0 2,9

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

ΛΑΝΑΚΑΣ
- 10,1 6,0 4,1 1,9 52 0,1 218,3 22,5 70,0 3,0 150,5 136,0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

ΛΕΜΕΣΟΥ
3,9 27,8 21,3 16,6 2,8 66 0,0 425,0 20,0 88,8 12,9 167,0 170,9

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
3,7 24,8 18,8 9,6 3,0 80 0,4 314,2 31,6 225,5 27,0 216,7 235,0

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ 

ΡΑΑΛΙΜΝΙΟΥ
-

6,5 4,6 1,9 0,7 15 0,0
81,1

5,0 42,8
5,8 41,7

42,2

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΡΑΦΟΥ
1,6 9,4 5,8 3,4 1,2 34 - 184,7 4,6 76,7 9,3 86,6 93,1

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΑΝΑΚΑΣ -
23,9 18,4 5,4 2,4 49 0,4

6,9
2,9

- 2,9 12,0 -

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΕΜΕΣΟΥ
-

21,3 4,6 18,2 4,1 98 0,7
28,8

19,0
- 26,6 0,0 -

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
-

30,9 8,5 22,4 5,6 150 1,0
20,0

24,3 30,0
10,3 32,3 -

ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΡΟΥ
- 4,8 -0,6 5,4 3,5 78 0,4 23,5 4,7 -0,2 5,5 6,8 -

ΤΝΟΛΟ -35,8 1.311,4 418,6 1.009,6 261,3 6.011 34,1 5.756,8 1.192,0 761,2 1.487,1 2.090,3 1.736,1  

                                                                 

4
 Ρθγι- Ζκκεςθ Γενικοφ Ελεγκτι 
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Ρίνακασ 1β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

Κρατικι Χορθγία 

/Σφνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ 

/Συνολικζσ Δαπάνεσ

%

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

/Τρζχουςεσ Υποχρεϊςεισ

%

Δανειςμόσ 

προσ ίδια

 κεφάλαια

ΑΧΘ ΘΛΕΚΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΟΥ - 16,98 1,74 0,54

ΑΧΘ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΡΟΥ - 43,95 5,76 0,08

ΑΧΘ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΡΟΥ - 24,46 5,51 0,35

ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΙΤΘΩΝ - 67,39 1,67 0,46

ΘΕΑΤΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΟΥ 95,07 52,13 0,95 0,30

ΚΥΡΙΑΚΟ ΡΑΚΤΟΕΙΟ ΕΙΔΘΣΕΩΝ 88,20 76,14 0,12 7,53

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΕΩΣ ΓΘΣ 
- 42,20 14,28 0,72

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΘΜΑΝΣΘΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΡΠ ΡΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 9,72 83,57 5,17 0,10

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΕΩΣ ΣΤΕΓΘΣ
- 73,47 0,90 1,09

ΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΥΡΟΥ 85,46 51,38 0,37 7,40

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΡΑΣ
- 13,43 3,07 0,48

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
- 0,93 1,94

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΑΝΑΚΑΣ
- 8,53 28,56 0,70

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 12,39 14,00 8,07 0,42

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
12,93 9,35 2,21 0,78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΡΑΑΛΙΜΝΙΟΥ
- 13,79 3,25 0,59

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΡΑΦΟΥ 14,43 26,76 5,25 0,52

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΣ
- 81,47 1,59 2,16

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
- 21,79 0,41 0,92

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
- 23,05 0,90 2,13

ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΡΟΥ - 75,03 2,00 0,52  
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(β) Οργανιςμοί που εφαρμόηουν κυβερνθτικι πολιτικι 

Ρίνακασ 2α: Οικονομικά Στοιχεία 

Φψοσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Ζςοδα μθ 

ςυμπεριλαμβα

νομζνθσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Κζρδθ προ 

τόκων, φόρων, 

και 

αποςβζςεων 

(EBITDA)

 (€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ 

(€ εκ.)

Μιςκολόγιο 

 (€ εκ.)

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ωρομίςκιοι)

Κόςτοσ 

Συντάξεων

 (€ εκ.)

Ενεργθτικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Ρραγματικζσ ι 

προκαταρκτικζ

σ Δαπάνεσ για 

το 2015 

(€ εκ.)

Κακαρό 

χρζοσ 

(€ εκ.)

Τρζχουςεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Μακροπρόκες

μεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Κρατικζσ 

Εγγυιςεισ 

(31/12/2015)

(€ εκ.)

ΑΝΤΙΝΑΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΡΟΥ
1,27 - - 1,23 0,57 16 - 0,0 1,23 - - - -

ΑΧΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥ
- 29,5 3,0 6,7 4,5 87 0,6 56,5 26,1 - 0,2 26,3 -

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΘΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΘΣ ΒΑΩΝ 22,5 6,8 -0,9 1,5 1,3 32 0,1 112,5 19,8 370,0 448,9 197,5

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΤΙΚΩΝ 

ΡΛΘΩΜΩΝ 24,5 71,9 -1,4 10,3 8,7 229 1,1
29,2

9,5
- 28,1 15,7 -

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
25,2 2,5 3,2 24,5 7,1 251 0,3 62,7 28,3 16,0 6,4 15,8 16,6

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ ΡΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

(ΚΟΔΑΡ) 

- 19,2 9,1 0,4 0,1 2 - 129,7 12,6 40,0 8,7 58,9

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
32,9 2,1 2,4 33,0 15,3 283 - 6,8 33,7 -3,0 11,2 - -

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΥΓΕΙΑΣ 2,8 - -0,2 3,0 2,5 51 - 1,2 3,3 - 0,0 - -

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ
1,7 4,5 -6,0 12,4 1,7 38 1,6 9,7 12,4 -2,7 13,3 - 0,6

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΡΟΥ 2,7 2,4 0,1 0,7 1,0 31 - 6,3 5,1 -0,6 34,4 - -

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΙΕΣ 54,3 3,3 18,6 35,4 1.715 54,3

ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ 1,2 3,6 0,3 4,5 3,2 87 0,0 8,6 4,5 - 5,3 - -

ΥΝΟΛΟ 167,8 145,9 9,7 115,4 80,7 2.822 3,7 414,5 150,8 419,6 556,5 116,6 214,7  

 

Ρίνακασ 2β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

Κρατικι Χορθγία 

/Σφνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ 

/Συνολικζσ Δαπάνεσ

%

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

/Τρζχουςεσ Υποχρεϊςεισ

%

Δανειςμόσ 

προσ ίδια

 κεφάλαια

ΑΝΤΙΝΑΚΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΡΟΥ - 46,34 - 0,00

ΑΧΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥ
- 17,16 - 0,47

ΚΕΝΤΙΚΟΣ ΦΟΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΘΣ ΚΑΤΑΝΟΜΘΣ 

ΒΑΩΝ
76,75 6,56 0,22 3,99

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΤΙΚΩΝ 

ΡΛΘΩΜΩΝ
25,41 91,58 1,03 1,50

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
91,01 24,88 0,76 0,35

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΩΝ ΡΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΡ) - 0,40 3,66 0,52

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 94,08 45,26 0,45 1,65

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΥΓΕΙΑΣ - 76,48 - 0,00

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 27,52 13,59 0,67 1,37

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΡΟΥ 52,63 20,24 0,12 5,48

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΙΕΣ 94,22 65,00

ΤΑΜΕΙΟ ΘΘΑΣ 24,42 72,40 1,63 -
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(γ) υκμιςτικζσ Αρχζσ 

Ρίνακασ 3α: Οικονομικά Στοιχεία 

Φψοσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ

 

(€ εκ.)

Ζςοδα μθ 

ςυμπεριλαμβα

νομζνθσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ 

(€ εκ.)

Μιςκολόγιο

 

 (€ εκ.)

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ωρομίςκιοι)

Κόςτοσ 

Συντάξεων

 (€ εκ.)

Ενεργθτικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Ρραγματικζσ ι 

προκαταρκτικζσ 

Δαπάνεσ για το 

2015 

(€ εκ.)

Κακαρό 

χρζοσ 

(€ εκ.)

Τρζχουςεσ 

Υποχρεϊςεισ  

(€ εκ.)

Μακροπρόκεςμ

εσ Υποχρεϊςεισ

(€ εκ.)

Κρατικζσ 

Εγγυιςεισ 

(31/12/2015)

(€ εκ.)

ΑΧΘ ΑΔΙΟΤΘΛΕΟΑΣΘΣ ΚΥΡΟΥ - 1,5 1,7 1,3 27 - 2,1 1,7 - - - -

ΓΑΦΕΙΟ ΕΡΙΤΟΡΟΥ ΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΑΣ
- 4,6 3,7 2,7 36 - 2,6 3,9 -0,3 - - -

ΕΡΙΤΟΡΘ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΑΣ ΚΥΡΟΥ
-0,03 3,3 4,7 2,5 49 - 15,5 4,7 11,6

ΥΘΜΙΣΤΙΚΘ ΑΧΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΚΥΡΟΥ
- 2,0 1,3 0,7 16 - 4,4 2,1 -4,3 1,3 - -

ΤΝΟΛΟ -0,03 11,4 11,3 7,2 128 - 24,7 12,4 -4,6 12,9 - -  

 

Ρίνακασ 3β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

Κρατικι Χορθγία 

/Σφνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ 

/Συνολικζσ Δαπάνεσ

%

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

/Τρζχουςεσ Υποχρεϊςεισ

%

Δανειςμόσ 

προσ ίδια

 κεφάλαια

ΑΧΘ ΑΔΙΟΤΘΛΕΟΑΣΘΣ ΚΥΡΟΥ - 77,23 - -

ΓΑΦΕΙΟ ΕΡΙΤΟΡΟΥ ΥΘΜΙΣΕΩΣ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ
- 69,23 - -

ΕΡΙΤΟΡΘ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΑΣ ΚΥΡΟΥ 23,09 53,23 1,30 0,75

ΥΘΜΙΣΤΙΚΘ ΑΧΘ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΚΥΡΟΥ - 35,04 3,47 0,28  

 

(δ) Κρατικά Ακαδθμαϊκά Ιδρφματα 

Μζροσ των ΝΡΔΔ αποτελοφν και τρία (3) δθμόςια πανεπιςτιμια ςτα οποία το  2015 παραχωρικθκε κρατικι χορθγία 

φψουσ €87 εκ. περίπου για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν. Εργοδοτοφν πάνω από 2.900 υπαλλιλουσ και το φψουσ 

του προχπολογιςμοφ τουσ για 2016 ανζρχεται ςτα €150 εκ., εκ των οποίων το ιμιςυ περίπου χρθματοδοτείται από 

κρατικζσ χορθγίεσ.  

Επίςθσ, ςτθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνεται και το Ινςτιτοφτο Νευρολογίασ και Γενετικισ, ζνα ιδιωτικό Ινςτιτοφτο, 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ακαδθμαϊκό και ιατρικό κζντρο, το οποίο εργοδοτεί 186 υπαλλιλουσ και ο ετιςιοσ 

προχπολογιςμόσ του ανζρχεται ςτα €12,9 εκ. εκ των οποίων τα €8,1 εκ. καλφπτουν τισ λειτουργικζσ του δαπάνεσ και 

οι υπόλοιπεσ καλφπτουν τισ ερευνθτικζσ του υποδομζσ και τισ εκπαιδευτικζσ του δραςτθριότθτεσ.      
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Ρίνακασ 4α: Οικονομικά Στοιχεία 

Φψοσ Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Ζςοδα χωρίσ τθ 

Κρατικι Χορθγία 

(€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ 

(€ εκ.)

Μιςκολόγιο 

 

(€ εκ.)

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ωρομίςκιοι)

Κόςτοσ 

Συντάξεων

 

(€ εκ.)

Ενεργθτικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Ρραγματικζσ ι 

προκαταρκτικζσ 

Δαπάνεσ για το 

2015 

(€ εκ.)

Κακαρό 

χρζοσ 

(€ εκ.)

Τρζχουςεσ 

Υποχρεϊςεισ 

(€ εκ.)

Μακροπρόκε

ςμεσ 

Υποχρεϊςεισ 

(€ εκ.)

Κρατικζσ 

Εγγυιςεισ 

(31/12/2015)

(€ εκ.)

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΚΥΡΟΥ 45,0 30,0 94,0 65,0 2.028 0,5 206,0 104,0 - 88,0 - -

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ 

ΚΥΡΟΥ
35,7 3,1 34,7 23,9 469 1 60,0 42,4 - 25,1 - -

ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ 5,7 8,3 4,0 6,4 413 - 19,5 10,4 - 0,6 - -

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΕΤΙΚΘΣ
8,1 5,2 12,9 8,1 186 0,0 12,6 12,9 0,9 10,2 -

ΤΝΟΛΟ 94,5 46,6 145,6 103,4 3.096 1,7 298,1 169,7 - 114,6 10,2 -
 

Ρίνακασ 4β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

               

Κρατικι Χορθγία 

/Σφνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ 

/Συνολικζσ Δαπάνεσ

%

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΚΥΡΟΥ 60,90 62,79

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΚΥΡΟΥ 60,00 62,50

ΑΝΟΙΧΤΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ 40,74 61,05

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΘΣ 92,01 56,37
 

 

Β. Κρατικζσ Επιχειριςεισ Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΚΕΙΔ) 

Οι Κρατικζσ Επιχειριςεισ Ιδιωτικοφ Δικαίου διακρίνονται ςε  

α. Κρατικζσ Επιχειριςεισ που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα και  

β. Κρατικζσ Επιχειριςεισ που εφαρμόηουν κυβερνθτικι πολιτικι.  

Για αξιολόγθςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που προζρχονται από ΝΡΔΔ και με βάςθ τισ ελεγμζνεσ οικονομικζσ 

τουσ καταςτάςεισ ι προκαταρτικζσ μθ ελεγμζνεσ καταςτάςεισ ετοιμάςτθκαν οι πίνακεσ που ακολουκοφν. Ο πρϊτοσ 

πίνακασ για κάκε υποκατθγορία παρουςιάηει διάφορα οικονομικά ςτοιχεία
5
 για τα ζςοδα, τισ δαπάνεσ, τισ 

υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ, τρζχοντεσ και μεςοπρόκεςμεσ, το προςωπικό, κλπ. Με βάςθ τα ςτοιχεία του πρϊτου 

πίνακα εξάγονται οριςμζνοι αρικμοδείκτεσ που παρουςιάηονται ςτον πίνακα β για κάκε υποκατθγορία οι οποίοι 

δίνουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν οικονομικι ευρωςτία του Οργανιςμοφ. Οι αρικμοδείκτεσ αυτοί αφοροφν το 

φψοσ τθσ κρατικισ χορθγίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εςόδων, τισ δαπάνεσ προςωπικοφ ςε ςχζςθ με τισ ςυνολικζσ 

δαπάνεσ, το κυκλοφοροφν ενεργθτικό ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ  υποχρεϊςεισ και το χρζοσ προσ ίδια κεφάλαια. 

Συνολικά, οι οντότθτεσ αυτζσ απαςχολοφν περίπου 129 εργαηομζνουσ και ζχουν ετιςιο προχπολογιςμό περίπου 

€22,8 εκ. ευρϊ. Θ μεγαλφτερθ οντότθτα ζχει 51 εργαηόμενουσ και θ μικρότερθ 5. Οι πλειοψθφία των ΚΕΙΔ καλφπτουν 

τισ δαπάνεσ τουσ από κρατικι χορθγία μζςω του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Το φψοσ τθσ χορθγίασ ανερχόταν το 

2015 ςτα €18,7 εκ. Ρρόςκετα, με τθν ίδρυςθ τθσ Δθμόςιασ Εταιρείασ Φυςικοφ Αερίου (ΔΕΦΑ) παραχωρικθκε 

                                                                 

5
 Οι παφλεσ (-) υποδθλϊνουν ότι δεν εφαρμόηεται ενϊ τα κενά ότι ο οργανιςμόσ δεν διακζτει τα ςτοιχεία. Τα 

μθδενικά είναι πάρα πολφ μικρά ποςά τα οποία μθδενίηονται λόγω ςτρογγυλοποίθςθσ. 
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κρατικι εγγφθςθ για ςφναψθ δανείου για κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ανερχόταν ςε €5,4 εκ. 

ευρϊ και πριν το τζλοσ του 2015 το δάνειο εξοφλικθκε με παραχϊρθςθ ςτθ ΔΕΦΑ ιςόποςθσ χορθγίασ. 

 

(α) Κρατικζσ Επιχειριςεισ που αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα 

Ρίνακασ 5α: Οικονομικά Στοιχεία 

Φψοσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Ζςοδα μθ 

ςυμπεριλαμβ

ανομζνθσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Κζρδθ προ 

τόκων, 

φόρων, και 

αποςβζςεων 

(EBITDA)

 (€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ 

(€ εκ.)

Μιςκολόγιο

 

 (€ εκ.)

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ωρομίςκιοι)

Κόςτοσ 

Συντάξεων

 

(€ εκ.)

Ενεργθτικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Ρραγματικζσ ι 

προκαταρκτικζ

σ Δαπάνεσ για 

το 2015 

(€ εκ.)

Κακαρό 

χρζοσ 

(€ εκ.)

Τρζχουςεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Μακροπρόκες

μεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Κρατικζσ 

Εγγυιςεισ 

(31/12/2015)

(€ εκ.)

ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΙΟΥ
0,8 - - 1,0 0,2 5 - 0,2 1,0 4,8 1,1 3,7 5,4

ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ 

ΚΥΡΟΥ 2,1 - -0,7 0,4 0,3 9 - 2,1 0,8 - 0,1 - -

ΚΥΡΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 

ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΤΔ 

- 4,0 -1,0 -2,4 2,1 22 - 11,8 5,1 - 0,1 1,3 -

ΤΝΟΛΟ 2,9 4,0 -1,7 -0,9 2,6 36 - 14,1 6,9 4,8 1,3 5,0 5,4
 

 

Ρίνακασ 5β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

Κρατικι Χορθγία 

/Σφνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ 

/Συνολικζσ Δαπάνεσ

%

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

/Τρζχουςεσ Υποχρεϊςεισ

%

Δανειςμόσ 

προσ ίδια

 κεφάλαια

ΔΘΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΙΟΥ - 20,00 0,09 32,00

ΕΤΑΙΕΙΑ ΥΔΟΓΟΝΑΝΘΑΚΩΝ ΚΥΡΟΥ - 33,16 14,48 0,06

ΚΥΡΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ 

ΡΕΤΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΤΔ 
- 41,09 - 0,12

 

 

 

(β) Κρατικζσ Επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τθν κυβερνθτικι πολιτικι 

Ρίνακασ 6α: Οικονομικά Στοιχεία 

Φψοσ 

Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Ζςοδα μθ 

ςυμπεριλαμβανο

μζνθσ Κρατικισ 

Χορθγίασ 

(€ εκ.)

Κζρδθ προ 

τόκων, φόρων, 

και 

αποςβζςεων 

(EBITDA)

 

(€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ 

(€ εκ.)

Μιςκολόγιο

 

 

(€ εκ.)

Αρικμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ωρομίςκιοι)

Κόςτοσ 

Συντάξεων

 

(€ εκ.)

Ενεργθτικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Ρραγματικζσ ι 

προκαταρκτικζ

σ Δαπάνεσ για 

το 2015 

(€ εκ.)

Κακαρό 

χρζοσ 

(€ εκ.)

Τρζχουςεσ 

Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Μακροπρόκεςμ

εσ Υποχρεϊςεισ

 

(€ εκ.)

Κρατικζσ 

Εγγυιςεισ 

(31/12/2015)

(€ εκ.)

ΙΔΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΘΣΘΣ
0,5 0,5 - 0,8 0,5 13 - 0,3 0,8 - 0,3 - -

ΙΔΥΜΑ ΡΟΩΘΘΣΘΣ ΕΕΥΝΑΣ 13,0 1,1 1,2 0,9 2,0 51 - 25,2 12,5 - 0,7 - -

ΚΥΡΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΡΤΥΞΕΩΣ 

ΑΚΙΝΘΤΩΝ ΛΤΔ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΡΟΩΘΘΣΘΣ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ
1,6 - -0,1 0,6 0,1 12 - 0,7 1,6 - - - -

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘΣ
0,8 0,3 0,1 0,4 0,6 17 - 1,2 1,0 - 0,4 - -

ΤΝΟΛΟ 15,8 1,9 1,2 2,7 3,1 93 - 27,4 15,9 - 1,3 - -
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Ρίνακασ 6β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

Κρατική Χορηγία 

/φνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ 

/υνολικζσ Δαπάνεσ

%

Κυκλοφοροφν Ενεργητικό 

/Σρζχουςεσ Τποχρεϊςεισ

%

Δανειςμόσ 

προσ ίδια

 κεφάλαια

ΙΔΡΤΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ
45,82 66,17 1,00 -

ΙΔΡΤΜΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΡΕΤΝΑ 92,33 15,65 38,36 0,03

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΕΩ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

ΛΣΔ

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΩΘΗΗ 

ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
- 3,07 - -

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ
74,29 60,00 0,81 0,31

 

 

Ανάλυςθ 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 οι κίνδυνοι προζρχονται κυρίωσ από:  

(α) 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. 

(β) ςε περίπτωςθ που πραγματοποιθκεί ηθμιά για ςειρά ετϊν 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.  

(γ) θ ηθμιογόνα πορεία των οντοτιτων αυτϊν 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. 

 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. 

 Τα αναλογιςτικά ελλείμματα των ΝΡΔΔ για κάλυψθ των ςυνταξιοδοτικϊν ωφελθμάτων των υπαλλιλων 

τουσ, και ιδιαίτερα των ΝΡΔΔ που καλφπτουν τισ δαπάνεσ τουσ με κρατικι χορθγία. 

 

Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

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

Υπουργείο Οικονομικϊν ςυλλζγει ςε τακτικι βάςθ οικονομικά ςτοιχεία για όλεσ τισ οντότθτεσ. 

 Τακτι ενθμζρωςθ των ΔΣ για τα οικονομικά τουσ αποτελζςματα ανά τρίμθνο και εντοπιςμό πικανϊν 

κινδφνων που προκφπτουν από τα αποτελζςματα αυτά και ειςθγιςεισ για μετριαςμό των κινδφνων αυτϊν. 

 Ενθμζρωςθ του αρμόδιου Υπουργείου για τα οικονομικά αποτελζςματα του οργανιςμοφ και τουσ πικανοφσ 

κινδφνουσ και τισ επιπτϊςεισ  που αυτοί επιφζρουν ςτον οργανιςμό ι ςτθν οικονομία γενικότερα και 

ειςθγιςεισ με τα μζτρα μετριαςμοφ των κινδφνων. 
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 Ενθμζρωςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου για πικανοφσ οικονομικοφσ κινδφνουσ που αντιμετωπίηει ο 

οργανιςμόσ.  

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

οργανιςμϊν. 

 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 

οποίο εκκρεμεί ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων για ψιφιςθ. 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 τθ 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: 

(α) διαχείριςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που προκφπτουν από τουσ ΔΟ και τισ ΚΕ, με αποτελεςματικό 

και αποδοτικό τρόπο, και 

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

κατζχει θ Δθμοκρατία ςε ΔΟ και ΚΕ. 

 

 

ΑΧΕΣ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ  

Πλθροφορίεσ  

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 και τουσ περί Διμων και περί Κοινοτιτων Νόμουσ. 

Για κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των προχπολογιςμϊν τουσ, παραχωρείται κρατικι χορθγία, θ κατανομι τθσ 

οποίασ γίνεται από το Υπουργείο Εςωτερικϊν ςφμφωνα με πλθκυςμιακά κριτιρια.   

Το Κράτοσ διαχρονικά παρζχει κρατικι χορθγία ςτισ Αρχζσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα πιο 

κάτω:   
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Χορθγία ςτισ ΑΤΑ
6
  

 2010 

(€ εκ.) 

πραγμ. 

2011 

(€ εκ.) 

πραγμ. 

2012 

(€ εκ.) 

πραγμ. 

2013 

(€ εκ.) 

πραγμ. 

2014 

(€ εκ.) 

πραγμ. 

2015  

(€ εκ.) 

πραγμ. 

2016 

(€ εκ.) 

προχπ. 

Ετιςια Κρατικι Χορθγία ςε Διμουσ
7
 143,9 135,4 113,5 96 80,8 80,8 81,6 

Ετιςια Κρατικι Χορθγία ςε Κοινότθτεσ 7,8 6,5 5,6 14
8
 16,8 16,9 18,9 

φνολο 151,7 141,9 119,1 110 97,6 97,7 100,5 

 

ΑΤΑ – Διμοι  

Θ ανάλυςθ που ακολουκεί αφόρα μόνο τουσ τριάντα (30) ελεφκερουσ Διμουσ και όχι τουσ κατεχόμενουσ και τισ 

κοινότθτεσ. Ρρόςκετα, οι Διμοι ζχουν κατθγοριοποιθκεί ςφμφωνα με πλθκυςμιακά ςτοιχεία τθσ τελευταίασ 

απογραφισ πλθκυςμοφ του 2011. 

Για αξιολόγθςθ των δθμοςιονομικϊν κινδφνων που προζρχονται από τουσ Διμουσ και με βάςθ τισ ελεγμζνεσ 

οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ι προκαταρτικζσ μθ ελεγμζνεσ καταςτάςεισ ετοιμάςτθκαν οι πίνακεσ που 

ακολουκοφν. Ο πρϊτοσ πίνακασ παρουςιάηει διάφορα οικονομικά ςτοιχεία για τα ζςοδα, τισ δαπάνεσ, το προςωπικό, 

κλπ. Με βάςθ τα ςτοιχεία του πρϊτου πίνακα εξάγονται οριςμζνοι αρικμοδείκτεσ που παρουςιάηονται ςτον πίνακα β 

οι οποίοι δίνουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν οικονομικι ευρωςτία των Διμων. Οι αρικμοδείκτεσ αυτοί αφοροφν 

το φψοσ τθσ κρατικισ χορθγίασ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εςόδων και τισ δαπάνεσ προςωπικοφ ςε ςχζςθ με τισ 

ςυνολικζσ δαπάνεσ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι τριάντα (30) Διμοι εργοδοτοφν περίπου 3.000 εργαηομζνουσ όπου ο μεγαλφτεροσ Διμοσ 

απαςχολεί 374 εργαηομζνουσ και ο μικρότεροσ 12. 

Θ κρατικι χορθγία που παραχωρικθκε ςτουσ Διμουσ το 2015 ανιλκε ςτα €63,4
9
 εκ. Ππωσ φαίνεται ςτον πιο κάτω 

πίνακα θ κρατικι χορθγία προσ τουσ Διμουσ αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι των ςυνολικϊν τουσ εςόδων γεγονόσ που 

τουσ κακιςτά ουςιαςτικά οικονομικά εξαρτϊμενουσ από το Κράτοσ.   

Το μιςκολόγιο καλφπτει περίπου το 46% των δαπανϊν τουσ ενϊ οι υπόλοιπεσ λειτουργικζσ τουσ δαπάνεσ καλφπτουν 

περίπου το 41%. Κατ’ επζκταςθ οι δαπάνεσ προςωπικοφ και οι λειτουργικζσ δαπάνεσ  αποτελοφν το ςθμαντικότερο 

                                                                 

6
 Ρθγι: Υπουργείο Οικονομικϊν 

7
 Ρζραν τθσ χορθγίασ που παραχωρείται για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν, περιλαμβάνει και χορθγίεσ για άλλουσ 

ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ, όπωσ χορθγία ζναντι απϊλειασ επαγγελματικοφ φόρου φυςικϊν προςϊπων, χορθγία 

ζναντι απϊλειασ διαπυλίων κλπ. 

8
 Μζχρι το 2012 θ κρατικι χορθγία των Διμων και των Κοινοτιτων ιταν ενιαία ςε ζνα  κονδφλι ςτον Ρροχπολογιςμό. 

9
 Χορθγία για κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων 
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ποςοςτό των δαπανϊν των Διμων. Διευκρινίηεται ότι ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ 

που ςχετίηονται με τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ (κακαριότθτα, κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ κ.ά.). 

Πςον αφορά τισ μακροχρόνιεσ υποχρεϊςεισ των Διμων προσ τθν κυβζρνθςθ και τα άλλα πιςτωτικά ιδρφματα αυτζσ 

ανζρχονται ςε €305,8 εκ. και αφοροφν δάνεια που ςυνάφκθκαν είτε με κυβερνθτικι εγγφθςθ είτε χωρίσ κυβερνθτικι 

εγγφθςθ για υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν ζργων.  

Τζλοσ, το αναλογιςτικό ζλλειμμα του ταμείου ςυντάξεωσ τουσ ανζρχεται ςτα €153,2 εκ. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

οφειλισ προζρχεται κυρίωσ από τουσ μεγάλουσ Διμουσ.   

Ρίνακασ 1α: Οικονομικά Στοιχεία 

Κατηγοριοποίηςη Δήμων βάςει του 

πληθυςμοφ

Υψοσ Κρατικήσ 

Χορηγίασ 

(€ εκ.)

Ζςοδα μη 

ςυμπεριλαμβανο

μζνησ Κρατικήσ 

Χορηγίασ 

(€ εκ.)

Λειτουργικζσ 

Δαπάνεσ

(€ εκ.)

Μιςθολόγιο 

(υνολικό 

κόςτοσ 

εργοδότη)

 (€ εκ.)

Κόςτοσ 

υντάξεων

 (€ εκ.)

Αριθμόσ 

προςωπικοφ 

(μόνιμοι, 

ςυμβαςιοφχοι, 

ζκτακτοι, 

αορίςτου, 

ωρομίςθιοι)

Ενεργητικό 

(Assets)

(€ εκ.)

Πραγματικζσ ή 

προκαταρκτικζσ 

Δαπάνεσ για το 

2015 

(€ εκ.)

Τπόλοιπο 

δανείων κατά 

31/12/2015*

(€ εκ.)

Αναλογιςτικό 

(Ζλλειμμα)/ 

Πλεόναςμα

 

(€ εκ.)

Πληθυςμόσ κάτω των 10.000 11,437 31,772 16,567 13,633 0,253 479 95,399 37,440 32,499 -6,141

Πληθυςμόσ 10.001 - 30.000 19,969 54,542 25,703 29,192 1,346 912 90,729 62,447 57,081 -11,340

Πληθυςμόσ άνω των 30.001 32,077 103,260 52,574 63,570 7,162 1.617 626,290 131,608 216,299 -135,773

ΤΝΟΛΟ 63,483 189,574 94,844 106,395 8,761 3.008 812,418 231,495 305,879 -153,254

* δεν περιλαμβάνονται τα ποςά που αποπληρϊνονται από το Κράτοσ  

Ρίνακασ 1β: Κυριότεροι Αρικμοδείκτεσ 

Κρατική Χορηγία 

/φνολο Εςόδων

% 

Δαπάνεσ προςωπικοφ/ 

υνολικζσ Δαπάνεσ

%
Πληθυςμόσ κάτω των 10.000 26,47 36,41

Πληθυςμόσ 10.001 - 30.000 26,80 46,75

Πληθυςμόσ άνω των 30.001 23,70 48,30  

Ανάλυςθ Κινδφνων 

 Θ μείωςθ τθσ κρατικισ χορθγίασ ςε ςυνδυαςμό με τθ 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. Το 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. 

 Στισ 31/12/2015 το φψοσ των εγγυθμζνων δανείων από το κράτοσ προσ τουσ Διμουσ ανζρχεται ςε €207 εκ. 

και περιλαμβάνεται ςτο χρζοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.   

 Από τισ τελευταίεσ διακζςιμεσ αναλογιςτικζσ μελζτεσ προκφπτει ότι μεγάλοσ αρικμόσ Διμων παρουςιάηουν 

αναλογιςτικά ελλείμματα ςτισ ςυντάξεισ οπότε ςε περίπτωςθ που Διμοσ αδυνατεί να ανταπεξζλκει ςτισ 

υποχρεϊςεισ προσ τουσ εργοδοτοφμενουσ του τότε το κράτοσ κα κλθκεί να καλφψει τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ. 

Αυτό κα πρζπει να επιλυκεί με μακροχρόνιο ςχεδιαςμό αςχζτωσ αν δεν επθρεάηει άμεςα τα ςυνταξιοδοτικά 

ωφελιματα των εργοδοτουμζνων των Διμων και φαινομενικά ςυνιςτά αναλογιςτικά ποςά που κα 

απαιτθκοφν ςε μακροχρόνια βάςθ. 
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Μζτρα Μετριαςμοφ Σων Κινδφνων 

 

 Στα πλαίςια τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αναμζνεται ότι κα προκφψουν ςοβαρζσ 

εξοικονομιςεισ μζςω τθσ υποχρεωτικισ ενοποίθςθσ κοινϊν υπθρεςιϊν, τθσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ 

και τθσ παραγωγικότθτασ. Θ οικονομικι αυτοτζλεια των Διμων εκτιμάται ότι κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ τθσ 

εξάρτθςθσ των Διμων από το Κράτοσ και ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ των οικονομικϊν τουσ.         

 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 ςτθ βελτίωςθ των 

οικονομικϊν τουσ και ςτθ 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. 

 Με τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι αποτελεςματικϊν μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν 

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

 Εντατικοποίθςθ των ενεργειϊν για είςπραξθ των κακυςτερθμζνων οφειλϊν προσ τουσ Διμουσ  και παροχι 

πρόςκετων εργαλείων (νομοκετικϊν) για τθ βελτίωςθ τθσ ειςπραξιμότθτασ. 

 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 ςκοπό τθν πλιρθ χρθματοδότθςθ των Ταμείων Συντάξεων και εξάλειψθσ των ελλειμμάτων οι Διμοι κα 

πρζπει να χρθματοδοτοφν το Αναλογιςτικό τουσ Ζλλειμμα με ετιςιεσ καταβολζσ μζςω των προχπολογιςμϊν 

τουσ. Επίςθσ οι αναλογιςτικζσ μελζτεσ κα πρζπει να επικαιροποιοφνται μζςα ςε εφλογα διαςτιματα ζτςι 

ϊςτε να ενθμερϊνονται για τθ διαφοροποίθςθ του φψουσ τθσ ςυνειςφοράσ τουσ. 

 

 

ΣΥΜΡΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  

Πλθροφορίεσ 

Οι Συμπράξεισ Δθμόςιου και Ιδιωτικοφ 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 Ιδιωτικοφ Τομζα τθσ Κυβζρνθςθσ που βρίςκονται 

ςε ιςχφ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2015 παρουςιάηονται πιο κάτω:  
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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 €60,9 εκ. (3) €3,7 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) 
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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 Αφαλάτωςθσ 

Νεροφ Λάρνακασ 

(Ε) Μονάδα Αφαλάτωςθσ 

Νεροφ Δεκζλειασ 

(Σ) Μονάδα Αφαλάτωςθσ 

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 20.5.2007 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. €27,8 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 €4,2 εκ. (4) €16,3 εκ. (4) €7,8 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) 
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Επεξθγιςεισ: 

(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 Πρόςοδοι (Σημείωςη 4 Άλλα Ζςοδα).  Αποτελοφνται 

από Στακερό ειςόδθμα €4 εκ. και Μεταβλθτό ειςόδθμα μείον αποκοπζσ €56,9 εκ.  Στακερό ειςόδθμα €1 εκ. και 

Μεταβλθτό ειςόδθμα €2 εκ., που ειςπράχτθκαν μζςα ςτο ζτοσ, αφοροφν το ζτοσ 2014. 

Ρζραν των πιο πάνω, ςτα Ζςοδα από Προςφορά Υπηρεςιϊν και Αγαθϊν (Σημείωςη 4 Άλλα Ζςοδα) 

ςυμπεριλαμβάνεται ποςό φψουσ €3,1 εκ., από το οποίο τα €0,8 εκ. ιταν ςχετικά με το ζτοσ 2014, 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 και 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.  

Στισ 8 Ιουλίου 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 Ιουνίου 

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 Αφαλάτωςθσ Νεροφ Λάρνακασ 

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

προσ ανακαίνιςθ. 

Μονάδα Αφαλάτωςθσ Νεροφ Λεμεςοφ 

Υπάρχει απαίτθςθ από τον Ανάδοχο για κακυςτζρθςθ ςτθν παραχϊρθςθ του Εργοταξίου. 


