
Κυβερνητικές εγγυήσεις προς 
Πιστωτικά Ιδρύματα για
παραχώρηση δανείων σε 
επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζόμενους.
Μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας Covid-19.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΤΟΧΟΣ
Δ. 5(3)

Αντιμετώπιση των παρατεταμένων επιπτώσεων της πανδημίας στην 
οικονομία.

Στήριξη στις επιχειρήσεις μέσω δημιουργίας μηχανισμού για άμεση 
πρόσβαση σε σημαντικές πηγές χρηματοδότησης.

Αντικατάσταση των εναλλακτικών μέτρων στήριξης της οικονομίας που 
έχουν προωθηθεί.

Παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι 
€1.000.000.000 σε Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) με σκοπό τη χορήγηση 
Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Δ = το περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς
Πιστωτικά Ιδρύματα για τη Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις
και Αυτοτελώς Εργαζομένους Διάταγμα του 2021 (ΚΔΠ486/2021)



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

• Kαλύπτει το 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα 
επιλέξιμα δάνεια ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.

• Προκαταρκτική πληρωμή στη βάση συντηρητικής εκτίμησης για το 
ύψος της ζημιάς καταβάλλεται στο ΠΙ, εντός ενενήντα (90) ημερών 
από την υποβολή έκθεσης απαίτησης.

• Πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Κανονισμού CRR ώστε να 
φέρει μηδενικό ρίσκο για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακής 
επάρκειας των τραπεζών.

• Αφορά παραχώρηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς 
εργαζομένους, περιλαμβανομένων νεοσύστατων επιχειρήσεων – τα 
νέα δάνεια δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 
αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

• Καθορίζονται χαμηλότοκα επιτόκια για τα νέα δάνεια.

• Τα ΠΙ καταβάλλουν ετήσιο τέλος εγγύησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Αποστολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για διατύπωση 
γνώμης για το Σχέδιο Νόμου για τις Κυβερνητικές Εγγυήσεις. 

Δημοσίευση του περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΠΙ για την 
Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμου 

του 2021» (Ν. 110(Ι)/2021)

Υποβολή από το Υπουργείο Οικονομικών επίσημου αιτήματος στη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση του Σχεδίου.

Δημοσίευση της γνώμης της ΕΚΤ αναφορικά με (α) το Νόμο και (β) σχέδιο του 
περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς ΠΙ για την Παραχώρηση 

Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Διατάγματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10.5.21

12.5.21 

13.5.21 

11.6.21 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Απαιτήσεις ΕΚΤ:
(α) να επανεξετάσουμε με την πρώτη ευκαιρία την εκπροσώπηση της ΚΤΚ στην Επιτροπή Παρακολούθησης και, ως εκ τούτου, να
διασφαλιστεί ότι το νομικό πλαίσιο θα παρακολουθείται από ανεξάρτητο όργανο που δεν μετέχει στην προληπτική εποπτεία των ΠΙ,

(β) να εξετάσουμε τη δυνατότητα καλύτερης οριοθέτησης των καθηκόντων και εξουσιών της Επιτροπής Παρακολούθησης
προκειμένου να διασφαλιστεί η σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή του Νόμου.

Απαιτήσεις ΓΔ Ανταγωνισμού κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας του πλαισίου 
με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων:

(α) Ο μηχανισμός κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων πρέπει να είναι ανοικτός, διαφανής και να μην εισαγάγει διακρίσεις.
Ειδικότερα, δεδομένου ότι τα δάνεια που θα τύχουν κυβερνητικής εγγύησης αποτελούν ένα μέρος των εργασιών των ΠΙ και ότι
πρόκειται για νέα δάνεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των ΠΙ ούτως ώστε οι δανειολήπτες να
λάβουν τους καλύτερους δυνατούς όρους δανειοδότησης.

(β) Η εφαρμογή ανωφλιού, σύμφωνα με το οποίο το ανώτατο όριο κυβερνητικής εγγύησης ανά ΠΙ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25%
των συνολικών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων κεφαλαίων διασφαλίζει την αποφυγή της συγκέντρωσης όλου του ποσού των
κυβερνητικών εγγυήσεων σε ένα ΠΙ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Αναθεωρημένο νομοσχέδιο και προσχέδιο διατάγματος υποβλήθηκαν ξανά στη 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού  μετά από απαίτησή της

Ανακοίνωση έγκρισης του Σχεδίου

Κατάθεση αναθεωρημένου τροποποιητικού νομοσχέδιου στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για συμμόρφωση με γνώμη ΕΚΤ και κανόνες κρατικών ενισχύσεων 

Ψήφιση τροποποιητικού νόμου 

Δημοσίευση τροποποιητικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

27.07.21

17.08.21

22.09.21

21.10.21

5.11.21
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ενημέρωση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής 
για το Διάταγμα

Δημοσίευση Διατάγματος – πρόσκληση προς τα ΠΙ για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Λήξη χρονοδιαγράμματος 30 ημερών για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Λήψη απόφασης από Υπουργό Οικονομικών για παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης ανά ΠΙ, 
περιλαμβανομένης κατανομής του ποσού, εάν το ενδιαφέρον ξεπεράσει το €1 δις.

Ενημέρωση ΠΙ για απόφαση Υπουργού Οικονομικών για παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης ανά 
ΠΙ

Υπογραφή σύμβασης εγγύησης με ΠΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

11.11.21

19.11.21

19.12.21
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
– ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν.(4), Δ.8(1), Δ.12

1. Παραχώρηση σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους νέων δάνειων με ημερομηνία έγκρισης εντός της περιόδου που
εκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος μέχρι και την παύση της εφαρμογής της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και όχι μεταγενέστερα της 31/03/2022.

2. Εκταμίευση εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΠΙ.

3. Υποβολή σε τριμηνιαία βάση (31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου) έκαστου έτους ή όποτε ζητηθεί από
το Γενικό Λογιστήριο, ηλεκτρονικού αρχείου με αναλυτική κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν, εντός τριών (3) μηνών
από τη λήξη της περιόδου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Ν = Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα
για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους
Νόμος του 2021 (Ν. 110(I)/2021), Ν.160(Ι)/2021



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ –
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υποβολή αναλυτικής κατάστασης μέσω πρωτοκόλλου FTP προς κυβερνητική πύλη σε μορφή Excel κατά το
πρότυπο αρχείου που ήδη υποβάλλεται από τα ΑΠΙ για όλες τις κυβερνητικές εγγυήσεις.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
– ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.12

(α) Αρχικό ποσό του δανείου.

(β) Εισπράξεις.

(γ) Τόκοι.

(δ) Ημερομηνία λήξης.

(ε) Μικτή λογιστική αξία στην ημερομηνία αναφοράς.

(στ) Συσσωρευμένες προβλέψεις.

(ζ) Ποσό αρχικής απαίτησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συμπερίληψη στην υποβολή της έκθεσης απαιτήσεων,
ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο θα περιλαμβάνει τα
ακόλουθα πεδία:

4. Υποβολή της πρώτης έκθεσης απαιτήσεων μέχρι και την 30ην Απριλίου 2023, η οποία θα αφορά τις απαιτήσεις για την περίοδο
από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

5. Ακολούθως, υποβολή σε ετήσια βάση συνοπτικής έκθεσης απαίτησης του ΠΙ, με βάση το Νόμο και το Διάταγμα, εντός
τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της περιόδου (31 Δεκεμβρίου), η οποία θα αφορά τις απαιτήσεις για το προηγούμενο έτος.

10



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ.5(3), Δ.12

6. Καταβολή στο ΠΙ, προκαταρκτικής πληρωμής στη βάση συντηρητικής εκτίμησης για το ύψος της ζημιάς, εντός ενενήντα (90) 
ημερών από την υποβολή έκθεσης απαίτησης, σε λογαριασμό που τηρεί το ΠΙ. 

7. Εφαρμογή από το ΠΙ της αρχής της μη-διάκρισης στη διαχείριση των δανείων που εκδίδονται με βάση το Νόμο και το Διάταγμα, 
σε σχέση με τη διαχείριση των υπόλοιπων δανείων του, όσον αφορά:

• την πολιτική του ΠΙ αναφορικά με τη διαχείριση καθυστερήσεων και τη διεξαγωγή προβλέψεων, 
• την αποπληρωμή του δανείου, και 
• τις ανακοινώσεις και μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για 

αντιμετώπιση των συνεπειών του Κορωνοϊού- COVID 19.

8. Υποβολή από το ΠΙ, με την υποβολή των απαιτήσεων και σχετικής βεβαίωσης από τους εξωτερικούς ελεγκτές του ότι
ακολουθήθηκε η αρχή της μη διάκρισης ως προς τις προβλέψεις καθώς και από το ίδιο το ΠΙ ως προς την αποπληρωμή του
δανείου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Δ.11, Δ.5(3)

9. Καταβολή τέλους εγγύησης από το ΠΙ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου έκαστου έτους υπολογιζόμενο στο 
υπόλοιπο των δανείων κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

10. Ολοκλήρωση από το ΠΙ της διαδικασίας ανάκτησης χρεών και καταβολή κάθε εύλογης προσπάθειας εντός του νομικού και 
κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τις εργασίες ΠΙ στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και των θεσπισμένων διαδικασιών του ΠΙ 
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.

11. Επαναπροσδιορισμός, στο τέλος της διαδικασίας ανάκτησης της συμβατικής ταμειακής ροής μέσω ρευστοποίησης της 
εξασφάλισης, της πραγματικής ζημιάς, με βάση τη ζημιά που έχει αποδειχθεί, και έχει ως αποτέλεσμα, είτε επιπλέον απαίτηση 
από το ΠΙ, είτε επιστροφή χρημάτων από το ΠΙ προς τον Εγγυητή, έστω και αν η διαδικασία ανάκτησης χρεών ολοκληρωθεί μετά 
τη διάρκεια ισχύος της κυβερνητικής εγγύησης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Καταληκτική ημερομηνία για έγκριση δανείου: 31/3/2022

Καταληκτική ημερομηνία για εκταμίευση δανείου: 30/9/2022

1η απαίτηση από ΠΙ: 4ος 2023

2η απαίτηση: 4ος 2024

3η απαίτηση: 4ος 2025

4η απαίτηση: 4ος 2026

5η απαίτηση: 4ος 2027

6η απαίτηση: 4ος 2028

Τελική απαίτηση: 4ος 2029

Τελευταία πληρωμή προς ΠΙ: Ιούλιος 2029 (90 μέρες μετά) 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ν.3, Ν.8, Δ.6, Δ.3

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα ΠΙ, μέχρι της εξάντλησης του €1 δις.

Σε περίπτωση που, εκφραστεί ενδιαφέρον για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων πέραν του συνολικού διαθέσιμου 
ποσού, εφαρμόζεται κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων.

Το  κριτήριο κατανομής των κυβερνητικών εγγυήσεων, για λογαριασμό των ΠΙ, είναι η συμβολή τους, κατά την 31η

Δεκεμβρίου 2020:

(α) στις συνολικές εγχώριες καταθέσεις, εξαιρουμένου του ποσού που σχετίζεται με εταιρείες εγγεγραμμένες/ 
εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο χωρίς φυσική παρουσία και εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, με βαρύτητα 
50%, και

(β) στα συνολικά εγχώρια εξυπηρετούμενα δάνεια, εξαιρουμένου του ποσού που σχετίζεται με εταιρείες 
εγγεγραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο χωρίς φυσική παρουσία και εξαιρουμένων των διατραπεζικών δανείων, με 
βαρύτητα 50%.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ

Ο Υπουργός Οικονομικών προβαίνει στην έκδοση κυβερνητικής εγγύησης συνολικού ύψους μέχρι €1 δις
(€1.000.000.000) στα ΠΙ, με αποκλειστικό σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό
κόστος σε επιχειρήσεις και/ή αυτοτελώς εργαζομένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και των δυνάμει
αυτού εκδιδομένων Διαταγμάτων και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης.

Το τελικό ύψος της κυβερνητικής εγγύησης που θα παραχωρηθεί στο ΠΙ, ανέρχεται στο τελικό συνολικό
ποσό των δανείων που τελικά εκταμιεύτηκαν μέχρι 30/09/2022, νοουμένου ότι αυτά παραχωρήθηκαν
σύμφωνα με το Νόμο και το Διάταγμα και τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων της Σύμβασης.

Η κυβερνητική εγγύηση συνιστά ανέκκλητη νομική, έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, προς το ΠΙ, εκτελεστέα σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και νοουμένου ότι το ΠΙ
συμμορφώνεται με το Νόμο, το Διάταγμα και τους όρους της Σύμβασης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ 
Δ.3(2), Ν.5(1)

Το ΠΙ αναλαμβάνει όπως το ποσό της εγγύησης που θα του παραχωρηθεί χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την έκδοση νέων 
δανείων προς επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους ως ακολούθως:

• 30% του αιτούμενου ποσού: για την έκδοση δανείων προς αυτοτελώς εργαζομένους και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις,
• 55% του αιτούμενου ποσού: για την έκδοση δανείων προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
• 15% του αιτούμενου ποσού: για την έκδοση δανείων προς Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Τα δάνεια  έχουν διάρκεια που δεν υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, με εξαίρεση τα όρια παρατραβήγματος σε τρεχούμενους 
λογαριασμούς η χρονική διάρκεια των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

Η κυβερνητική εγγύηση για την έκδοση νέων δανείων καλύπτει ζημιές που ενδεχομένως θα προκύψουν από τα νέα δάνεια που θα 
παραχωρηθούν, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών, σε ποσοστού ύψους, 70% για τη Δημοκρατία και 30% για το ΠΙ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δ.(7)

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και/ή επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν Προβληματικές Επιχειρήσεις κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019, και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας 
του ιού COVID-19.

Το ΠΙ εγκρίνει τις αιτήσεις για τα δάνεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί προηγουμένως υπεύθυνη 
δήλωση από τους δικαιούχους ότι:
(α) έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις τους προς τη Δημοκρατία και 
ότι έχουν αιτηθεί την έκδοση σχετικής βεβαίωσης και
(β) έχουν διευθετημένες ή σε ρύθμιση τις οφειλές τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ότι έχουν 
αιτηθεί την έκδοση σχετικής βεβαίωσης.  

Το ΠΙ δεν προχωρεί σε οποιαδήποτε εκταμίευση ποσού του δανείου πριν από την προσκόμιση από τις 
επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που είναι δικαιούχοι, των προαναφερθέντων βεβαιώσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δ.(7)

Το ΠΙ απαιτεί όπως κατά την υποβολή αίτησης για παροχή δανείου από τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που 
δύνανται να είναι δικαιούχοι, υποβάλλεται δήλωση υπογεγραμμένη από μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, 
η οποία πιστοποιεί τα ακόλουθα:

- Για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους ότι ο κύκλος εργασιών τους κατά το 2020, είναι μειωμένος 
τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών τους για το έτος 2019.
- Για Μεγάλες Επιχειρήσεις ότι ο κύκλος εργασιών τους κατά το 2020 είναι μειωμένος τουλάχιστον κατά 50% σε σύγκριση με τον 
κύκλο εργασιών τους για το έτος 2019.
- Για Μεγάλη ή Μεσαία Επιχείρηση ότι η επιχείρηση δεν ήταν Προβληματική Επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το ΠΙ δεν απαιτεί τη δήλωση αυτή από τις επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζόμενους που δραστηριοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά εντός του 2019 και εντεύθεν. 

Το ΠΙ απαιτεί όπως κατά την υποβολή αίτησης για παροχή δανείου από την Πολύ Μικρή Επιχείρηση, τη Μικρή Επιχείρηση και τον
Αυτοτελώς Εργαζόμενο υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τους ίδιους δήλωση ότι δεν υπόκειντο σε διαδικασία
εκκαθάρισης/πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έλαβαν ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης μέχρι και την 31η

Δεκεμβρίου 2019.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δ.(7),Δ.(8)

Το ΠΙ απαιτεί όπως κατά την υποβολή αίτησης για παροχή δανείου από τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους που
δύνανται να είναι δικαιούχοι, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε απολύσεις
προσωπικού, εκτός για λόγους για τους οποίους αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως δυνάμει του περί
Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου, για περίοδο μέχρι και έξι (6) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου.
Η αθέτηση από επιχείρηση και/ή αυτοτελώς εργαζόμενο της πιο πάνω υποχρέωσης δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε
τρόπο την κυβερνητική εγγύηση του δανείου προς το ΠΙ.

Δικαιούχος δανείου, δύναται να αιτηθεί δανείων από περισσότερα από ένα ΠΙ, εφόσον ο συνολικός νέος δανεισμός που θα
λάβει η επιχείρηση ή ο αυτοτελώς εργαζόμενος από όλα τα ΠΙ, στα οποία έχει υποβάλει αίτηση και ο οποίος καλύπτεται με
κυβερνητική εγγύηση, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό που δικαιούται το πρόσωπο.

Δικαιούχος δανείου, ο οποίος είναι δικαιούχος του Σχεδίου Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων και έχει
αιτηθεί και λάβει τέτοιο δάνειο, δύναται να αιτηθεί δανείων από περισσότερα από ένα ΠΙ εφόσον ο συνολικός νέος
δανεισμός που θα λάβει η επιχείρηση ή ο αυτοτελώς εργαζόμενος από όλα τα ΠΙ στα οποία έχει υποβάλει αίτηση και ο
οποίος καλύπτεται τόσο με κυβερνητική εγγύηση όσο και με το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών
Δανείων, δεν ξεπερνά το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο πρόσωπο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δ.(2)
Το ΠΙ παραχωρεί σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους νέα δάνεια με ημερομηνία έγκρισης εντός της περιόδου
που εκτείνεται από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος μέχρι και την παύση της εφαρμογής της Ανακοίνωσης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2022. Διευκρινίζεται ότι, για δάνεια τα οποία
έχουν εγκριθεί εντός της προαναφερθείσας περιόδου, η συμφωνία δανείου και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα δύναται
να υπογραφούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.
Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΠΙ.

Το ΠΙ παραχωρεί δάνεια για τα οποία ισχύει η κυβερνητική εγγύηση  σε δικαιούχους, προς κάλυψη μόνο αναγκών 
ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων εντός της Δημοκρατίας.

Το ΠΙ δεν παραχωρεί δάνεια για τα οποία ισχύει η κυβερνητική εγγύηση, για την αποπληρωμή υφιστάμενων
πιστωτικών διευκολύνσεων, είτε εξυπηρετούμενων είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή η κυβερνητική εγγύηση δεν δύναται
να χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων του ΠΙ.

Το ΠΙ δεν παραχωρεί νέα δάνεια για τα οποία ισχύει η κυβερνητική εγγύηση στους δικαιούχους, για πληρωμή 
μερισμάτων ή/και αποπληρωμή πιστωτικών υπολοίπων των διευθυντών ή/ και μετόχων των Επιχειρήσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δ.8(3)

Νέα δάνεια σε τρεχούμενους λογαριασμούς ή/και δάνεια χωρίς εξασφάλιση υπόκεινται στους πιο κάτω περιορισμούς:

(α) H παραχώρηση ορίων τρεχούμενων λογαριασμών ή/και δανείων χωρίς καμιά εξασφάλιση δεν υπερβαίνει:

• το 50% του ποσού που εκδίδεται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο/Πολύ Μικρή Επιχείρηση, το 30% προς Μικρή και 
Μεσαία Επιχείρηση και το 20% προς Μεγάλη Επιχείρηση.

(β) H κυβερνητική εγγύηση σε τρεχούμενους λογαριασμούς καλύπτει ως μέγιστο ποσό, το ποσό του ορίου του 
τρεχουμένου και αφού ληφθούν υπόψη για σκοπούς υπολογισμού της απαίτησης οποιαδήποτε πληρωμή από τον 
δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων.

(γ) Οι δόσεις αποπληρωμής των μη εξασφαλισμένων δανείων, εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών, 
καθορίζονται ανάλογα με την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών και δεν καλύπτεται από την κυβερνητική 
εγγύηση οποιαδήποτε μορφή αποπληρωμής που να προνοεί καταβολή πέραν του δεκαπέντε  τοις εκατόν (15%) του 
αρχικού κεφαλαίου του δανείου, στη λήξη του δανείου.

(δ) Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί είναι διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, εντός του οποίου πρέπει να αποπληρωθούν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ –
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

1ο Παράδειγμα – Δάνειο σε Αυτοτελώς Εργαζόμενο

Ανώτατο ποσό δανεισμού  που μπορεί να ληφθεί: 
€500.000

Αιτούμενος Δανεισμός: €400.000
Εγκριθέν βιώσιμο δάνειο: €300.000

Το μη εξασφαλισμένο δάνειο ή/και το όριο σε 
τρεχούμενο λογαριασμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

€150.000 
(50% των €300.000)

2ο Παράδειγμα – Δάνειο σε Μεγάλη Επιχείρηση

Ανώτατο ποσό δανεισμού  που μπορεί να ληφθεί: 
€2.000.000

Αιτούμενος Δανεισμός: €3.000.000
Εγκριθέν βιώσιμο δάνειο: €2.000.000

Το μη εξασφαλισμένο δάνειο ή/και το όριο σε τρεχούμενο 
λογαριασμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €400.000 

(20% των €2.000.000)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δ.(6)

Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του Νόμου και του Διατάγματος, για την παραχώρηση των δανείων ισχύουν 
οι πρόνοιες και οι πολιτικές του ΠΙ.

To ΠΙ δεσμεύεται ότι:

• ικανοποιητικό ποσό νέων δανείων θα διοχετευθεί για την καταβολή μισθών, λειτουργικών εξόδων και οφειλόμενων ποσών 
προς πιστωτές των Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένους και 

• θα προβεί σε σημαντικό/αναγκαίο ποσό αναδιαρθρώσεων σε υφιστάμενα δάνεια με έμφαση τον τομέα των νοικοκυριών. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 194(2) και 213(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για ΠΙ και επιχειρήσεις επενδύσεων, το ΠΙ πρέπει να αποδεικνύει στις αρμόδιες
Εποπτικές Αρχές ότι διαθέτει συστήματα για τη διαχείριση κάθε δυνητικής συγκέντρωσης κινδύνου από την
εγγύηση που χρησιμοποιεί καθώς επίσης τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική του, όσον αφορά τη χρήση
της εγγύησης, αλληλεπιδρά με τη διαχείριση του συνολικού του προφίλ κινδύνου.

Το ΠΙ πρέπει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του 
διακανονισμού πιστωτικής προστασίας και την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΥΨΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Δ.(10) 

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, βασιζόμενο στο Euribor 6 μηνών, το οποίο σε περίπτωση όπου το σχετικό 
Euribor είναι κάτω από το μηδέν (0), τότε το Euribor θα θεωρείται μηδέν (0) για σκοπούς υπολογισμού του 
συνολικού επιτοκίου, πλέον ανώτατου περιθωρίου, το οποίο μπορεί να ανέρχεται αναλόγως της χρονικής 
διάρκειας του δανείου και της εξασφάλισης με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

% δανείου που είναι εξασφαλισμένο (% δανείου που είναι ανεξασφάλιστο) περιλαμβανομένου περιθωρίου 
επιτοκίου για λειτουργικά έξοδα και κόστος χρηματοδότησης και κόστος κεφαλαίου

Δικαιούχος Περιθώριο επιτοκίου δάνειου 
διάρκειας μέχρι 1 έτος

Περιθώριο επιτοκίου δάνειου 
διάρκειας μέχρι 3 έτη

Περιθώριο επιτοκίου 
δάνειου διάρκειας μέχρι 6 
έτη

Αυτοτελώς εργαζόμενος/
Μικρομεσαία Επιχείρηση

0.75 (1.25) 1.00 (1.5) 1.5 (2.00)

Μεγάλη Επιχείρηση 1.00 (1.5) 1.5 (2.00) 2.5 (3.00)

24

Το ύψος του επιτοκίου διαμορφώνεται με βάση τον μεσοσταθμικό μέσο όρο επιτοκίου, ανάλογα με το % του δανείου που 
είναι εξασφαλισμένο/μη εξασφαλισμένο.



ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Δ.(9)

Το ΠΙ διασφαλίζει ότι το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει:

- το ετήσιο μισθολογικό κόστος της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
επιβαρύνσεων καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στον τόπο των Επιχειρήσεων, αλλά επίσημα 
περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία των υπεργολάβων) για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση 
επιχειρήσεων που συστάθηκαν ή αυτοτελώς εργαζομένων που εγγράφηκαν κατά την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το 
ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το υπολογιζόμενο ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα πρώτα δύο (2) έτη 
λειτουργίας τους, ή

- το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζόμενου κατά το έτος 2019

οποίο από τα δυο είναι μεγαλύτερο.

Το ΠΙ οφείλει για σκοπούς επαλήθευσης της ικανοποίησης των προϋποθέσεων των επιφυλάξεων της παραγράφου 9 του 
Διατάγματος, να ζητά και να λαμβάνει  από το δυνητικό δικαιούχο κατά την υποβολή της αίτησης για παροχή δανείου,  
υπεύθυνη δήλωση, ενώ οφείλει να προβαίνει σε έλεγχο των δανείων που θα παραχωρήσει το ίδιο το ΠΙ, σε περίπτωση που 
ο δυνητικός δικαιούχος αιτηθεί για πέραν του ενός δανείου από το εν λόγω ΠΙ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Δ.(11)

Η τιμολόγηση του καταβαλλόμενου τέλους εγγυήσεως καθορίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Δ.(11)

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το τέλος εγγυήσεως καταβάλλεται από το ΠΙ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου έκαστου έτους 
υπολογιζόμενο στο υπόλοιπο των δανείων κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Το τέλος εγγυήσεως θα καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό ανά ΠΙ, ο οποίος θα διατηρείται για ολόκληρη την
περίοδο της παροχής των κυβερνητικών εγγυήσεων έναντι του κινδύνου που αναλαμβάνει το Κράτος σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης. Το τέλος εγγυήσεως που θα καταβάλλεται από τα ΠΙ θα προσμετρείται
στα δημόσια έσοδα αλλά δεν θα μπορεί να δαπανηθεί κατά τη διάρκεια της παροχής της κυβερνητικής εγγύησης.

Με τη λήξη σύμβασης εγγύησης και την αποπληρωμή της τελευταίας έκθεσης απαιτήσεων έκαστου ΠΙ, 
οποιοδήποτε ποσό υπολείπεται σε έκαστο λογαριασμό, μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ
Δ.(5)

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ως ζημιές θεωρούνται οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης, όπως ορίζονται και δημοσιεύονται στις 
οικονομικές καταστάσεις του ΠΙ, που προκύπτουν από τα δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα 
καθώς και τα κόστη που θα υποστεί το ΠΙ για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών από τους 
δανειολήπτες. 
Ειδικότερα:

• Η ζημιά καθορίζεται ως η συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση των δανείων, καθώς και ζημιές που εμπίπτουν στον ορισμό των
πιστωτικών ζημιών όπως ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ9).

• Το ΠΙ μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του για το σύνολο της οφειλής έκαστου δανείου, κατά την εκκίνηση των διαδικασιών ανάκτησης
των οφειλόμενων από τον εκάστοτε δανειολήπτη, δηλαδή την αποστολή από το ΠΙ επιστολής τερματισμού και απαίτησης
αποπληρωμής έκαστης πιστωτικής διευκόλυνσης. Η προκαταρκτική πληρωμή στη βάση συντηρητικής εκτίμησης για το ύψος της
ζημιάς καταβάλλεται στο ΠΙ, εντός ενενήντα (90) ημερών από την άσκηση του δικαιώματος, βάσει της παραγράφου 5(3)(β) του
Διατάγματος, υπό την προϋπόθεση ότι το ΠΙ υποβάλλει έκθεση απαιτήσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του Διατάγματος.

• Στο τέλος της διαδικασίας ανάκτησης της συμβατικής ταμειακής ροής μέσω ρευστοποίησης της εξασφάλισης, η πραγματική ζημιά
επαναπροσδιορίζεται με βάση τη ζημιά που έχει αποδειχθεί και καταλήγει, είτε σε επιπλέον απαίτηση από το ΠΙ, είτε σε επιστροφή
χρημάτων από το ΠΙ στον Εγγυητή, έστω και αν η διαδικασία ανάκτησης χρεών ολοκληρωθεί μετά την διάρκεια ισχύος της
κυβερνητικής εγγύησης.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ
Δ.(5)

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το ΠΙ έχει υποχρέωση να ολοκληρώνει την διαδικασία ανάκτησης χρεών και δεσμεύεται ότι θα καταβάλει 
κάθε εύλογη προσπάθεια εντός του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που ισχύει για τις εργασίες ΠΙ στην 
Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και των θεσπισμένων διαδικασιών του ΠΙ έτσι ώστε να ολοκληρώνει τη 
διαδικασία ανάκτησης χρεών.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον υπολογισμό της πραγματικής ζημίας υπάρχει η δυνατότητα:

• επίλυσης της διαφωνίας μέσω φιλικού διακανονισμού, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης 
από το συμβαλλόμενο μέρος που αμφισβητεί τον υπολογισμό της πραγματικής ζημίας στον αντισυμβαλλόμενο του ή/και

• από κοινού προσφυγής του Εγγυητή και του ΠΙ σε εξειδικευμένο οίκο (Verification Agent) για επίλυση της διαφοράς.

Η κυβερνητική εγγύηση δεν καλύπτει πρόσθετα ποσά δανείων μετά την αρχική παραχώρηση ποσού από το 
ΠΙ, ούτε και οποιεσδήποτε χρεώσεις οιονδήποτε ποσών πέραν του συνολικού επιτοκίου περιλαμβανομένου 
και του επιτοκίου υπερημερίας καθώς και της σχετικής κεφαλαιοποίησης του επιτοκίου, καθώς και τα κόστη 
που θα υποστεί το ΠΙ για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών από τους δανειολήπτες.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ
Δ.(5)

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οποιαδήποτε πληρωμή από το δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων πιστώνεται στο δάνειο και 
η εγγύηση μειώνεται ανάλογα, ώστε το ποσοστό της κάλυψης ως καθορίζεται στο άρθρο 5 
εδάφιο (1) του Νόμου, να παραμένει αναλλοίωτο.

Δεν καλύπτονται ζημιές κατά την περίοδο που τα δάνεια θα είναι κατηγοριοποιημένα στο 
πρώτο στάδιο (stage 1) και δεύτερο στάδιο (stage 2), όπως αυτά ορίζονται από το ΔΠΧΑ 9.

Δεν καλύπτονται ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν από τη διαφορά μεταξύ της τιμής 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας στις οικονομικές καταστάσεις του ΠI, κατά την 
πώληση των δανείων αυτού σε τρίτα πρόσωπα.

Σε περίπτωση πώλησης των δανείων σε τρίτα πρόσωπα, η κυβερνητική εγγύηση δεν ισχύει για 
τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
Δ.(5)

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εάν η χρονική διάρκεια του αναδιαρθρωμένου δανείου δεν επεκτείνεται πέραν του 1ος 
έτους για όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και των 6 ετών για δάνειο, από την ημερομηνία 
αρχικής παραχώρησης της πιστωτικής διευκόλυνσης, η κυβερνητική εγγύηση εξακολουθεί 
να ισχύει υπό τους όρους που παραχωρήθηκε.

Η τιμολόγηση του αναδιαρθρωμένου δανείου θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του 
πλαισίου.

Στην περίπτωση αναδιάρθρωσης, εάν η συνολική διάρκεια του δανείου επεκτείνεται πέραν 
του ενός (1ος) έτους για όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό και των έξι (6) ετών για δάνειο, 
από την ημερομηνία αρχικής παραχώρησης της πιστωτικής διευκόλυνσης, η κυβερνητική 
εγγύηση για το συγκεκριμένο δάνειο παύει να ισχύει.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Ν.(5)

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το ΠΙ απαιτεί ως εξασφάλιση των δανείων που παραχωρούνται σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους
οποιαδήποτε άλλη μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν. Η
παραχώρηση μη εξασφαλισμένων δανείων είναι δυνατή μόνο στις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις και οι
αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν διαθέτουν μη υποθηκευμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα αποδεκτά περιουσιακά
στοιχεία για πλήρη εξασφάλιση των νέων δανείων.

Οι προσωπικές εγγυήσεις δεν θεωρούνται αποδεκτές ως εξασφάλιση για τους σκοπούς χορήγησης δανείων.

Ως εξασφάλιση του δανείου που παραχωρείται θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων
αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων. Γίνεται επίσης αποδεκτή και η εγγραφή δεύτερης υποθήκης, ώστε η
εξασφαλιστική αξία των εμπράγματων εξασφαλίσεων να ανέρχεται σε 110% του ποσού του δανείου που θα
εγκριθεί, και νοουμένου ότι η πρώτη υποθήκη είναι εγγεγραμμένη προς όφελος του ΠΙ. Η εξασφαλιστική αξία
των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων υπολογίζεται με βάση τις αγοραίες αξίες των περιουσιακών στοιχείων.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ –
ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το ποσό της Κυβερνητικής Εγγύησης δύναται να μειωθεί κατά το ποσό του δανείου σε
περίπτωση:

• πώλησης δανείου που καλύπτεται με Κυβερνητική Εγγύηση σε τρίτα πρόσωπα οπότε η κυβερνητική 
εγγύηση δεν ισχύει για τα τρίτα αυτά πρόσωπα,

• αναδιάρθρωσης, εάν η συνολική διάρκεια του δανείου επεκτείνεται πέραν του 1ου έτους για όριο σε 
τρεχούμενο λογαριασμό και των έξι (6) ετών για δάνειο, από την ημερομηνία αρχικής παραχώρησης της 
πιστωτικής διευκόλυνσης, οπότε η κυβερνητική εγγύηση για το συγκεκριμένο δάνειο παύει να ισχύει,

• που διαπιστωθεί ότι δάνειο παραχωρήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι πρόνοιες του Νόμου ή/και του 
Διατάγματος,

• που το ΠΙ ζητήσει την εξαίρεση συγκεκριμένου δανείου από την κάλυψη της Κυβερνητικής Εγγύησης.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
– ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Κυπριακή Δημοκρατία (Εγγυητής) μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση Εγγύησης σε περίπτωση παράβασης από το ΠΙ, των
διατάξεων του Νόμου, του Διατάγματος ή της Σύμβασης, εκτός από τις περιπτώσεις παράβασης των όρων των παραγράφων 4.7,
4.9, 4.10 και 5.4 της Σύμβασης, οι οποίες εκπίπτουν του ελέγχου του ΠΙ. Θέτει με γραπτή ειδοποίηση στο ΠΙ, εύλογη προθεσμία η
οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της πρόθεσης του για
τερματισμό της Σύμβασης, εντός της οποίας το ΠΙ θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα. Σε περίπτωση που το ΠΙ δεν συμμορφωθεί,
ο Εγγυητής με την εκπνοή της τεθείσας προθεσμίας τερματίζει άμεσα τη Σύμβαση, αποστέλλοντας σχετική γραπτή ειδοποίηση στο
ΠΙ.

Στην περίπτωση του τερματισμού της Σύμβασης το ΠΙ καταβάλλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό του τέλους εγγυήσεως μέχρι τον 
τερματισμό αυτής.

Ο Εγγυητής μπορεί να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση στις πιο κάτω περιπτώσεις:

• εάν το ΠΙ δεν καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως το τέλος εγγυήσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 της 
παρούσας Σύμβασης,

• εάν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ΠΙ από την αρμόδια Εποπτική Αρχή. 
• εάν ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο (κατόπιν πρωτοβουλίας του ΠΙ) για την υπαγωγή του ΠΙ σε διαδικασία εκκαθάρισης. 
• εάν τα στοιχεία της Αίτησης που υπέβαλε το ΠΙ είναι ανακριβή κατά τον χρόνο υποβολής τους.
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ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ν. (5), Ν.(12)

Επιτροπή Ενημέρωσης: 
Συστήνεται Επιτροπή Ενημέρωσης με αποκλειστικό σκοπό την εκ των υστέρων παρακολούθηση και ενημέρωση του 
Υπουργού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφορικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων.
Η εν λόγω Επιτροπή:

• δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης 
πιστωτικού κινδύνου και χορήγησης  δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις.

• συγκροτείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του και το Γενικό Λογιστή της 
Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του, καθώς και από το Γενικό Ελεγκτή ή εκπρόσωπό του, ο οποίος συμμετέχει ως 
παρατηρητής.

• ενημερώνει, ανά τριμηνία, με έκθεσή της τον Υπουργό για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της. Η έκθεση κατατίθεται επίσης, 
ανά τριμηνία, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Το Γενικό Λογιστήριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Διαταγμάτων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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• Επιχειρήσεις: Βελτιωμένη 
πρόσβαση σε ρευστότητα 
μετά την πανδημία

• Τράπεζες: Διοχέτευση 
ρευστότητας στην 
οικονομία με μειωμένο 
ρίσκο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
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