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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

1. Εισαγωγή 
 

Κατά την πρώτη αξιολόγηση του Μνημονίου Συναντίληψης που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2013 και στα πλαίσια της στρατηγικής για την 
αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των Συνεργατικών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων (ΣΠΙ), τέθηκε από την Τρόικα μεταξύ άλλων, ως προαπαιτούμενη 
ενέργεια για την παραχώρηση του ποσού του €1,5 δις για την 
ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) και των ΣΠΙ, 
η ετοιμασία και ψήφιση σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα καθόριζε τη δομή που 
θα διαχειρίζετο τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή 
δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων.  
 
Το Υπουργείο Οικονομικών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έτυχε 
εκτενούς διαβούλευσης με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καθώς και 
με την Τρόικα. Το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας 
Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Νόμος του 2013» εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013 και 
αφού κατατέθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίστηκε σε Νόμο στις 5 
Σεπτεμβρίου 2013. Ο Νόμος (Ν106(Ι)/2013) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2013. 
 
Ακολούθως, ο Νόμος τροποποιήθηκε δύο φορές κατά το έτος 2015 έτσι ώστε η 
Μονάδα Διαχείρισης να αναλάβει την διαχείριση του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) (Ν111(Ι)/2015 – 16 Ιουλίου 2015, ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας) και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης (Ν192(Ι)/2015 – 17 Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας). 
 
Με βάση το άρθρο (7) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας 
Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή 
Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμων του 
2013 έως (Αρ. 2) του 2015, στους σκοπούς της Μονάδας Διαχείρισης 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 
 

 η διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην 
ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

 η παρακολούθηση και εφαρμογή, σε συνεργασία με την ΚΤΚ, των 
διατάξεων του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών 
Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Διαταγμάτων 
του Υπουργού, 

 η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της συμμετοχής της 
Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, ως μετόχου, στην 
ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
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 η ενδυνάμωση της δυνατότητας πιστωτικού ιδρύματος να λειτουργεί ως 
δρώσα οικονομική μονάδα, 

 η διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους τίθενται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για την παροχή κρατικής ενίσχυσης, και 

 η εκτέλεση κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού, οποιωνδήποτε 
καθηκόντων ή εξουσιών του που προβλέπονται στον περί της 
Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένης της εξουσίας 
έκδοσης διαταγμάτων, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση γίνεται γραπτώς. 

 
Επίσης, με βάση το άρθρο (7) του Νόμου, η Μονάδα έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες: 
 

 τη σύναψη γραπτών συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες 
περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι παροχής της παρεχόμενης 
κεφαλαιακής ενίσχυσης, 

 την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΣΑ των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

 την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό για τα κριτήρια και την 
υπόδειξη κατάλληλων προς διορισμό προσώπων ως μελών του 
Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος, 

 τη συμμετοχή εκπροσώπου της Μονάδας ως παρατηρητή, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Διοικητικού Οργάνου του 
πιστωτικού ιδρύματος, 

 την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης στη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος, 

 την αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής αξίας της 
συμμετοχής της Δημοκρατίας σε πιστωτικό ίδρυμα, και 

 τη διαχείριση της επένδυσης της Δημοκρατίας σε κινητές αξίες 
πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 

Σύμφωνα με τα άρθρα 12(1-2) του Νόμου, η Μονάδα Διαχείρισης, μέχρι το 
τέλος Μαρτίου κάθε έτους, συντάσσει και αποστέλλει στον Υπουργό 
Οικονομικών και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, ετήσια έκθεση 
πεπραγμένων αναφορικά με τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας 
στην ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων για το προηγούμενο έτος. Ο 
Υπουργός εγκρίνει την έκθεση και αφού ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, 
την υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το αργότερο 
μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. 
 

2. Οργανωτική Διάρθρωση της Μονάδας Διαχείρισης 
 
Το άρθρο 4 του Νόμου αναφέρει ότι, ο Υπουργός, με απόφασή του που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εισήγησης 
του Γενικού Διευθυντή, ορίζει δύο υπαλλήλους του Υπουργείου, ως 
προϊστάμενο και αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας. Στο ίδιο άρθρο 
αναφέρεται ότι ο Υπουργός δύναται να ορίσει ως προϊστάμενο και αναπληρωτή 
προϊστάμενο, υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στην υπόλοιπη δημόσια 
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υπηρεσία, την ΚΤΚ ή και σε άλλους φορείς ή οργανισμούς του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, oι οποίοι αποσπώνται ή τοποθετούνται, ανάλογα με την 
περίπτωση, για τον σκοπό αυτό στη Μονάδα. 
 
Επίσης, το άρθρο 5 του Νόμου (Ν106(Ι)/2013), αναφέρει ότι η Μονάδα, εκτός 
από τον προϊστάμενο και τον αναπληρωτή προϊστάμενο, στελεχώνεται και από 
υπαλλήλους του Υπουργείου. Για τη στελέχωση της Μονάδας είναι δυνατή η 
απόσπαση ή η τοποθέτηση σ’ αυτήν, ανάλογα με την περίπτωση, προσωπικού 
που υπηρετεί στην υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, την ΚΤΚ και σε άλλους φορείς 
ή οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον το προερχόμενο από το 
Υπουργείο προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας 
σε προσωπικό. 
 
Η Μονάδα Διαχείρισης στελεχώνεται από επτά (7) Λειτουργούς και από μια (1) 
Γραφέα η οποία αποσπάσθηκε το Φεβρουάριο του 2016. Εκ των Λειτουργών, ο 
ένας προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπόλοιποι έξι (6) έχουν 
αποσπασθεί από την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών στις 27/11/2013 για 
περίοδο τριών (3) ετών, περίοδος η οποία  ανανεώθηκε για ακόμη τρία (3) 
χρόνια.  
 
Ο Υπουργός Οικονομικών με γνωστοποίηση του, που δημοσιεύτηκε στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 21 Μαρτίου 2014, έχει διορίσει ως 
Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης από την 9ην  Σεπτεμβρίου 2013, τον κ. 
Διονύση Διονυσίου, Οικονομικό Λειτουργό Α΄ του Υπουργείου Οικονομικών. 
Επίσης, στην ίδια γνωστοποίηση, ο Υπουργός διόρισε από την 1ην Δεκεμβρίου 
2013, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης τον κ. Κυριάκο 
Φιλή, Λειτουργό Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄. 
 

3. Δημοσιονομικό πρόγραμμα προσαρμογής και λειτουργικό 
περιβάλλον  
 

3.1.  Μακροοικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο 
 
Το 2016 η Κυπριακή οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά μετά την ύφεση. Η δέσμευση των αρχών στην τήρηση του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής έχει αποφέρει αποτελέσματα σε 
διάφορους τομείς, με την οικονομική ανάκαμψη να αρχίζει στις αρχές του 2015 
και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας να μειώνονται. Παρόλα αυτά η κυπριακή 
οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει κινδύνους και κύρια προτεραιότητα των 
αρχών και των τραπεζών παραμένει η αντιμετώπιση του πολύ υψηλού 
επιπέδου των Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (“ΜΕΔ”).  
 
Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ)  για το 2016 υπολογίστηκε στο 2,9% σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι 
η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να κυμανθεί στο 2,5% το 2017 
πριν φτάσει στο 2,3% το 2018.  
 



4 
 
 

Πληθωρισμό για πρώτη φορά τα τελευταία δυο χρόνια κατέγραψε η κυπριακή 
οικονομία τον Δεκέμβριο του 2016, όπως δείχνουν στοιχεία που δημοσίευσε η 
Eurostat. Ο πληθωρισμός καταγράφεται ύστερα από δύο χρόνια 
αποπληθωριστικών πιέσεων, που άρχισαν να καταγράφονται από τον 
Δεκέμβριο του 2014.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο 
πληθωρισμός στην Κύπρο ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2016 στο 0,1% από -0,8% 
τον Νοέμβριο του 2016. Τον Δεκέμβριο του 2015 ο πληθωρισμός ανήλθε στο -
0,6% 
 
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας στην Κύπρο αναμένεται να βελτιωθούν 
περαιτέρω. Σταθεροποίηση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2016 ο αριθμός των 
ανέργων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, 
παραμένοντας κοντά σε χαμηλά επίπεδα τετραετίας. Η ανεργία του ενεργού 
πληθυσμού μειώθηκε στο 13,3% κατά το 2016, σε σχέση με ένα μέσο ποσοστό 
ανεργίας ύψους 14,9% κατά το 2015.  
 
Οι πωλήσεις ακινήτων σημείωσαν το 2016 άνοδο για τρίτη συνεχή χρονιά 
αγγίζοντας το ψηλότερο σημείο των τελευταίων έξι ετών. Τα πωλητήρια 
έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο Κτηματολόγιο ανήλθαν στα 7.036 τεμάχια 
έναντι 4.952 το 2015, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 43%.  Επιπρόσθετα, βάσει 
των στοιχείων που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και η 
Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου, οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο 
καταγράφουν αύξηση, με τις τιμές να αυξήθηκαν κατά 2,8% το τέταρτο τρίμηνο 
του 2016 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2015.  Σύμφωνα με τον Δείκτη 
Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου οριακή τριμηνιαία αύξηση 
(0,1%) κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η οριακή αύξηση είναι η πρώτη που 
καταγράφεται από το 2009, και αφορά τόσο τις τιμές διαμερισμάτων όσο και τις 
τιμές οικιών. Σε ετήσια βάση οι τιμές κατοικιών κατέγραψαν μείωση 1,3% το 
τρίτο τρίμηνο του 2016.  
 
Το 2016, το πρωτογενές αποτέλεσμα γενικής κυβέρνησης βελτιώθηκε 
καταγράφοντας πλεόνασμα του 2,3 % του ΑΕΠ με το αντίστοιχο δημοσιονομικό 
έλλειμμα γενικής κυβέρνησης να ανέρχεται στο -0,3%. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής 
κυβέρνησης προβλέπεται να μειωθεί στο 2,0 % το 2017, ενώ ο λόγος του 
χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί στα 103,7% κατά το 2017 και να 
μειωθεί σταδιακά φθάνοντας στο 100,6 % το 2018. 
 
Στα €19,7 δισ. ή 110,6% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Κύπρου 
το τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Το 
δεύτερο τρίμηνο του 2016 το δημόσιο χρέος ανερχόταν στα €19 δισ. ή 107,6% 
του ΑΕΠ ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2015 στα €19,2 δισ. ή 109,1% του ΑΕΠ. 
 
Τον Απρίλιο 2015, η Κυπριακή Κυβέρνηση εξέδωσε κυβερνητικά ομόλογα 
διάρκειας 7 χρόνων προς ξένους επενδυτές αξίας €1 δισ. Η απόδοση των 
εκδοθέντων κυβερνητικών ομολόγων κυμάνθηκε στο 4%. Ακολούθησαν 
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εκδόσεις τον Οκτώβριο 2015, με την έκδοση ομολόγων διαρκείας 10 χρόνων με 
αξία €1 δισ. και απόδοση 4,25%, και τον Ιούλιο 2016, με την έκδοση ομολόγων 
διαρκείας 7 χρόνων με αξία €1 δισ. και απόδοση 3,8%. Αξιοσημείωτη είναι η 
σταδιακή μείωση στις αποδόσεις των Γραμματίων του Δημοσίου. Στις 3 
Απριλίου 2017 κατά την έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου 13 εβδομάδων 
έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας € 100 εκ. με μέση 
σταθμική απόδοση -0,08%. 
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία με πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ+/Β1/ΒΒ-/ΒΒL 
(σταθερή/θετική/θετική/σταθερή) από τους Οίκους S&P’s/Moody’s/Fitch/DBRS 
εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2017 νέο 7-ετές ομόλογο αναφοράς με τη μέθοδο της 
κοινοπραξίας ύψους €850 εκ., σταθερού επιτοκίου, με ημερομηνία λήξης στις 
27 Ιουνίου 2024. Το ονομαστικό επιτόκιο και η απόδοση είχαν καθοριστεί στο 
2,75% και 2,80% αντίστοιχα και η τιμή πώλησης στο 99,686%. Ο σκοπός της 
προσφερόμενης επιλογής για ανταλλαγή ομολόγων σε συνδυασμό με τη νέα 
έκδοση ήταν να δοθεί στους επενδυτές σε υφιστάμενα ομόλογα που λήγουν το 
2019 και 2020, η ευκαιρία να ανταλλάξουν μέρος ή όλα τα ομόλογα που είχαν 
στην κατοχή τους με νέα 7-ετή ομόλογα, βοηθώντας έτσι στην επέκταση της 
καμπύλης επιτοκίων δευτερογενούς αγοράς της Δημοκρατίας και μειώνοντας 
ταυτόχρονα τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Δημοκρατίας κατά τα έτη 2019 και 
2020. Η συνδυασμένη ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε στα €4,2 δισ., κάτι το 
οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό προσφορών που εξασφάλισε η Κυπριακή 
Δημοκρατία από την επιστροφή της στις αγορές τον Ιούνιο του 2014. 
 
 
Στις 22 Οκτωβρίου 2016, ο οίκος Fitch Ratings (“Fitch”) προχώρησε σε 
αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και 
εγχώριο νόμισμα κατά μια βαθμίδα στο “ΒΒ-”, από “Β+“, και παράλληλα έθεσε 
τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε θετικό ορίζοντα. Ο οίκος τονίζει ότι 
η Κύπρος συνεχίζει να κάνει ισχυρή πρόοδο αναφορικά με την προσαρμογή της 
μετά την τραπεζική κρίση του 2013 ενώ η έξοδος από το μνημόνιο 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπεραπόδοσης των δημοσιονομικών και 
οικονομικών στόχων του προγράμματος, της επιτυχίας στην άρση των ελέγχων 
κεφαλαίου, και της λήψης μέτρων για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. 
Σε αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε στις 21 Απριλίου 2017, ο οίκος Fitch Ratings 
διατηρεί τη διαβάθμιση “ΒΒ-” για το μακροπρόθεσμο χρέος σε συνάλλαγμα και 
σε εγχώριο νόμισμα, καθώς και το θετικό ορίζοντα της Κύπρου, σημειώνοντας 
τη σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και τους κινδύνους που 
συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω ιδιωτικού και δημόσιου χρέους.  
 
Ανακοίνωση του οίκου Fitch στις 16 Μαΐου 2016 αναφέρει ότι η έξοδος του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) θα επηρεάσει τι 
οικονομίες άλλων χωρών μελών. Ο οίκος δεν αναμένει άμεση αρνητική 
επίδραση στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις χωρών μελών αλλά εκτιμά ότι η 
επίδραση θα καθοριστεί μεσοπρόθεσμα ανάλογα με τις οικονομικές και 
πολιτικές επιπτώσεις του Brexit. Στην ίδια έκθεση εκτιμάται ότι  η Κύπρος είναι 
μία εκ των χωρών που θα επηρεαστούν περισσότερο από το Brexit λόγω του 
μεγάλου μεγέθους των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο.  
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Στις 17 Μαρτίου 2017 ο οίκος Standard & Poor’s (“S&P”) προχώρησε σε 
αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κύπρου σε ξένο και 
εγχώριο νόμισμα στο ΒΒ+ από ΒΒ, ενώ επιβεβαίωσε το βραχυπρόθεσμο rating 
στο B.  Οι προοπτικές υποβαθμίστηκαν σε σταθερό ορίζοντα από θετικό.  Ο 
οίκος αξιολόγησης θα πρέπει να αναβαθμίσει την Κύπρο κατά μία βαθμίδα για 
να φθάσει η χώρα την επενδυτική βαθμίδα. 
 

3.2. Πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) συνέχισε τις αξιολογήσεις του κυπριακού 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και το ΔΣ του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε στις 27 Ιανουαρίου 2016 την 9η  αξιολόγηση του 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου. Στις 7 Μαρτίου 2016 η 
κυπριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεση της να εξέλθει από το 
πρόγραμμα του ΕΜΣ χωρίς διάδοχο διευθέτηση και παράλληλα προχώρησε με 
ακύρωση του προγράμματος του ΔΝΤ που έληγε στις 14 Μαΐου 2016. Το 
Eurogroup με ανακοίνωση του στήριξε την απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης 
για έξοδο από το πρόγραμμα ενώ το ΔΝΤ συγχάρηκε την Κύπρο για τα 
επιτεύγματα της, αλλά τόνισε την ανάγκη της συνέχισης των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. Το πρόγραμμα του ΕΜΣ έληξε και επίσημα στις 31 Μαρτίου 
2016. Ο ΕΜΣ εκταμίευσε στην Κύπρο συνολικά €6,3 δις και το ΔΝΤ €1 δις 
επιπλέον. 

 

3.3. Χρηματοοικονομικός τομέας  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
το 2016 αυξήθηκαν μετά από τρία χρόνια πτωτικής πορείας. Όσον αφορά τον 
Δεκέμβριο του 2016, υπήρξε μείωση €74,9 εκ. από τον προηγούμενο μήνα, με 
τις συνολικές καταθέσεις να ανέρχονται στα €49,0 δισ. σε σύγκριση με €45,97 
δισ. του Δεκεμβρίου του 2015. Οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου 
διαμορφώθηκαν στα €36,5 δισ. από €36,4 δισ. τον προηγούμενο μήνα και 
€32,9 δισ. τον Δεκέμβριο του 2015. 
 
Όσον αφορά το ποσό των χορηγήσεων το σύνολο τους στο σύστημα ανήλθε 
τέλος Δεκεμβρίου του 2016 στα €55,2 δισ. έναντι €53,9 δισ. τον Νοέμβριο του 
2016 και €62,7 δισ. τον Δεκέμβριο του 2015. Τα δάνεια των κατοίκων Κύπρου 
διαμορφώθηκαν στα €45,2 δισ. από €45,4 δισ. τον προηγούμενο μήνα και 
€51,2 δισ. τον Δεκέμβριο του 2015. 
 
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, 
σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΚΤΚ, παρουσίασαν μείωση κατά 
περίπου €452 εκ. σε €23,7 δις, με το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης να 
παρατηρείται εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016. Καθότι οι συνολικές 
χορηγήσεις αυξήθηκαν την ίδια περίοδο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων παρουσιάζει πτώση από 48,7% 
σε 47%. Σημειώνεται ότι, από το Δεκέμβριο 2014 μέχρι το Δεκέμβριο 2016 
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σημειώθηκε συνολική μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους €3,7 
δισ. ή 13,4%. H καθοδική πορεία των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
οφείλεται σε αυξημένες αποπληρωμές, αναδιαρθρώσεις που ολοκληρώνονται 
με επιτυχία με το πέρας της περιόδου παρακολούθησης και επανεντάσσονται 
στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, διαγραφές καθώς και 
διευθετήσεις χρέους μέσω ανταλλαγής με ακίνητη περιουσία. 
 
Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 
€9,74 δισ. ή 41,2% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που 
υπάρχουν στο σύστημα, έναντι 37,5% τον Δεκέμβριο 2015. Οι αναδιαρθρώσεις 
δανείων ανήλθαν στα €13,4 δισ. το Δεκέμβριο 2016 έναντι €14,2 δισ. το 
Δεκέμβριο 2015. Το ποσό των αναδιαρθρωμένων δανείων που εξακολουθούν 
να συγκαταλέγονται στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανέρχεται στα €9,7 
δισ. το Δεκέμβριο 2016 σε σχέση με €10,7 δισ. το Δεκέμβριο 2015. 
 
Οι χορηγήσεις με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στα 
€17,3 δισ. το Δεκέμβριο 2016 έναντι €21,0 δισ. τον Δεκέμβριο 2015, και το 
ποσοστό έναντι του συνόλου των χορηγήσεων μειώθηκε από 36,1% στο 34,3% 
για την ίδια περίοδο.  

3.4. Άλλες σημαντικές εξελίξεις 
 
Με την έξοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας  από το πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής την 1η Απριλίου 2016, τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή 
εγγυάται πλήρως η Κυπριακή Δημοκρατία έπαυσαν να υπόκεινται στην 
εφαρμογή των προσωρινών κριτηρίων που έθεσε η ΕΚΤ για αποδοχή των εν 
λόγω χρεογράφων ως εξασφάλιση για τις πράξεις του Ευρωσυστήματος. Η 
προσωρινή αποδοχή της ΕΚΤ επέτρεπε τη χρήση των μέσων αυτών ως 
εξασφάλιση για την άντληση ρευστότητας στο πλαίσιο πράξεων νομισματικής 
πολιτικής του Ευρωσυστήματος, παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσαν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης. Από την ημερομηνία αυτή 
στα εν λόγω χρεόγραφα εφαρμόζονται και πάλι τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής 
διαβάθμισης με αποτέλεσμα να μην είναι αποδεκτά ως εξασφάλιση.  
 
Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι, από την 1η Ιουνίου 2016, η ΚΤΚ ενέκρινε την 
προσωρινή συμπερίληψη στα ρευστά διαθέσιμα, για σκοπούς υπολογισμού 
των δεικτών προληπτικής ρευστότητας, των Κυπριακών Κυβερνητικών Τίτλων 
που αποκτήθηκαν πριν τις 2 Ιουνίου 2016 ή των μελλοντικών ανοιγμάτων σε 
Κυπριακούς Κυβερνητικούς Τίτλους τα οποία θα αφορούν ανανεώσεις αυτών 
που κρατούνταν στις 2 Ιουνίου 2016. Στους εν λόγω τίτλους θα εφαρμόζεται 
περικοπή αποτίμησης επί της αγοραίας αξίας τους ύψους 10%. Οι εσωτερικοί 
και εποπτικοί δείκτες ρευστότητας εξακολουθούν να βρίσκονται εντός των 
αποδεκτών ορίων παρά το πιο πάνω. 

3.5. Νομοθετικό πλαίσιο 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Βουλή υιοθέτησε νομοθετικές προτάσεις που 
περιλαμβάνουν και νομοσχέδιο σχετικά με τις εκποιήσεις ενυπόθηκων 
ακινήτων. Η νομοθεσία αυτή αποσκοπεί στο να επισπεύσει την διαδικασία των 
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εκποιήσεων μέσω ιδιωτικών πλειστηριασμών, μέσα στα πλαίσια της  
διαχείρισης των ΜΕΔ. Η συγκεκριμένη νομοθεσία ισχύει πλέον για όλα τα 
δάνεια από τον Απρίλιο του 2015. Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2015 η Βουλή 
θέσπισε το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας με σκοπό να προωθήσει την 
αναδιάρθρωση των βιώσιμων δανειστών. 
 
Το πλαίσιο Αφερεγγυότητας αποτελείται από τους ακόλουθους πέντε 
μηχανισμούς σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις εισηγήσεις 
εμπειρογνωμόνων: (i) Εισαγωγή μηχανισμού σχεδίων αποπληρωμής για 
βιώσιμα φυσικά πρόσωπα, (ii) Εκσυγχρονισμένη πτωχευτική διαδικασία σε 
σχέση με μη βιώσιμα φυσικά πρόσωπα, η οποία θα περιλαμβάνει την 
απαλλαγή του πτωχεύσαντος υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες θα 
εμποδίζουν οποιεσδήποτε καταχρήσεις, (iii) Ενδεχόμενη απαλλαγή για μη 
βιώσιμα φυσικά πρόσωπα που είναι χωρίς ελάχιστο εισόδημα και χωρίς 
ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία και έχουν ένα πολύ μικρό μη εξασφαλισμένο 
χρέος μέσω της διαδικασίας Διατάγματος Απαλλαγής Χρέους υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις, (iv) Εισαγωγή διαδικασιών που θα επιτρέπουν την 
αποτελεσματική αναδιάρθρωση χρεών και λειτουργίας βιώσιμων εταιρειών 
(examinership), (v) Εκσυγχρονισμένη διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών. 
 
Σύμφωνα με τον «Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμος 
του 2011» επιβάλλεται επί των καταθέσεων του κάθε πιστωτικού ιδρύματος 
κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας.  Με 
τροποποίηση του Νόμου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας την 29η Απριλίου 2013 το ποσοστό επιβολής Ειδικού Φόρου 
αυξήθηκε σε 0,15% με βάση τις καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην 
Δημοκρατία κατά το τέλος του προηγούμενου έτους.  
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2015, η Βουλή προχώρησε στην τροποποίηση του περί 
Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος, ώστε ο ειδικός φόρος 
πιστωτικού ιδρύματος να υπολογίζεται ανά τριμηνία με βάση τις καταθέσεις των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία κατά το τέλος της προηγούμενης 
τριμηνίας, με ποσοστό 0,0375%. 
 
Τον Σεπτέμβριο του 2015 η Βουλή προχώρησε στην ψήφιση νόμου που 
επιτρέπει μέσω ενός μηχανισμού την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για 
εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων που έχουν πληρώσει όλο ή σημαντικό 
μέρος του οφειλόμενου ποσού στον εργολάβο.  
 
Επιπλέον η Βουλή ψήφισε τροποποιήσεις νόμων που επιτρέπουν την 
απαλλαγή αποπληρωμής τελών σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικών 
διευκολύνσεων από το ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο άλλο, μείωση των 
μεταβιβαστικών στο 50% (αν η πώληση του ακινήτου υπόκειται σε ΦΠΑ 
απαλλάσσεται πλήρως από την πληρωμή μεταβιβαστικών), απαλλαγή από 
Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών για ακίνητα που θα αγοραστούν μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2016 και ειδικές ρυθμίσεις για την ανάκτηση υποθηκών. Επίσης, με 
τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών, 
ξεκαθαρίζεται ο τρόπος φορολόγησης μισθώσεων.  Σε σχέση με την 
υποχρέωση επιβολής και είσπραξης φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, αυτή 
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καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως επίσης και ο φόρος ακίνητης 
περιουσίας. Το Νοέμβριο του 2015 ψηφίστηκε νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει την 
πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων, κυρίως μέχρι €1 εκ., ενώ στις αρχές του 
2016 η ΚΤΚ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του νόμου. 
 
Η Βουλή ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2015 σειρά προτάσεων νόμου που σκοπό 
έχουν την επίσπευση των αναδιαρθρώσεων πιστωτικών διευκολύνσεων στις 
περιπτώσεις που ακίνητο του δανειολήπτη ανακτάται από το δανειστή έναντι 
πιστωτικής διευκόλυνσης. Οι τροπολογίες θα έχουν ισχύ για δύο χρόνια. Σε 
περίπτωση ανάκτησης υποθηκών από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης οποιοδήποτε κέρδος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 
φορολογία, μεταβιβαστικά και έκτακτη εισφορά για την άμυνα. 
 
Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 η Βουλή προχώρησε στην ψήφιση πέντε νομοσχεδίων 
με σκοπό την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου το οποίο να παρέχει τη 
δυνατότητα ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέχρι το τέλος του 
2015. Ειδικότερα σκοπός του πρώτου νόμου είναι η θέσπιση και λειτουργία 
ανεξάρτητου ταμείου, του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο προορίζεται 
για την ανακεφαλαιοποίηση χρηματοοικονομικών οργανισμών μέχρι το τέλος 
του 2015 με βάση τις διατάξεις του περί της Αναδιάρθρωσης 
Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου. 
 
Σκοπός του δεύτερου νόμου είναι η συμπερίληψη του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης στους φορείς που θα μπορούν να εξαγοράσουν μέρος ή 
ολόκληρο το εκδιδόμενο κεφάλαιο, καθώς και άλλα πρωτοβάθμια ή 
δευτεροβάθμια κεφάλαια χρηματοοικονομικού οργανισμού. Σκοπός του τρίτου 
νόμου είναι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπό σύσταση Μονάδας 
Διαχείρισης, ώστε αυτή να έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης. Σκοπός του τέταρτου νόμου είναι η τροποποίηση του 
περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος, ώστε ο ειδικός φόρος 
πιστωτικού ιδρύματος να υπολογίζεται ανά τριμηνία με βάση τις καταθέσεις των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία κατά το τέλος της προηγούμενης 
τριμηνίας. Σκοπός του πέμπτου νόμου είναι η καταβολή από το Πάγιο Ταμείο 
της Δημοκρατίας ποσού ύψους μέχρι €200 εκ. για κάλυψη της δαπάνης που θα 
προκύψει λόγων των αναγκών ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της ΣΚΤ 
ως απόρροια των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε ο Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ). Το ποσό της ενίσχυσης ύψους €175 εκ. έχει 
διατεθεί μέσω του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο θα ανακτηθεί 
σταδιακά από τις συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, οι 
οποίες θα εισπράττονται από το 2015 μέχρι το 2021 μέσω της επιβολής ειδικού 
φόρου. 
 
Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 η ολομέλεια της Βουλής προχώρησε στην ψήφιση 
δύο νομοσχεδίων που αφορούσαν στην εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD). 
 
Σκοπός των νόμων και των κανονισμών είναι η εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα συστήματα 
εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και με ορισμένες διατάξεις της οδηγίας για τη 

http://www.hba.gr/TrapEn/TrapezikienosiCase.asp?menu=4
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θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων που αφορούν τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις του 
Ταμείου Εξυγίανσης.  
 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται εγγύηση των καλυμμένων καταθέσεων από το 
σύστημα εγγύησης καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων 
ιδρυμάτων (ΣΕΚ) και αποζημίωση εντός επτά εργάσιμων ημερών. Επίσης 
προβλέπεται κάλυψη για πέραν του ποσού των €100χιλ. για ορισμένο χρονικό 
διάστημα ορισμένων ειδών καταθέσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς 
σκοπούς  και εναρμόνιση του εύρους και του ύψους της κάλυψης καταθετών 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργασία συστημάτων εγγύησης 
καταθέσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Το Ταμείο Εξυγίανσης τίθεται υπό τη διαχείριση του συστήματος εγγύησης 
καταθέσεων. Παράλληλα θα είναι εκ των προτέρων υποχρεωτική η 
χρηματοδότηση των ταμείων από εισφορές και ο καθορισμός ελάχιστου 
επιπέδου εισφορών. Οι εισφορές θα βασίζονται στις καλυμμένες καταθέσεις και 
στο προφίλ κινδύνου των ιδρυμάτων. 
 
Οι κυριότερες πρόνοιες των κανονισμών ρυθμίζουν τη συμμετοχή στο σύστημα 
εγγύησης καταθέσεων, ορίζουν τις καλυμμένες καταθέσεις, τις επιλέξιμες 
καταθέσεις, το επίπεδο κάλυψης και την έκταση προστασίας που παρέχεται 
από το σύστημα, τη διαδικασία ενεργοποίησης του συστήματος, τις τακτικές και 
έκτακτες εισφορές στα ταμεία εγγύησης καταθέσεων και το επίπεδο-στόχο, 
καθώς και τις εισφορές στο ταμείο εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων 
ιδρυμάτων, τη συνεργασία με άλλα συστήματα εντός της ΕΕ και τις διοικητικές 
διατάξεις αναφορικά με τις συνεδρίες της διαχειριστικής επιτροπής του 
συστήματος εγγύησης καταθέσεων. 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2016 έπαυσε η ισχύς του νόμου «περί έκτακτης εισφοράς 
εργοδοτουμένων, συνταξιούχων και αυτοτελώς εργαζόμενων του ιδιωτικού 
τομέα» που σκοπό είχε την ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών. 
 
Τον Απρίλιο του 2016, η Κύπρος υιοθέτησε τον περί Διοικητικής Συνεργασίας 
στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016, εναρμονίζοντας 
το νομικό της πλαίσιο με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και προβλέποντας για την 
αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φορολογικούς 
σκοπούς, σχετικά με φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών μελών στο οικείο 
κράτος μέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούμενη αίτηση και ανά 
προκαθορισμένα τακτά διαστήματα. Επιπλέον, με βάση το περί βεβαιώσεως και 
εισπράξεως φόρων (ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια της συμφωνίας για 
την φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών στην αλλοδαπή) διάταγμα του 
2016, τροποποιήθηκε ο περί βεβαιώσεως και εισπράξεως νόμος, 
εναρμονίζοντας τον με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την διακρατική 
συμφωνία μεταξύ Η.Π.Α. και Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή του FATCA 
και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο κρατών.  
 
Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Φορολογικού Πλαισίου που διέπει την 
ακίνητη ιδιοκτησία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρία του την 
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1η Ιούνιου 2016 σειρά νομοσχεδίων, τα οποία έχουν υποβληθεί στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για μελέτη και ψήφιση. Ένα εκ των νομοσχεδίων αφορά τον 
«Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016», ο 
οποίος τροποποιείται με σκοπό την επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή ύψους 19% 
στις αγοραπωλησίες οικοδομήσιμης γης με στόχο την εναρμόνιση της 
κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι πρόνοιες του 
προτεινόμενου Νομοσχεδίου αναμένεται ότι θα έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις 
αξίες των υφιστάμενων υποθηκών των τραπεζών, με αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στις απαιτούμενες προβλέψεις και ενδεχομένως στην κεφαλαιακή επάρκεια των 
τραπεζών. Επιπρόσθετα, αναμένεται να είναι σοβαρή και άμεση η αρνητική 
επίδραση στην προσπάθεια των τραπεζών για τη διάθεση γης μέσω 
διαδικασίας εκποιήσεων ή γης που περιέρχεται στην κατοχή τους λόγω 
αναδιαρθρώσεων δανείων. 
   
Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2017 η Βουλή ενέκρινε πρόταση νόμου για 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας. Η ρύθμιση 
της οφειλής γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν 
υπερβαίνει τις πενήντα τέσσερις (54) δόσεις για οφειλή η οποία δεν ξεπερνά τις 
εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι κάθε δόση δεν δύναται να είναι 
μικρότερη από πενήντα ευρώ (€50) και τις εξήντα (60) δόσεις για φορολογική 
οφειλή που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι κάθε 
δόση δεν δύναται να είναι μικρότερη από χίλια οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ 
(€1.852).  
 
Τον Φεβρουάριο του 2017 η ολομέλεια της βουλής ψήφισε ρυθμίσεις που 
μειώνουν το εποπτικά απαιτούμενο κεφαλαιακό απόθεμα των εγχώριων 
τραπεζών από 2,5% σε 1,25%. Το απόθεμα θα αυξηθεί σταδιακά μέχρι το 2,5% 
σε βάθος τριετίας. Ο νόμος περιλαμβάνει νέα πρόνοια, ώστε οι απαιτήσεις 
τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου που προβλέπονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία να διαμορφωθούν ως ακολούθως:  
 

α) Το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου έως την 31η  Δεκεμβρίου 
2016 να αποτελείται από «κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1» 
αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον 
κίνδυνο ποσών έκθεσης του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που 
συστάθηκε στη Δημοκρατία.  
 

β. Το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 να αποτελείται από 
«κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1» αξίας ίσης με το 1,25% του 
συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης του 
αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία.  
 

γ. Το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η  Δεκεμβρίου 2018 να αποτελείται από 
«κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1» αξίας ίσης με το 1,875% 
του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών έκθεσης 
του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη 
Δημοκρατία. 
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Τέλος, στις 20 Μαρτίου 2017 η ΕΚΤ δημοσίευσε την τελική οδηγία προς τις 
τράπεζες για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Η οδηγία τίθεται σε εφαρμογή 
από την ημερομηνία της δημοσίευσης της και, παρόλο που δεν είναι 
δεσμευτική, οι τράπεζες θα πρέπει να εξηγούν και να τεκμηριώνουν 
οποιεσδήποτε αποκλίσεις στα πλαίσια της Διαδικασίας Εποπτικής 
Επιθεώρησης και Αξιολόγησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Οι 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την οδηγία για τις μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις τίθενται σε εφαρμογή για ημερομηνίες αναφοράς από το 2018 και 
μετά.  

3.6. Κανονιστικό πλαίσιο 
 

Την εποπτεία του Συστημικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχουν αναλάβει η ΕΚΤ 
και η ΚΤΚ στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (“ΕΕΜ”). Το 
εποπτικό πλαίσιο είναι δυναμικό και οι απαιτήσεις του δύναται να 
διαφοροποιηθούν με ενδεχόμενες επιπτώσεις για παράδειγμα στην κεφαλαιακή 
επάρκεια. 
 
Η KTK αφού αξιολόγησε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο άρχισε να εισάγει σειρά 
κανονιστικών τροποποιήσεων. Μεταξύ άλλων κατά τα έτη 2014 μέχρι 2016 
εκδόθηκαν από την ΚΤΚ οδηγίες που καλύπτουν την πολιτική απομείωσης 
δανείων και τις διαδικασίες διενέργειας προβλέψεων και το 2015 αναθεωρημένη 
οδηγία για τη διαχείριση των καθυστερήσεων. Το 2016 η ΚΤΚ εξέδωσε επίσης 
νέα αναθεωρημένη οδηγία για την παραχώρηση χορηγήσεων, η οποία 
τροποποιήθηκε κατά το 2017, και προχώρησε σε τροποποίηση της οδηγίας της 
για την παρεμπόδιση ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας. 
 
Το Φεβρουάριο 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ ανακοίνωσε ότι 
αποφάσισε όπως προχωρήσει σε διαφοροποίηση του ανώτατου καταθετικού 
επιτοκίου, όπως καθορίζεται στον τύπο υπολογισμού των επιπρόσθετων 
κεφαλαίων των τραπεζών, με μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα. 
 
Η Επιτροπεία της ΣΚΤ αξιολογώντας την απόφαση της ΚΤΚ για αποκλιμάκωση 
των καταθετικών επιτοκίων, προχώρησε το Μάρτιο του 2015 σε περαιτέρω 
μειώσεις των δανειστικών επιτοκίων με έμφαση στα εξυπηρετούμενα δάνεια 
όλων των κατηγοριών δανείων, με στόχο την ελάφρυνση των δανειοληπτών. 

4. Κυριότερες εξελίξεις σε σχέση με τη ΣΚΤ και τον ΟΧΣ κατά το 2017 
 
Το υψηλό μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ανταγωνιστικό 
περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που συμπιέζει την κερδοφορία, καθώς και οι 
επερχόμενες αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο, που συνεπάγονται μεγάλες 
αυξήσεις στις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις, συνθέτουν τις τρεις κύριες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας. 
 
Το νέο εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του χρηματοπιστωτικού τομέα σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας τα επόμενα χρόνια σε 
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αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Αυτό θα τείνει μεσοπρόθεσμα να ευνοήσει 
μείωση του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω συγχωνεύσεων ή 
εξαγορών ή και της εξυγίανσης καθώς και τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων 
και προσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων. 
 
Οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ΣΚΤ και τον ΟΧΣ, πιθανότατα 
να είναι ιδιαίτερα  αυξημένες, λόγω κυρίως, του υψηλού ποσοστού Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων καθώς και του επιχειρηματικού μοντέλου 
λειτουργίας τους.  
 
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι κυριότερες μελλοντικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις θα προέλθουν : 
 

 Από τον προσδιορισμό εντός του 2017, του ύψους της ελάχιστης 
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).  

 Από την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας CRD IV με την εισδοχή διαφόρων 
κεφαλαιακών αποθεμάτων μέχρι την 1ην Ιανουαρίου 2019. 

 Από την προσαρμογή των οικονομικών αποτελεσμάτων στο νέο 
λογιστικό πρότυπο 9 (IFRS 9 – εφαρμογή από 1/1/2018), το οποίο 
προνοεί υπολογισμό μελλοντικών ζημιών από δάνεια (τόσο από μη 
εξυπηρετούμενα όσο και από εξυπηρετούμενα) με επακόλουθο να 
επηρεαστεί η κερδοφορία. 

 Υιοθέτηση μηδενικής αύξησης του δείκτη τιμών ακινήτων για υπολογισμό 
των προβλέψεων.  
 

4.1.  Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
 

H ΣΚΤ, αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό προκλήσεων, προκλήσεις τις οποίες θα 
πρέπει να διαχειριστεί άμεσα έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει ως δρώσα 
οικονομική μονάδα και για τα επόμενα χρόνια. Οι κυριότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει είναι: 

 
(α) Η εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, στη 
βάση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 
31/5/2017. 

 
(β) Η υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης στη βάση των δεσμεύσεων 
που αναλήφθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (γίνεται εκτενής 
αναφορά στο κεφάλαιο 5.2). 

 
(γ) Η εκπόνηση ενός φιλόδοξου πλάνου για δραστική μείωση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων. 

 
(δ) Η δραστική διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου έτσι ώστε 
να καταστεί ανταγωνιστική και βιώσιμη. 
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4.1.1 Εισαγωγή των μετοχών της ΣΚΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
 
Η ΣΚΤ, ένα από τα 4 εγχώρια συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου, 
ανακεφαλαιοποιήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2013, με το ποσό του 
€1,5 δις και το 2015, με το ποσό των €175 εκ. Απαραίτητοι όροι και για τις δύο 
ανακεφαλαιοποιήσεις ήταν η υποβολή Σχεδίων Αναδιάρθρωσης, καθώς και η 
σχετική τους έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. 
 
Κατά τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, η Κυπριακή Δημοκρατία και η 
ΣΚΤ δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν συγκεκριμένο  σχέδιο για την έξοδο του 
Κράτους από την ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ με τις πιο κάτω παραμέτρους:  
 

(α) Η ΣΚΤ θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 να εισαγάγει στο ΧΑΚ 
μετοχές, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία των οποίων θα 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου 
της, ως έχει πριν την αύξηση του.  
 
(β) Η τιμή αγοράς των νέων μετοχών στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καθορίζεται με βάση την αποτίμηση της ΣΚΤ κατά την αρχική 
δημόσια προσφορά. 
 
 (γ) Η ΣΚΤ θα προχωρήσει σε πρόσθετη διάθεση του 25% της συνολικής 
αξίας των μετοχών της εντός 9 μηνών, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2019 το 
αργότερο, και στην συνέχεια σε επιπρόσθετη διάθεση, εντός 18 μηνών, του 
25% της συνολικής αξίας των μετοχών, δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2020. 
  
(δ) Με την ολοκλήρωση της τελευταίας εισαγωγής μετοχών, η 
υπολειπόμενη συνδυασμένη συμμετοχή της Δημοκρατίας και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%. 
 

Η ανάγκη για το σταδιακό περιορισμό της συμμετοχής του κράτους στην ΣΚΤ 
καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική από το γεγονός ότι, από την 1/1/2015 τέθηκε 
σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία η οποία διέπει και καθορίζει τις προϋποθέσεις για 
την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πλήρης εφαρμογή 
της Κοινοτικής Οδηγίας από την 1ην Ιανουαρίου 2016 και η μεταφορά της σε 
Εθνικό Δίκαιο, καθιστά  πλέον εξαιρετικά δύσκολη και με πολύ δυσμενείς όρους 
οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση της 
ΣΚΤ, ο συνδυασμός του ότι ο κύριος μέτοχος με 99,2% είναι το Κράτος με την 
αδυναμία πρόσβασης σε οργανωμένες αγορές, τη φέρνει σε δυσμενέστερη 
θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν 
ιδιώτες μετόχους καθώς και πρόσβαση σε οργανωμένες αγορές μέσω των 
οποίων μπορούν να αντλήσουν νέα κεφάλαια.  
 
Το Υπουργείο Οικονομικών, στα πλαίσια της πολιτικής του για διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κρίνει σημαντική την κατάλληλη 
προσαρμογή του Οργανισμού στα υπό διαμόρφωση δεδομένα στο τραπεζικό 
τοπίο, στην Κύπρο και την Ε.Ε. Η διατήρηση της συμμετοχής του Κράτους με 
ποσοστό 99,2% στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη 
τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΣΚΤ. Συνεπώς κρίνεται αναγκαία η 
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ενδυνάμωση της ευελιξίας του Οργανισμού έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να προσαρμόζει ανάλογα το 
επιχειρηματικό του μοντέλο, να εκσυγχρονίζεται και να ενισχύει την 
κεφαλαιουχική του βάση όποτε κρίνεται αναγκαίο.  
 
Το Πλαίσιο Πολιτικής για το σταδιακό περιορισμό της συμμετοχής του κράτους 
στη ΣΚΤ, ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 
(α) τις υφιστάμενες δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΣΚΤ 
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
  
(β) τις κυριότερες προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και τις 
εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. 
  
(γ) την ανάγκη εισαγωγής των μετοχών της ΣΚΤ σε οργανωμένη αγορά του 
ΧΑΚ. 
  
(δ) την ανάγκη ενίσχυσης και διεύρυνσης της μετοχικής  βάσης της ΣΚΤ. 
 
(ε) την ανάγκη ενδυνάμωσης των δεσμών της ΣΚΤ με τους κύπριους 
πολίτες μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ.  

 
Οι αρχές του Πλαισίου Πολιτικής συνάδουν πλήρως και υλοποιούν τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΣΚΤ έναντι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Το Πλαίσιο Πολιτικής βασίζεται στις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές: 

 
(α) H υλοποίηση του Πλαισίου Πολιτικής θα υλοποιηθεί σε 3 Φάσεις, με την 
1η Φάση να υλοποιείται μέχρι την 30ην Σεπτεμβρίου 2017, την 2η Φάση 
μέχρι την 30ην Σεπτεμβρίου 2018 και την 3η  Φάση μέχρι την 30ην 
Σεπτεμβρίου 2019. 

 
(β) Κατά την 1η Φάση, η ΣΚΤ θα εντάξει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Με βάση τους Κανονισμούς του 
ΧΑΚ, προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, είναι όπως υπάρχει διασπορά μετοχών 
τουλάχιστον του 25%, σε 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ότι κανένα εκ 
των οποίων δεν θα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου. 

 
(γ) Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
προχωρήσει στην παραχώρηση μετοχών σε φυσικά πρόσωπα, με βάση 
προκαθορισμένα κριτήρια, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος. Η 
απόφαση για αποδοχή των μετοχών θα επαφίεται στους δικαιούχους. 

 
(δ) Με τη 2η και 3η φάση, θα επιδιωχθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΣΚΤ και η συμμετοχή θεσμικών / στρατηγικών επενδυτών με βάση τις 
υφιστάμενες δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΣΚΤ, ενώ με 
την υλοποίηση της 3ης Φάσης, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα διαθέτει 
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ποσοστό πέραν του 25% της ιδιοκτησιακής δομής της ΣΚΤ που θα 
υφίσταται τότε.  

 
(ε) Το Πλαίσιο Πολιτικής της ΣΚΤ θα υλοποιηθεί μέσω της σταδιακής 
διάθεσης, πρώτα, των μετοχών που ανήκουν άμεσα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία και ακολούθως αυτών που της ανήκουν μέσω του Ανεξάρτητου 
Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 

 
(στ) Η τιμή εισαγωγής των μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ, κατά την 1η Φάση θα 
αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΚΤ μετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπείας της ΣΚΤ. Η τιμή θα κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής αποτίμησης και της ονομαστικής της αξίας.  

 
Η 1η Φάση υλοποίησης του Πλαισίου Πολιτικής ξεκινά από την ημερομηνία 
έγκρισης της από το Υπουργικό Συμβούλιο με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
την 30ην Σεπτεμβρίου  2017: 

 
(α) Η ΣΚΤ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 
προβαίνει ως «Εκδότης» σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες 
για εισαγωγή των μετοχών της ΣΚΤ, στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ. 

 
(β) Η Κυπριακή Δημοκρατία θα παραχωρήσει απαιτούμενο αριθμό μετοχών 
έτσι ώστε με την εισαγωγή των υφιστάμενων εκδομένων μετοχών της ΣΚΤ 
στο ΧΑΚ, να υπάρχει η διασπορά του 25% σε πέραν των 300 φυσικών και 
νομικών προσώπων, τα οποία δεν θα πρέπει να κατέχουν (άμεσα είτε 
έμμεσα) πέραν του 5%. Οι συνολικές εκδομένες μετοχές της ΣΚΤ 
ανέρχονται σήμερα στα 6.036.120.911. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα 
παραχωρήσει αριθμό μετοχών ύψους 1.509.030.228, ο οποίος ως ποσοστό 
ανέρχεται στο 25% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο εν 
λόγω αριθμός με την συμπερίληψη και του αριθμού των μετοχών που 
κατέχουν οι άλλοι μέτοχοι εκτός της Δημοκρατίας και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης θα ανεβάσει την τελική διασπορά στο 25,78%. 

 
(γ) Η Κυπριακή Δημοκρατία, σε πρώτο στάδιο, διαθέτει ένα ποσοστό της 
τάξης του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει στην ΣΚΤ 
σε αριθμό φυσικών προσώπων που είναι συνδεδεμένοι με τον Συνεργατικό 
Πιστωτικό Τομέα. Η διάθεση των μετοχών θα είναι χωρίς αντίτιμο και η 
αποδοχή της προσφοράς θα επαφίεται στους δικαιούχους. Πιο 
συγκεκριμένα οι μετοχές  θα παραχωρηθούν στους πελάτες του 
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (εξυπηρετούμενους δανειολήπτες ή άλλων 
πιστωτικών διευκολύνσεων και καταθέτες). Για την παραχώρηση δωρεάν 
μετοχών προς τους πελάτες του ΣΠΤ τίθενται οι ακόλουθοι παράμετροι: 

 
 

i. Δικαιούχοι είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.  
 

ii. Ως ελάχιστο όριο κατάθεσης ή πιστωτικής διευκόλυνσης, 
καθορίζεται το ποσό των €2.000. 
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iii. Ως ημερομηνία αναφοράς, καθορίζεται η 31η Μαρτίου  2017. 
 

iv. Ως ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις λαμβάνονται όλα τα 
χρεωστικά υπόλοιπα δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών και 
πιστωτικών καρτών κατά την 31/03/2017. Στις καταθέσεις 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα υπόλοιπα των καταθετικών 
λογαριασμών καθώς και τα πιστωτικά υπόλοιπα των τρεχούμενων 
λογαριασμών κατά την 31/03/2017. 

 
v. Για πελάτες οι οποίοι έχουν ενήμερες και μη εξυπηρετούμενες 

πιστωτικές διευκολύνσεις, θα λαμβάνονται  υπόψη για την 
κατανομή των μετοχών μόνο οι ενήμερες πιστωτικές 
διευκολύνσεις. 

 
vi. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην περίπτωση ατομικών 

λογαριασμών θα υπολογίζονται σωρευτικά ανά πελάτη εντός του 
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα. 

 
vii. Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών αυτοί θα αξιολογούνται σε 

ατομική βάση και δεν θα συνυπολογίζονται σε δικαίωμα που 
προκύπτει από  ατομικούς λογαριασμούς. Στην περίπτωση 
κοινών λογαριασμών με τους ίδιους δικαιούχους θα υπολογίζονται 
σωρευτικά εντός του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα. 

 
viii. Τα υπόλοιπα ενήμερων πιστωτικών διευκολύνσεων στην 

περίπτωση προσωπικών πιστωτικών διευκολύνσεων θα 
υπολογίζονται σωρευτικά ανά πελάτη εντός του Συνεργατικού 
Πιστωτικού Τομέα. 

 
ix. Τα υπόλοιπα ενήμερων πιστωτικών διευκολύνσεων στην 

περίπτωση πλέον του ενός πρωτοφειλέτη θα αξιολογούνται σε 
ατομική βάση και δεν θα συνυπολογίζονται σε δικαίωμα που 
προκύπτει από προσωπικές πιστωτικές διευκολύνσεις. Στην 
περίπτωση πιστωτικών διευκολύνσεων με τους ίδιους 
συνοφειλέτες θα υπολογίζονται σωρευτικά εντός του Συνεργατικού 
Πιστωτικού Τομέα.  

 
x. Τα υπόλοιπα κατά την 31ην Μαρτίου 2017 θα διαχωριστούν ανά  

πελάτη (στην περίπτωση προσωπικών λογαριασμών ή/και 
πιστωτικών διευκολύνσεων) ή ανά πελάτες (στην περίπτωση 
κοινών λογαριασμών ή/και πιστωτικών διευκολύνσεων πέραν του 
ενός πρωτοφειλέτη) σε σωρευτικά εντός του Συνεργατικού 
Πιστωτικού Τομέα, χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα. 

 
xi. Επιλέξιμοι είναι οι πελάτες των οποίων τα σωρευτικά χρεωστικά 

ή/και πιστωτικά υπόλοιπα υπερβαίνουν τις €2,000. 
 

xii. Το μη  διανεμηθέν ποσό των μετοχών που θα προκύψει είτε από 
την μη αποδοχή της προσφοράς ή/και από την μη απάντηση στην 
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προσφορά θα ανακατανεμηθεί στους πελάτες που έχουν 
αποδεχτεί γραπτώς την προσφορά των μετοχών. 
 

Με βάση τις πιο πάνω παραμέτρους ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων 
πελατών ανέρχεται στις 365,577 εκ. των οποίων οι  65,330 αφορούν πελάτες οι 
οποίοι διατηρούν ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις και 300,247 πελάτες οι 
οποίοι διατηρούν καταθέσεις.  
 
Η Ειδική Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 
2017 ενέκρινε ψήφισμα για την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς 
διαπραγμάτευση στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου των 
συνήθων μετοχών της ΣΚΤ, ήτοι 6.306.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστικής 
αξίας €0,28 η κάθε μια. 
 
Σε νέα Ειδική Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 17 
Ιουλίου 2017, εγκρίθηκε ψήφισμα για καθορισμό της τιμής εισαγωγής της 
μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα €0,10 η κάθε μια. 
Ο καθορισμός της τιμής εισαγωγής στα €0,10 έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων: 
 

(α) την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31 Μαΐου 2017 
για τη δωρεάν διάθεση των μετοχών, 
 
(β) την έκθεση αποτίμησης της αξίας της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε 
από ανεξάρτητο Ελεγκτικό Οίκο καθώς και  
 
(γ) τις μελλοντικές ενέργειες για μείωση του ποσοστού συμμετοχής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω εκδόσεων νέων μετοχών, προς 
συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31/05/2017 καθορίζει ότι 
η τιμή εισαγωγής των μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ, κατά την 1η   Φάση θα 
αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΚΤ μετά από 
σχετική εισήγηση της Επιτροπείας της ΣΚΤ. Η τιμή θα κυμαίνεται μεταξύ της 
τιμής αποτίμησης και της ονομαστικής της αξίας. Σημειώνεται ότι η ονομαστική 
τιμή της μετοχής ανέρχεται στα €0,28 και η εσωτερική της αξία με βάση τα 
αποτελέσματα του 2016 στα €0,20. 
 
Ανεξάρτητος Ελεγκτικός Οίκος προχώρησε σε αποτίμηση της αξίας της ΣΚΤ, με 
βάση τα οικονομικά αποτελέσματα 31/12/2016 λαμβάνοντας υπόψη και το νέο 
επιχειρηματικό πλάνο της ΣΚΤ. Με βάση την αποτίμηση η αξία της ΣΚΤ σήμερα 
ανέρχεται στα €600 εκ. περίπου. 
  
Σημειώνεται περαιτέρω ότι στο pre-money valuation που πραγματοποιήθηκε 
τον Απρίλιο του 2016 η αξία της ΣΚΤ κυμάινετο μεταξύ €500 – €625 εκ. Μετά 
την ανακεφαλαιοποίηση των €175 εκ. η αξία ανήλθε στα €800 εκ. Επειδή η 
αποτίμηση έγινε με βάση δυσμενές σενάριο έγινε αναγωγή της αποτίμησης στα 
€950 εκ. Στην αξία των €950 εκ. η τιμή ανά μετοχή ανέρχεται στα €0,16. Η 
μεταβολή της αξίας της ΣΚΤ από την αποτίμηση του 2016 οφείλεται στους πιο 
κάτω λόγους: 
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(α)  H διόρθωση του λάθους στα επιτόκια με το ποσό της διόρθωσης να 
ανέρχεται στα €112 εκ περίπου. 
 
(β) Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9, το οποίο θα αυξήσει τις 
πρόνοιες της ΣΚΤ μέχρι το 2018 κατά €300 εκ. 
 
(γ)  Η μη υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου της ΣΚΤ (ιδίως η υστέρηση 
στην παραχώρηση νέων δανείων και της μείωσης των εσόδων). 
 
(δ) Η μείωση των αναδιαρθρώσεων το έτος 2017 σε σχέση με το ύψος των 
αναδιαρθρώσεων το 2015 και 2016. 
 
(ε) Στα θετικά είναι το νέο επιχειρηματικό στρατηγικό σχέδιο της ΣΚΤ το 
οποίο προσθέτει μια αξία της τάξης των €75 εκ. 

 

4.1.2 Εκπόνηση ενός φιλόδοξου πλάνου για δραστική μείωση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων 
 
H αποτελεσματική διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) 
είναι ύψιστης σημασίας για την διασφάλιση του επιχειρηματικού μοντέλου της 
ΣΚΤ, αφού μη αποτελεσματική διαχείριση τους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στα οικονομικά αποτελέσματα και την κεφαλαιακή επάρκεια της ΣΚΤ, ενώ είναι 
σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσει στη λήψη εποπτικών μέτρων από τον ΕΕΜ με 
σημαντικές και αλυσιδωτές επιπτώσεις. Συνεπώς, η επιτάχυνση των 
διαδικασιών εξυγίανσης του προβληματικού μέρους του χαρτοφυλακίου 
χορηγήσεων είναι επιτακτική. 
 
Το ποσοστό των ΜΕΧ στον Συνεργατισμό, παρά τη μεγάλη πρόοδο που 
επιτεύχθηκε στη διαχείριση τους τα τελευταία 2 χρόνια (τα έτη 2015-2016 
πραγματοποιήθηκαν αναδιαρθρώσεις ύψους €2,3 δις με το ποσοστό ίασης να 
ανέρχεται στο 77%), ουσιαστικά παρουσιάζεται αυξημένο με ποσοστό 60,1%. 
Οι αναδιαρθρώσεις και οι ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται, με βάση τα 
υφιστάμενα συμβατικά μέτρα και εργαλεία, δεν είναι ικανές (λόγω του μεγάλου 
ποσού και ποσοστού των ΜΕΧ) να μειώσουν τον δείκτη των ΜΕΧ. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι (α) συνεχίζεται η εισροή νέων ΜΕΧ, (β) προστίθενται 
κάθε μήνα οι δεδουλευμένοι τόκοι, (γ) δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί γίνονται 
ξανά ΜΕΧ και (δ) δεν υπάρχει ικανοποιητική παραχώρηση νέων δανείων. 
 
Ως εκ τούτου χρειάζεται άμεσα η λήψη ριζοσπαστικών λύσεων λαμβάνοντας 
υπόψη τη συνεχή απαίτηση των εποπτικών αρχών για αύξηση του ρυθμού των 
αναδιαρθρώσεων, ενώ η Τράπεζα φαίνεται να έχει φτάσει στα όρια των 
δυνατοτήτων της. 
 
Με βάση τις διεργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική τραπεζική 
αγορά από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, αναμένεται πως θα ζητηθεί 
σημαντική μείωση στο ύψος των ΜΕΧ, έως και 25% την επόμενη τριετία. Οι 
λύσεις που προκρίνουν οι εποπτικές αρχές είναι οι αναδιαρθρώσεις, διαγραφές 
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και πωλήσεις δανείων. Για τις πωλήσεις δανείων απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
η δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΧ. Με την εμπλοκή της Τράπεζας σε 
αυτό το τομέα, της δίνεται η δυνατότητα να ελέγξει καλύτερα, εάν χρειαστεί ή/και 
επιβληθεί, πώληση, σε θέματα τιμής καθώς και να δημιουργηθούν νέες ροές 
εισοδημάτων αναλαμβάνοντας και διαχείριση από τρίτους (τράπεζες ή/και 
άλλους οργανισμούς). Όπως δείχνουν οι εμπειρίες των χωρών του Νότου 
καθώς και οι ενέργειες κοινοπραξιών με τράπεζες που γίνονται στην Ελλάδα, οι 
πλατφόρμες παρέχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία και απόδοση σε θέματα 
διαχείρισης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι μια από τις λύσεις που προτείνει 
η ΕΚΤ για επίλυση του προβλήματος των ΜΕΧ. 
 
H Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΚΤ που πραγματοποιήθηκε στις 
17 Ιουλίου 2017, ενέκρινε μεταξύ άλλων  το πιο κάτω ψήφισμα: 
 

Tη σύναψη συμφωνίας με την Ισπανική Εταιρία Altamira Asset 
Management για τη σύσταση κοινοπραξίας η οποία θα αναλάβει την 
αποκλειστική διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση και του 
σχετικού χαρτοφυλακίου ακινήτων της Τράπεζας. 
 
Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται η Επιτροπεία να ολοκληρώσει τη τελική 
συμφωνία η οποία θα υπογραφεί μεταξύ των μερών.  
 
Η απόφαση βασίστηκε μεταξύ άλλων σε μελέτη συμβουλευτικού οίκου για 
τη δημιουργία της κοινοπραξίας καθώς επίσης και σε fairness opinion 
επενδυτικού οίκου όσον αφορά κυρίως στις οικονομικές πτυχές της 
προτεινόμενης συνεργασίας. 
 

Η αναθεωρημένη επιχειρηματική στρατηγική περιλαμβάνει πιο φιλόδοξους 
στόχους για την διαχείριση των ΜΕΧ μέσω της δημιουργίας κοινοπραξίας. 
Συγκεκριμένα προβλέπει: 
 

(α) σημαντική μείωση στο ύψος των ΜΕΧ κατά την διάρκεια της πενταετίας 
2018-2022 από 59,91% σε 36,81% (27% μέχρι το 2026) και σε απόλυτους 
αριθμούς μείωση στα €3,3 δις σε σύγκριση με €7,2 δις που είναι σήμερα. 
 
(β) διάθεση ακινήτων ύψους €720 εκ. κατά την διάρκεια της πενταετίας 
(€1,8 δις μέχρι το 2026) που αποκτούνται έναντι χρεών, 
 
(γ) διαγραφές στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και εισπράξεων από την 
διαχείριση των ΜΕΧ που ανέρχονται κατά την πενταετία σε περίπου €2 δις 
ενώ το ποσοστό προβλέψεων προς ΜΕΧ θα ανέλθει το 2022 στο 67%. 
 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων προβλέπεται σημαντική αλλαγή στο 
λειτουργικό μοντέλο μέσω της σύναψης συνεργασίας, για περίοδο 10 ετών, με 
εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα διαχείρισης ΜΕΧ και ακινήτων με σκοπό 
την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Τράπεζας στους 
εν λόγω τομείς.  
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Η υλοποίηση της στρατηγικής ΜΕΧ θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική 
αύξηση των λειτουργικών εξόδων (μέσω της συμμετοχής στην κοινοπραξία που 
θα δημιουργηθεί στην οποία η ΣΚΤ θα συμμετέχει με ποσοστό 49%) καθώς και 
την μείωση των επιτοκιακών εισοδημάτων από ΜΕΧ. Ως αποτέλεσμα η 
ποιότητα των επιτοκιακών εισοδημάτων που παραμένουν στην Τράπεζα από το 
χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων βελτιώνεται σημαντικά (ποσοστό 62% των εσόδων 
από χορηγήσεις θα προκύπτει από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις σε σχέση με 
43% που είναι σήμερα). Τέλος, η αναθεωρημένη στρατηγική προβλέπει 
σημαντική αύξηση των χορηγήσεων (ως μια άλλη παράμετρος που θα οδηγήσει 
σε μείωση του ποσοστού των ΜΕΧ) η οποία θα ανέλθει για την περίοδο 2018-
2022 στα €2,7 δις. 
 
Η ALTAMIRA έχει εξειδικευμένη εμπειρία στη διαχείριση ΜΕΧ και ακινήτων με 
αποδεδειγμένο ιστορικό αποδόσεων ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλες τράπεζες 
και επενδυτικά ταμεία του εξωτερικού, με επιτυχία. Η ALTAMIRA στην πρόταση 
της με τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει του φιλόδοξους στόχους της 
κοινοπραξίας, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους ακόλουθους: 
 

 Τμηματοποίηση του χαρτοφυλακίου και υιοθέτηση στρατηγικών 
εξυγίανσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη. 
 

 Επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω «φιλικών» διευθετήσεων που θα 
προκύψουν μετά την έναρξη νομικών διαδικασιών είσπραξης του χρέους 
και την εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων διευθέτησης χρέους που έχουν 
επιτύχει σε άλλες χώρες. 
 

 Αλλαγή στην κουλτούρα διαχείρισης των ΜΕΧ και υιοθέτηση πιο 
αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, με επικέντρωση στην 
αποτελεσματική διαχείριση και την επίτευξη αποτελεσμάτων. 

 

 Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων. 
 

 Χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών συστημάτων για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας της διαχείρισης ακινήτων. 

 

 Συνεργασία με τρίτους π.χ. δικηγορικά γραφεία, κτηματομεσιτικά γραφεία 
και γραφεία είσπραξης χρεών. 

 

 Προσέλκυση επενδυτών για επένδυση στην αγορά ακινήτων και ΜΕΧ. 
 
Στη βάση των πιο πάνω ζητήθηκε και παραχωρήθηκε fairness opinion διεθνούς 
επενδυτικού οίκου όσον αφορά κυρίως στις οικονομικές πτυχές της 
προτεινόμενης συνεργασίας. 
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4.1.3 Διαφοροποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της ΣΚΤ έτσι ώστε να 
καταστεί ανταγωνιστική και βιώσιμη 
 
Παράλληλα με την αναθεώρηση της στρατηγικής διαχείρισης των ΜΕΧ, η 
Τράπεζα προέβηκε και σε αναθεώρηση της ευρύτερης επιχειρησιακής 
στρατηγικής της με στόχο να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του 
επιχειρηματικού μοντέλου και η επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουν 
τεθεί από την Διοίκηση της Τράπεζας. 
 
Η αναθεώρηση της επιχειρησιακής στρατηγικής προβλέπει τη βέλτιστη χρήση 
των κεφαλαιακών πόρων της Τράπεζας και την εξεύρεση επικερδών 
επενδυτικών επιλογών για την κατανομή των κεφαλαίων αλλά και περαιτέρω 
εξορθολογισμό του μοντέλου που θα οδηγεί σε περαιτέρω βελτιστοποίηση των 
λειτουργικών εξόδων. H απόφαση για νομική συγχώνευση των ΣΠΙ με την ΣΚΤ 
και το κλείσιμο περίπου 90 υποκαταστημάτων παρέχει μια σημαντική ευκαιρία 
για την επίτευξη των πιο πάνω, η οποία και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. 
 
Η Επιτροπεία της ΣΚΤ μετά την λήψη της προκαταρκτικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για έγκριση από 1ην Ιουλίου 2017 της 
νομικής συγχώνευσης μεταξύ της ΣΚΤ και των 18 ΣΠΙ και με στόχο την 
διασφάλιση της βιωσιμότητας της Τράπεζας καθώς και τον εξορθολογισμό του 
δικτύου της αποφάσισε στις 28/06/2017 στο κλείσιμο 83 υποκαταστημάτων σε 
παγκύπρια βάση, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 160 από 243 που 
ήταν στα τέλη Ιουνίου 2016. 
 
Σημειώνεται ότι με βάση τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
ΣΚΤ έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΣΚΤ θα έπρεπε να προχωρήσει 
μέχρι την 30ην  Ιουνίου 2017 στην μείωση του δικτύου της τουλάχιστον στα 200 
υποκαταστήματα. 
 
Συγκριτικά το συνολικό δίκτυο των υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων  κατά την 
υπό επισκόπηση περίοδο ανήρχετο στα 262 εκ των οποίων τα 50 περίπου είναι 
εκτός αστικών περιοχών. Το νέο δίκτυο της ΣΚΤ θα αποτελείται από 160 
υποκαταστήματα εκ των οποίων τα 67 θα είναι στις αστικές περιοχές και τα 93 
σε κοινότητες. Ουσιαστικά ο Συνεργατισμός θα συνεχίσει να διατηρεί περίπου 
διπλάσιο αριθμό υποκαταστημάτων σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων. 
 
Το κλείσιμο ενός σημαντικού αριθμού των υποκαταστημάτων της ΣΚΤ αποτελεί 
φυσικό επακόλουθο της νομικής συγχώνευσης της ΣΚΤ και των ΣΠΙ καθώς και 
του νέου επιχειρηματικού στρατηγικού σχεδίου της ΣΚΤ για την επόμενη 
πενταετία. Οι νέες πραγματικότητες και το νέο τραπεζικό περιβάλλον που 
δημιουργείται στην Κύπρο δεν επιτρέπουν τη διατήρηση του υφιστάμενου 
αριθμού υποκαταστημάτων του Συνεργατισμού. 
 
Ο εξορθολογισμός του δικτύου βασίστηκε σε μελέτη που πραγματοποίησε 
εξωτερικός ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος καθώς και των εισηγήσεων των νέων 
Περιφερειακών Διευθυντών, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα με την πλήρη 
υλοποίηση της νομικής συγχώνευσης. Η επιλογή των καταστημάτων που 
ανέστειλαν τη λειτουργία τους έγινε κατόπιν ενδελεχούς μελέτης που ετοίμασαν 
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για τη ΣΚΤ εξωτερικοί ειδικοί σύμβουλοι με βάση συγκεκριμένα κοινωνικό – 
οικονομικά κριτήρια, μεγέθους, πελατολογίου και τοποθεσίας.  
 
Επτά περιφερειακές διευθύνσεις θα συνθέτουν την ΣΚΤ μετά την ολοκλήρωση 
της νομικής συγχώνευσης με τα 18 ΣΠΙ.  Σε κάθε επαρχία, Λευκωσία, Λεμεσό, 
Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο, δημιουργείται μία περιφερειακή διεύθυνση 
ενώ, επιπρόσθετα δημιουργείται μία περιφέρεια στο Τρόοδος και μία άλλη στην 
οποία θα υπάγονται όλα τα επαγγελματικά ταμιευτήρια.  
 
Η πλειοψηφία των υποκαταστημάτων που θα παραμείνει θα είναι επαρκώς 
στελεχωμένα και θα παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε αντίθεση με το τι 
συνέβαινε στο παρελθόν όπου οι πελάτες παραπέμπονταν για εξυπηρέτηση σε 
μεγαλύτερα υποκαταστήματα ή σε κεντρικά γραφεία.  
 

4.2.  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
 
Η οικονομική κατάσταση του ΟΧΣ, στην παρούσα φάση κρίνεται ικανοποιητική. 
Η υπαγωγή του όμως στο Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει όλα τα 
Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) εξ αντικειμένου, λόγω μεγέθους, τον 
οδηγεί σε λειτουργική μόχλευση δυσανάλογη με το μέγεθος του. Η Ενιαία 
Εποπτική Αρχή απαιτεί από τα μικρά ΑΠΙ τον ίδιο βαθμό συμμόρφωσης με το 
Κανονιστικό Πλαίσιο όπως και τα μεγάλα ΑΠΙ. Αυτό από μόνο του περιορίζει 
σημαντικά την κοινωνική αποστολή του ΟΧΣ και καθιστά αναπόφευκτη την 
στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών του. 
 
Κατά την ίδρυση του Οργανισμού, υπήρχαν συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
κίνητρα που μπορούσε να προσφέρει σε δυνητικούς πελάτες του, τα οποία 
όμως έχουν εκλείψει με την ένταξη της Κύπρου στη Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής και η απουσία άλλων προϊόντων 
χρηματοδότησης των νοικοκυριών, είναι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα του 
ΟΧΣ έναντι των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων. 
 
Σημαντική τελευταία εξέλιξη είναι η πρόσφατη τροποποίηση του περί 
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου, με βάση την οποία διευρύνεται 
το φάσμα εργασιών του ΟΧΣ έτσι ώστε να καλύπτονται οι σημερινές ανάγκες 
του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου ο ΟΧΣ θα χρηματοδοτεί τις ανάγκες του 
νοικοκυριού πέραν του στεγαστικού δανείου όπως αγορά οικιστικού οικοπέδου, 
εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, σπουδές, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, όριο παρατραβήγματος, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και 
έκδοση εγγυητικών. Η βάση των εξασφαλίσεων των χορηγήσεων θα συνεχίσει 
να είναι η υποθήκη επί του ακινήτου ενώ για κάποιες υπηρεσίες θα γίνεται 
αποδεκτή και η εξασφάλιση με καταθέσεις.   
 
Στα αρνητικά κατατάσσεται η καταψήφιση των 2 νομοσχεδίων που αφορούσαν 
την εναρμόνιση του πλαισίου εσωτερικής εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΧΣ με 
αυτό που διέπει τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα αποτελεί απαίτηση της 
ΚΤΚ μέσω της Οδηγίας σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης 
σημείο το οποίο έχει σημειωθεί και επισημανθεί κατά την διάρκεια της 
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Εποπτικής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης για το 2016 από το κλιμάκιο 
ελέγχου της ΚΤΚ και της ΕΚΤ. Η μη συμμόρφωση με το πλαίσιο εσωτερικής 
εταιρικής διακυβέρνησης κατά πάσα πιθανότητα θα επιφέρει αύξηση στα 
ελάχιστα κεφάλαια που απαιτούνται από την ΚΤΚ.   
 
Με βάση τα πιο πάνω, στο παρόν στάδιο, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 
προσπάθειες εκ μέρους της διεύθυνσης και του προσωπικού του Οργανισμού 
στα πιο κάτω θέματα: 
 

(α) Χορήγηση όσον το δυνατόν πιο πολλών νέων «υγειών» δανείων, καθώς 
και επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων 
των δανείων που παραλαμβάνονται.  
 
(β) Επίσπευση της αναδιάρθρωσης των μη ΜΕΧ, μέσω της αύξησης της 
απόδοσης των τμημάτων που ασχολούνται με τις αναδιαρθρώσεις των 
δανείων η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αναβίωση του δανεισμού 
και τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης. Μετά την πρόσφατη ψήφιση 
σημαντικών νομοσχεδίων, τα εργαλεία για αναδιαρθρώσεις δανείων είναι 
τώρα διαθέσιμα. 
 
(γ) Να επιτευχθεί καλύτερη οργανωτική διάρθρωση και βελτίωση των 
εσωτερικών διαδικασιών του Οργανισμού. 
 

5. Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάρθρωση του Συνεργατικού Πιστωτικού  
Τομέα 

 
Ο ΣΠΤ ανακεφαλαιοποιήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία (με πόρους της 
Δανειακής Σύμβασης που συνομολογήθηκε με τους Διεθνείς Πιστωτές και με 
βάση το Μνημόνιο) το 2013, με το ποσό του €1,5 δις και από το Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης, το 2015, με το ποσό των €175 εκ. Απαραίτητοι όροι και 
για τις δύο ανακεφαλαιοποιήσεις ήταν η υποβολή ΣΑ, καθώς και η σχετική τους 
έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ.  
 
Η έγκριση τόσο του αρχικού ΣΑ του ΣΠΤ το Φεβρουάριο του 2014, όσο και του 
αναθεωρημένου ΣΑ το Δεκέμβριο του 2015, προϋπόθετε και την ετοιμασία και 
υπογραφή από την Κυπριακή Δημοκρατία και την ΣΚΤ του Καταλόγου των 
Δεσμεύσεων, κατάλογος ο οποίος ουσιαστικά δεσμεύει τόσο το μέτοχο όσο και 
το πιστωτικό ίδρυμα για την ομαλή υλοποίηση του ΣΑ και της επίτευξης των 
στόχων που έχουν τεθεί. 
 
Η ανακεφαλαιοποίηση του ΣΠΤ από το Κράτος θα έπρεπε να συνάδει με τους 
Κοινοτικούς Κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων. Μια ουσιώδης αρχή των Κανόνων 
Κρατικών Ενισχύσεων αποτελεί το λεγόμενο «Burden Sharing» όπου 
ουσιαστικά το επωφελούμενο πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να επιμεριστεί μέρος 
του βάρους που προκύπτει από την παραχώρηση της κρατικής στήριξης. 
Ουσιαστικά, το πιστωτικό ίδρυμα (μέτοχοι, προσωπικό, εργασίες)  θα πρέπει να 
προχωρήσει μεταξύ άλλων σε μέτρα μείωσης του κόστους λειτουργίας του, 
καθώς και αποξένωσης των συμμετοχών του σε άλλες εταιρείες ιδίως στις  
«non – core functions», δηλαδή στις μη βασικές λειτουργίες. 
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Η Μονάδα Διαχείρισης είχε άμεση εμπλοκή σε όλη τη διάρκεια της ετοιμασίας, 
της αξιολόγησης και της διαβούλευσης και των δύο ΣΑ από τα αρχικά στάδια 
της ετοιμασίας τους μέχρι και την τελική έγκριση τους από την ΕΕ. Επίσης, η 
Μονάδα Διαχείρισης ανέλαβε εξολοκλήρου την ετοιμασία, διαβούλευση και 
προώθηση του απαιτούμενου νομικού πλαισίου (Νόμοι, Διατάγματα, 
Συμφωνίες) για να είναι δυνατή η ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ. 
 
Σημειώνεται ότι, από την 1/01/2015 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία η 
οποία διέπει και καθορίζει τις προϋποθέσεις για την ανάκαμψη και εξυγίανση 
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει ότι τα τραπεζικά 
ιδρύματα θα πρέπει να διασώζονται με ίδια μέσα (bail-in), ενώ καθορίζει 
εξαιρετικές περιπτώσεις κάτω από τις οποίες θα είναι δυνατή η κρατική 
ενίσχυση. Σημειώνεται ότι ο τρόπος που πραγματοποιήθηκε και 
πραγματοποιείται ο εποπτικός έλεγχος από τον ΕΕΜ δεν καλύπτεται από τις 
εξαιρέσεις που προνοεί η Κοινοτική Οδηγία. Η πλήρης εφαρμογή της Κοινοτικής 
Οδηγίας από την 1ην Ιανουαρίου 2016 και η μεταφορά της στο Εθνικό Δίκαιο, 
καθιστά πλέον εξαιρετικά δύσκολη και με πολύ δυσμενείς όρους ενδεχόμενη 
νέα κρατική ενίσχυση, όχι μόνο της ΣΚΤ αλλά και των υπόλοιπων πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

5.1. Πρώτη Ανακεφαλαιοποίηση ΣΠΤ κατά το  2013 
 
Ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του Μνημονίου Συναντίληψης για το 
χρηματοοικονομικό τομέα αποτελούσε η συμφωνία της Στρατηγικής για την 
αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των ΣΠΙ, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ 
του κλιμακίου της Τρόικας και των Κυπριακών Αρχών στα τέλη Ιουλίου 2013. 
  
Το Σεπτέμβριο του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την παραχώρηση ποσού 
ύψους €1,5 δις με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ. Απαραίτητη 
προϋπόθεση ήταν η έγκριση του ΣΑ από την ΕΕ. Η ΕΕ ανακοίνωσε στις 
24/02/2014 την απόφαση της για έγκριση του ΣΑ του Τομέα.  
 
Ως αποτέλεσμα της κεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ, η Κυπριακή Δημοκρατία κατείχε 
το 99% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ και η ΣΚΤ κατείχε το 99% των 
μετοχών των 18 ΣΠΙ, που δημιουργήθηκαν μέσω των συγχωνεύσεων των 93 
ΣΠΙ. Το 1% της ΣΚΤ κατείχε η Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών (ΣΕΣ), 
εκπροσωπώντας τις Συνεργατικές Εταιρείες μέλη της και το 1% των ΣΠΙ οι ΣΕΣ 
έκαστου ΣΠΙ, εκπροσωπώντας τα φυσικά πρόσωπα μέλη τους. 

5.1.1. Υλοποίηση Μνημονιακών Υποχρεώσεων και του Πρώτου Σχεδίου 
Αναδιάρθρωσης 

 
Όλες οι Μνημονιακές υποχρεώσεις που ανέλαβε η Δημοκρατία σε σχέση με την 
αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ΣΠΤ, όπως αυτές περιλαμβάνονταν 
τόσο στο αρχικό Μνημόνιο Συναντίληψης όσο και στα επικαιροποιημένα 
Μνημόνια, είχαν υλοποιηθεί πλήρως. Πιο συγκεκριμένα έχουν μεταξύ άλλων 
επιτευχτεί τα ακόλουθα: 

 



26 
 
 

i. H μεταφορά των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης, ρύθμισης και εποπτείας 
των ΣΠΙ από την Υπηρεσία Εποπτείας Συνεργατικών Εταιρειών  στην 
ΚΤΚ. 

ii. Η έκδοση των σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργού Οικονομικών για 
την ανακεφαλαιοποίηση του ΣΠΤ. 

iii. Ο διορισμός των μελών της Επιτροπείας της ΣΚΤ, 
iv. Η διενέργεια άσκησης αποτίμησης της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και 

των ΣΠΙ σε ενοποιημένη βάση. 
v. Η υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίαs (Relationship Framework 

Agreement - RFA), το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ της 
Δημοκρατίας, ως του κύριου μετόχου και της ΣΚΤ. 

vi. Ο διορισμός του Εντολοδόχου Παρακολούθησης (ΕΠ) για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του ΣΑ του ΣΠΤ. 

vii. Η ετοιμασία και αποστολή του ΣΑ του ΣΠΤ στην ΕΕ στις 31 
Ιανουαρίου 2014. 

viii. Η ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της εκταμίευσης του ποσού του 
€1,5 δις, μετά την έγκριση του ΣΑ από την ΕΕ στις 24 Φεβρουαρίου 
2014. 

ix. Η ετοιμασία των δεικτών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
ΣΑ του ΣΠΤ. 

x. Η ενίσχυση του ρόλου της ΣΚΤ ως Κεντρικού Φορέα, μέσω και της 
απόκτησης του 99% του μετοχικού κεφαλαίου των ΣΠΙ. 

xi. Η μείωση του αριθμού των ΣΠΙ μέσω των συγχωνεύσεων, από 93 σε 
18. 

xii. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των ΣΠΙ από εξωτερικούς 
ελεγκτικούς οίκους. 

xiii. Η ετοιμασία Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των κυριότερων 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ΣΠΤ. 

 
Το πρώτο ΣΑ είχε υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και το 2015 η ΣΚΤ βρισκόταν 
εντός της πλειοψηφίας των στόχων που είχαν τεθεί. 

5.2. Πρόσθετη Ανακεφαλαιοποίηση ΣΠΤ κατά το 2015 
 

5.2.1. Εποπτικός Έλεγχος από Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ)  
 
Κατά το έτος 2015 διεξήχθη από τον ΕΕΜ, εποπτικός έλεγχος στις 3 συστημικές 
Κυπριακές Τράπεζες, τη ΣΚΤ, την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα. 
Ο ΕΕΜ υιοθετώντας ακραίες παραδοχές, ιδίως στην περίπτωση της ΣΚΤ, 
ζήτησε από την ΣΚΤ όπως προχωρήσει σε πρόσθετες προβλέψεις ύψους €471 
εκ., καθώς και στην ετοιμασία και αποστολή πλάνου κεφαλαίων (capital plan), 
με όλα τα μέτρα που προγραμματίζονταν να ληφθούν μέχρι τις 30/06/2016, για 
τήρηση των καθορισμένων ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, 
οι κύριες ακραίες παραδοχές που χρησιμοποίησε ο ΕΕΜ και είχαν σαν 
αποτέλεσμα τις αυξημένες προβλέψεις έχουν ως ακολούθως: 
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 Υποβάθμιση της αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων, των οποίων η 
επανεκτίμηση δεν ήταν πρόσφατη, με αποτέλεσμα να προκύψουν 
πρόσθετες προβλέψεις γύρω στα €105 εκ.  
 

 Αύξηση της περιόδου ρευστοποίησης των ακινήτων στα 7 χρόνια, έναντι 
μικρότερης διάρκειας που υπολογίστηκε (γύρω στα 4 χρόνια), στην 
Πανευρωπαϊκή Άσκηση Αντοχής η οποία πραγματοποιήθηκε το 2014. Ο 
κάθε πρόσθετος χρόνος οδήγησε σε πρόσθετες προβλέψεις περίπου 
€100 εκ. 

 

 Υιοθέτηση παραδοχής για πώληση ακινήτων σε μειωμένες τιμές μέχρι 
και 30%. Η μείωση στις τιμές κατά 5% συνεπάγεται αύξηση των 
προβλέψεων κατά περίπου €100 εκ.  

 
Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 
 
Η Επιτροπεία της ΣΚΤ, αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω δεδομένα, υιοθέτησε 
τις εκτιμήσεις της επιθεώρησης που διενεργήθηκε από τον ΕΕΜ. Μετά τις νέες 
αυξημένες προβλέψεις, ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων στις 30 
Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε στο 12,01%, δείκτης ο οποίος ικανοποιούσε το 
υφιστάμενο ελάχιστο εποπτικό όριο ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε ότι θα ήταν σε 
θέση η ΣΚΤ με εσωτερική ανακεφαλαιοποίηση να ικανοποιήσει και το νέο 
αυξημένο ελάχιστο επίπεδο κεφαλαιουχικής επάρκειας, το οποίο καθορίστηκε 
στο 12,25% από 9,79% που ήταν προηγουμένως.  
 
Η αύξηση των προβλέψεων είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη 
προβλέψεων προς δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο 50% 
περίπου, ποσοστό το οποίο πλησιάζει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. 
 
Περαιτέρω, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ο κύριος μέτοχος της ΣΚΤ, ανέλαβε να 
ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της ΣΚΤ με το ποσό των €175 εκ., 
δημιουργώντας επιπλέον περιθώριο ασφάλειας, πέραν από τις εποπτικές 
απαιτήσεις και για το λόγο αυτό ετοιμάσθηκε και υποβλήθηκε  σχετικό πλάνο 
κεφαλαίων (capital plan). 
 

5.2.2. Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης (ΣΑ) 
 
Στις 9 Δεκεμβρίου 2015, κοινοποιήθηκε επίσημα από την Μονάδα Διαχείρισης 
προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ το Αναθεωρημένο ΣΑ της 
ΣΚΤ. Μαζί με το ΣΑ κοινοποιήθηκε και ο αναθεωρημένος Κατάλογος 
Δεσμεύσεων (List of Commitments), ο οποίος υπογράφηκε μεταξύ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας  και της ΣΚΤ. 
 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΕ ανακοίνωσε την έγκριση του Αναθεωρημένου 
ΣΑ της ΣΚΤ καθώς και του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των €175 εκ., τα 
οποία μεταφέρθηκαν στη ΣΚΤ στις 21 Δεκεμβρίου 2015.  
 
Οι κύριες παράμετροι του αναθεωρημένου ΣΑ οι οποίες είχαν σαν στόχο την 
καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Τομέα είναι οι ακόλουθες: 
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(α) η διατήρηση, με κάποιες αλλαγές, της υφιστάμενης δομής του 
Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ), δηλαδή των 18 ΣΠΙ, 
 
(β) η διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ, τουλάχιστον μέχρι τις 30/09/2018, 
 
(γ) η σταδιακή εισαγωγή της ΣΚΤ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), 
 
(δ) η εξασφάλιση της συνέχισης εργοδότησης του υφιστάμενου 
προσωπικού με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί στο προηγούμενο ΣΑ, 
 
(ε) η διατήρηση σε σημαντικό βαθμό του δικτύου εξυπηρέτησης 
(υποκαταστήματα) του ΣΠΤ, 
 
(στ) όλοι οι υπάλληλοι του ΣΠΤ να μεταφερθούν και να θεωρούνται ως 
υπάλληλοι της ΣΚΤ, 
 
(ζ) όλα τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ΣΠΙ να 
μεταφερθούν στην ΣΚΤ, έτσι ώστε στα ΣΠΙ να παραμείνουν μόνο τα δάνεια 
και οι καταθέσεις, 
 
(η) όλες οι Διευθύνσεις, Τμήματα και Υπηρεσίες των ΣΠΙ που δεν 
σχετίζονται άμεσα με την αποδοχή καταθέσεων και την παραχώρηση 
δανείων θα κεντροποιηθούν στο επίπεδο της ΣΚΤ, 
 
(θ) οι Επιτροπείες των ΣΠΙ θα αποτελούνται μόνο από 3 εκτελεστικά μέλη 
(2 από το ΣΠΙ και ένα από την ΣΚΤ) ενώ θα δημιουργηθούν σε επαρχιακό 
επίπεδο μη εκτελεστικά συμβουλευτικά συμβούλια (Advisory Council), 
 
(ι) το 1% της συμμετοχής στα ΣΠΙ έκαστης ΣΕΣ θα μεταφερθεί στο επίπεδο 
της ΣΚΤ έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο των ΣΠΙ να είναι 100% ιδιοκτησίας 
της ΣΚΤ. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής έκαστου μετόχου στην ΣΚΤ 
(Κυπριακή Δημοκρατία, Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, Συνεργατική Kεντρική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών) θα 
καθοριστεί μετά από την πραγματοποίηση σχετικής αποτίμησης. 
 

5.2.3. Υλοποίηση Αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (ΣΑ)  
 
H υλοποίηση του Αναθεωρημένου ΣΑ ξεκίνησε άμεσα μετά την δημοσιοποίηση 
της απόφασης / έγκρισης του από την ΕΕ, στις 18 Δεκεμβρίου 2015. Επίσης,  
συμφωνήθηκε μεταξύ του ΕΠ, της ΣΚΤ και της Μονάδας Διαχείρισης, η 
μεθοδολογία, με βάση την οποία θα παρακολουθείται η υλοποίηση του 
Αναθεωρημένου ΣΑ. Συγκεκριμένα υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση, σχετική 
έκθεση προόδου στον ΕΠ και μηνιαία έκθεση προόδου προς τη Μονάδα 
Διαχείρισης.  
 
Τα κυριότερα σημεία αναφορικά με την υλοποίηση του Αναθεωρημένου ΣΑ 
μέχρι την 31/05/2017 είναι τα ακόλουθα:  
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5.2.3.1. Λειτουργική ενοποίηση των 19 νομικών οντοτήτων (ΣΚΤ και 
ΣΠΙ) 

 

5.2.3.1.1. Μεταφορά του προσωπικού όλων των ΣΠΙ με τις υπάρχουσες 
συμβάσεις εργασίας τους στη ΣΚΤ 

 
Η μεταφορά του προσωπικού με βάση τον κατάλογο των δεσμεύσεων έπρεπε 
να υλοποιηθεί μέχρι τις 30/09/2016. Η Μονάδα Διαχείρισης ετοίμασε 
τροποποιητικό νομοσχέδιο των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων, έτσι ώστε 
να καλύπτεται και νομικά η μεταφορά των υπαλλήλων των ΣΠΙ στη ΣΚΤ. Το 
τροποποιητικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 2016 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με αυτό η 
μεταφορά του προσωπικού τίθεται σε ισχύ, από την πρώτη ημέρα του μήνα 
που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας των σχετικών Κανονισμών.   
 
Σημειώνεται όμως ότι με την έγκριση της νομικής συγχώνευσης των 18 ΣΠΙ με 
τη ΣΚΤ η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από 1/7/2017 όλο το προσωπικό θα είναι 
πλέον προσωπικό της ΣΚΤ. Αμέσως μετά, εντός του 2017, θα υπογραφεί νέα 
ενιαία συλλογική σύμβαση η οποία θα καλύπτει όλο το προσωπικό καθώς και 
ενιαίοι Κανονισμοί Υπηρεσίας των υπαλλήλων. 

5.2.3.1.2. Θέματα Διακυβέρνησης (Επιτροπείες ΣΠΙ, Advisory Council) 
 
Στις 23 Μαΐου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα οργανωτική δομή της ΣΚΤ στη 
βάση του αναθεωρημένου ΣΑ με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων με αυτήν ΣΠΙ, καθώς και για την 
απλοποίηση και αναβάθμιση των εργασιών της. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
αναθεωρημένου ΣΑ οι Επιτροπείες των ΣΠΙ αποτελούνται πλέον από 2 
εκτελεστικούς διευθυντές του ΣΠΙ και ένα διευθυντικό στέλεχος της ΣΚΤ. Ως εκ 
τούτου, ο αριθμός των μελών των Επιτροπειών των ΣΠΙ έχει μειωθεί σε τρείς 
(3). Τα μέλη αυτά είχαν διοριστεί την 1 Μαρτίου 2016 και είχαν αναλάβει 
πλήρως τα καθήκοντα τους, με αναθεωρημένους Όρους Εντολής οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπεία της ΣΚΤ. 
 
Στις 30/06/2016 συστάθηκαν και καταρτίστηκαν σε σώμα και έξι Συμβουλευτικές 
Επιτροπές μια για κάθε επαρχία καθώς και μία για τους Επαγγελματικούς 
Κλάδους. Ο ρόλος των Συμβουλευτικών Επιτροπών είναι κυρίως η ενημέρωση 
(γραπτώς) της Επιτροπείας της ΣΚΤ για τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, να 
προτείνουν προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, καινοτόμα, που θα 
ενισχύσουν την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 
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Σημειώνεται όμως ότι στις 30/12/2016 πραγματοποιήθηκαν ειδικές γενικές 
συνελεύσεις των ΣΠΙ και της ΣΚΤ όπου αποφασίστηκε η νομική ενοποίηση των 
18 ΣΠΙ με τη ΣΚΤ, γεγονός που θα επιφέρει αλλαγές στα όσα αναφέρονται πιο 
πάνω. Με την λήψη της έγκρισης των εποπτικών αρχών για την νομική 
συγχώνευση, τα 18 ΣΠΙ θα διαγραφούν και ως εκ τούτου θα καταργηθούν και οι 
Επιτροπείες.  
 

5.2.3.1.3.  Μεταφορά όλων των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων των ΣΠΙ και της ΣΚΤ σε Ιδιωτική Εταιρεία της οποίας η 
ΣΚΤ είναι μέτοχος 100% 

 
Στις 25 Μαΐου 2016 συστάθηκε η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV)  με την 
επωνυμία «CCSRE Real Estate Company Limited», στην οποία αποκλειστικός 
μέτοχος είναι η ΣΚΤ. Ο σκοπός σύστασης της είχε καθοριστεί βάσει των 
σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργού Οικονομικών για την Ανακεφαλαιοποίηση 
της ΣΚΤ / Κεντρικός Φορέας. Τον επόμενο μήνα, Ιούνιο, ολοκληρώθηκε και η 
μεταφορά των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ΣΠΙ και της 
ΣΚΤ στην εν λόγω εταιρεία. 
 
Σήμερα η αξία της ακίνητης περιουσίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα 
ανέρχεται περίπου στα €580 εκ. εκ των οποίων τα €280 εκ. περίπου αφορούν 
ακίνητα που ήταν στην κατοχή των ΣΠΙ και της ΣΚΤ για ίδια χρήση και €300 εκ. 
περίπου ακίνητα που λήφθηκαν έναντι χρεών. 

5.2.3.1.4. Κεντροποίηση Λειτουργικών Υπηρεσιών 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της ΣΚΤ σε ότι αφορά την 
αναδιάρθρωση και την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την 
αναβάθμιση των εργασιών του ΣΠΤ και τη συνετή διαχείριση και συγκράτηση 
εξόδων έχουν κεντροποιηθεί όλες οι Υπηρεσίες του ΣΠΤ με βάση το 
χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. 

 

 
Πίνακας 1 - Κεντροποίηση υπηρεσιών του ΣΠΤ με βάση το χρονοδιάγραμμα 
του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης 
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5.2.3.1.5. Υλοποίηση 14 προγραμμάτων για τη διαχείριση των   

πληροφοριακών συστημάτων 
 

Η ΣΚΤ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των 14 Έργων για τη 
διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία περιλαμβάνονται στο 
Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν σε 
σχέση με τον οικονομικό έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο του 
Μνημονίου Συναντίληψης. Η πρόοδος αναλυτικά, σε σχέση με το καθένα από 
τα 14 έργα αναφέρεται στον πιο κάτω πίνακα. 

 Έργο Χρονοδιάγραμμα Πρόοδος έως σήμερα 
 

1 

Εφαρμογή  πλαισίου  
διαχείρισης δεδομένων 
(οργανωτική δομή, πολιτική 
διαχείρισης  δεδομένων με 
καταγραφή ρόλων και 
ευθυνών). 

 

Υλοποιήθηκε τον 

Μάρτιο του 2016 

 

2 Ανάπτυξη και 
εφαρμογή  Λογισμικού για 
ποιοτική ανάλυση των 
δεδομένων. (Διαδικασίες και 
Εργαλεία) 

Ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο του  2016 
μετά από 
καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε 
 

 

3 Ανάπτυξη και εφαρμογή 
διαδικασιών Διαχείρισης 
Δεδομένων   

Υλοποιήθηκε το 
Δεκέμβριο του 2015 
 

 
 
 

4  
 
Ανάπτυξη Καταλόγου 
Δεδομένων με όλες τις 
διευκρινήσεις προς τους 
χρήστες, αναφορικά με την 
χρήση και ερμηνεία των 
στοιχείων που λαμβάνονται 
από την βάση δεδομένων. 

 
 

Ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο  του 2016 

εντός του 
αναθεωρημένου 

χρονοδιαγράμματος 
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5 

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή 

ευέλικτης αρχιτεκτονικής 

ανάλυσης δεδομένων και 

επιχειρηματικών 

πληροφοριών 

 

Πλήρης 

ολοκλήρωση: 

3
ο
 Τρίμηνο 2017 

 

Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 

της νέας αρχιτεκτονικής .   

-Νέο εργαλείο ΕΤL για την 

παραγωγή δεδομένων των ροών 

δεδομένων: Μπήκε σε εφαρμογή 

το SAS DI. Η νομική συγχώνευση 

δημιουργεί προβλήματα στην 

ανάπτυξη  των ροών προς το 

DWH γιατί συνεπάγονται 

τροποποιήσεις στις πηγές των 

δεδομένων-Core banking, δομή 

προσβάσεις 

- Νέα εργαλεία ανάλυσης 

δεδομένων και παραγωγής 

καταστάσεων: Σε εφαρμογή SAS  

Εguide, SAS BI. Ο νέος 

εξοπλισμός έχει παραδοθεί και 

έχουν μεταφερθεί σε αυτόν οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

Υπάρχουν κάποια  προβλήματα 

που αφορούν (α) την 

ενεργοποίηση των χρηστών στο 

SAS VA και (β) την 

απομακρύσμενη (mobile) 

πρόσβαση για το ExCo. 

Σημειώνεται ότι γίνονται επαφές 

για εγκατάσταση του εν λόγω 

λογισμικού σε Distributed 

περιβάλλον (στον εν λόγω 

εξοπλισμό) για καλύτερη 

απόδοση. 

-Το SSD είναι αυτόνομο με 

Equide το ίδιο και η ΜΔΚ. 

-Εμπλουτισμός κεντρικής βάσης 

δεδομένων: Υπάρχει 

καθυστέρηση στον εμπλουτισμό 

πληροφοριών Treasury, Κέντρου 

Κάρτας και του Gap Analysis για 

το IFRS9. H νομική συγχώνευση 

καθώς και οι επερχόμενες 

αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα 

που είναι η κυρία πηγή 

πληροφόρησης, αναμένεται να 

επιφέρουν και άλλες 

καθυστερήσεις. 
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 Έργο Χρονοδιάγραμμα Πρόοδος έως σήμερα 

6 

Στελέχωση με νέους 
διορισμούς ή με αξιοποίηση 
και κατάλληλη εκπαίδευση 
του  υφιστάμενου 
προσωπικού. 

 
Σε εξέλιξη 

 
 

7 

Δημιουργία νέας δομής της 
Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης και ενδυνάμωση 
της προς ενίσχυση της 
αποδοτικότητας. 

2
ο
 Τρίμηνο 2016 Έργο 7: Ολοκληρώθηκε η 

εφαρμογή της νέας Δομής και 
έγινε ανάλογη ανακατανομή των 
πόρων.  
-Ολοκληρώθηκε η κεντροποίηση 
της πληρωμής των λειτουργικών 
εξόδων και εφαρμόστηκε το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
προσωπικού. 
- Ολοκληρώθηκε το εγχειρίδιο 
λογιστικών πολιτικών και 
σημαντικός αριθμός διαδικασιών 
έχει καταγραφεί ώστε να 
αντικατοπτρίζουν την 
αναθεωρημένη κεντροποιημένη 
δομή της ΑΔΟΔ.  
- Θα γίνει περαιτέρω αναθεώρηση 
του εγχειριδίου των λογιστικών 
πολιτικών και διαδικασιών θα 
γίνει με την ολοκλήρωση των 
διεργασιών για τη νομική 
συγχώνευση και την ενοποίηση 
των συστημάτων και βάσεων 
δεδομένων. 
- Η προοπτική εξωτερικών 
προσλήψεων έχει τερματιστεί 
αφού θα γίνει προσπάθεια 
αξιοποίησης των ευκαιριών που 
δημιουργήθηκαν μετά τη νομική 
συγχώνευση. 
Έργο 8: Μετά την απόφαση για 
νομική συγχώνευση παύει να 
υφίσταται η ανάγκη για την 
εφαρμογή εργαλείου ενοποίησης 
θυγατρικών εταιρειών. 
Γενικό Σχόλιο 
Με βάση τα πιο πάνω αλλά και τη 
λειτουργική συγχώνευση η οποία 
ολοκληρώθηκε το 12/ 2016 
καθώς και της υλοποίησης της 
νομικής συγχώνευσης, η ΣΚΤ 
θεωρεί ότι τα έργα 7&8, έχουν 
αναβληθεί, τονίζοντας ότι τα 
παραδοτέα τους έχουν 
υλοποιηθεί ή δεν υφίσταται 
ανάγκη υλοποίησης τους σε αυτό 
το στάδιο ενόψει των επικειμένων 
αλλαγών. Κάποια από τα 
παραδοτέα των δυο έργων 
αναμένεται να ολοκληρωθούν 
κατά τη  διαδικασία της νομικής 
συγχώνευσης. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εφαρμογή υποστηρικτικών 
προγραμμάτων για 
ετοιμασία οικονομικών 
καταστάσεων και 
προϋπολογισμών σε 
ενοποιημένη βάση.  

Υλοποιήθηκε τον 
Ιούλιο με μικρή 

χρονική 
καθυστέρηση 



34 
 
 

 Έργο Χρονοδιάγραμμα Πρόοδος έως σήμερα 

 
9 

 
Εφαρμογή βελτιωμένων 
διαδικασιών  στην εκτίμηση 
των απομειώσεων. 
 

 
1

η
 Ιανουαρίου 

2018 

 
-Κατοχυρώθηκε η προσφορά, έχει 
υπογραφεί το συμβόλαιο 
(engagement letter) και έχει 
παραδοθεί η Εγγυητική Επιστολή. 
- Πραγματοποιήθηκε pre-kick-off 
meeting στις 31/08/2016 και 
ετοιμάστηκε το έγγραφο 
διακυβέρνησης του έργου 
- Έχουν πραγματοποιηθεί 
εργαστήρια την εβδομάδα 12-
16/9. 
- Στις 24/10/2016, 
ολοκληρώθηκαν από τη 
σύμβουλο εταιρεία οι πρώτες 
δοκιμές απομακρυσμένης 
πρόσβασης με συμμετοχή από 
την ΑΔΤ και έχουν εκτιμηθεί 
ευρήματα απομακρυσμένης 
πρόσβασης. Ακόμη κατά τον 
Οκτώβριο και το Νοέμβριο έχουν 
γίνει διάφορες δράσεις που 
αφορούν τα έργα. 
- Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση 
για το Ιndividual Assesment for 
Treceability & Auditability και 
Methedology Alternatives 
Consolitation Document and Cap 
Assesment από τη σύμβουλο 
εταιρεία 
-Έχει εγκριθεί η δαπάνη για το 
επιπρόσθετο  hardware BRM που 
απαιτείται για το έργο και είναι σε 
εξέλιξη η εγκατάσταση του από 
την ΑΔΤ 
- Τον Φεβρουάριο 2017 κρίθηκε 
αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του 
έργου λόγω σημαντικών 
καθυστερήσεων που προέκυψαν 
στην ετοιμασία δεδομένων.  
-Τέλη Φεβρουαρίου 2017 
εγκρίθηκε το αναθεωρημένο 
πλάνο και το σχετικό 
επιπρόσθετο κόστος των 
συμβούλων .Με βάση το 
αναθεωρημένο πλάνο του έργου, 
οι περισσότερες εργασίες 
αναμένεται να ολοκληρωθούν 
περί τα τέλη Ιουλίου 2017 και το 
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.  
- Το έργο προχωρά βάση του 
αναθεωρημένου πλάνου και δεν 
διαπιστώνονται οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες καθυστερήσεις. 
 
 
 

 
10 

 
Λογισμικό πρόγραμμα 
διαχείρισης των 
απομειώσεων. 

 
1

η
 Ιανουαρίου 2018 
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 Έργο Χρονοδιάγραμμα Πρόοδος έως σήμερα 

11 Εφαρμογή συστήματος 

διαχείρισης εξόδων. 

2
ο 
Τρίμηνο 2017 Η Ανώτερη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης 
ενημέρωσε τη Διεύθυνση 
Εταιρικής Γραμματείας και 
Διακυβέρνησης ότι το έργο δεν θα 
προχωρήσει για τους πιο κάτω 
λόγους : « Με την μεταφορά των 
ακινήτων κεντρικά (στη θυγατρική 
εταιρεία της Τράπεζας CCSRE 
REAL ESTATE LTD) και κατ΄ 
επέκταση την πληρωμή των 
εξόδων κεντρικά μέσω του 
λογιστικού συστήματος Β1 της 
που χρησιμοποιεί η Ανώτερη 
Διεύθυνση Τεχνολογίας, δεν 
υπάρχει ανάγκη υλοποίησης του 
συγκεκριμένου έργου» 

 
12 

Εφαρμογή κατάλληλου 
λογισμικού  εποπτικών 
αναφορών. 

1
ο
 Τρίμηνο  2017 -Το Σεπτέμβριο του 2016, 

υπογράφηκαν τα νομικά έγγραφα 
από την Τράπεζα και τον 
προμηθευτή για την αγορά 
εξειδικευμένου λογισμικού και 
ξεκίνησε η ανάπτυξη .του  για 
ετοιμασία των αναφορών. 
-Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
σχετικά με την ανάλυση και 
ετοιμασία των δεδομένων. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάλυσης δεδομένων 
εντοπίστηκαν αρκετά 
προβληματικά σημεία στην 
ποιότητα των δεδομένων της ΣΚΤ 
τα οποία ενδέχεται να 
προκαλέσουν καθυστερήσεις 
στην ανάπτυξη των αναφορών. 
Ακόμα υπάρχει θέμα με τη 
διαθεσιμότητα των ανθρωπίνων 
πόρων που προκαλεί 
καθυστερήσεις. 
- Ετοιμάσθηκε νέο πλάνο δράσης 
το οποίο εγκρίθηκε από τη 
Διεύθυνση της Τράπεζας.  
- Αναθεωρημένο 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με 
βάση το νέο πλάνο:  αντί 2

ον
 

τρίμηνο του 2017-Αύγουστος 
2017.  

13 

Εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης εξασφαλίσεων 

Υλοποιήθηκε το 

Σεπτέμβριο του 2016 
 

14 

 
Ρόλοι και αρμοδιότητες του 
Διοικητικού Συμβουλίου και 
των Επιτροπών σε σχέση με 
την χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση.  

 
Υλοποιήθηκε το 

Δεκέμβριο του 2015 
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5.2.3.2. Προετοιμασία εισόδου της ΣΚΤ στην Χρηματιστηριακή Αγορά και 
σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής της ΚΔ 

 
Η ΣΚΤ, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έλαβε όλες τις 
απαιτούμενες εγκρίσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις δεσμεύσεις, 
έτσι ώστε  να αρχίσει η διαδικασία εισαγωγής της στο ΧΑΚ. Η ετοιμασία του 
απαιτούμενου Ενημερωτικού Δελτίου (prospectus) για την εγγραφή στο ΧΑΚ,  
ανατέθηκε στον οίκο PwC στις 11 Απριλίου 2016.  
 
Με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται για την ετοιμασία / υποβολή του 
Ενημερωτικού Δελτίου (ΕΔ) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), 
το ΕΔ υποβλήθηκε 3 φορές στην ΕΚΚ καθώς και στο ΧΑΚ. Στις 7 Δεκεμβρίου 
2016, η Επιτροπεία της Τράπεζας ενέκρινε την τελική έκδοση του 
Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο ακολούθως υποβλήθηκε υπογραμμένο στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑΚ για έγκριση. Στις 21 Δεκεμβρίου το 
Συμβούλιο του ΧΑΚ αποφάσισε όπως παραχωρήσει προέγκριση υπό την 
αίρεση ότι η ΣΚΤ θα πρέπει να ανταποκριθεί στους όρους που προβλέπονται 
στην ΚΔΠ 379/2014 (όπως αυτή τροποποιήθηκε), ενώ παράλληλα το ενέκρινε 
και η ΕΚΚ  στις 22 Δεκεμβρίου 2016.  
 
Επίσης, η Διοίκηση της ΣΚΤ σε συνεργασία με τον οίκο PwC και τον Ανάδοχο 
Υπεύθυνο Σύνταξης του ΕΔ, καθόρισαν και υλοποιούν όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την εισαγωγή των μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ εντός του 2017, ως 
η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31/5/2017. 
 

5.2.3.3. Πιστωτική Αξιολόγηση της ΣΚΤ από τον Οίκο Αξιολόγησης 
Moody’s 

 
Την πρώτη αξιολόγηση για τη ΣΚΤ ανακοίνωσε την 1η  Μαρτίου 2017 ο οίκος 
αξιολόγησης Moody’s. Ο οίκος δίνει μακροπρόθεσμη βαθμολογία για τα 
‘’ratings’’ καταθέσεων σε ξένο και εγχώριο νόμισμα Caa2 και βραχυπρόθεσμη 
Not-Prime και caa2 βασική πιστωτική αξιολόγηση (baseline credit assessment). 
Οι προοπτικές για τα ‘’ratings’’ είναι σε σταθερό ορίζοντα.  
 
Σύμφωνα με τον οίκο, η αξιολόγηση BCA της ΣΚΤ αντανακλά το γεμάτο 
προκλήσεις λειτουργικό περιβάλλον στην Κύπρο, τη χαμηλή ποιότητα 
ενεργητικού και την προσδοκία ότι θα βελτιωθεί με τον χρόνο, τα ενισχυμένα 
κεφαλαιακά αποθέματα που παραμένουν ωστόσο ευάλωτα λόγω του ψηλού 
επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν καλύπτονται με 
προβλέψεις, τη σταθερή χρηματοδοτική δομή της που βασίζεται στις εγχώριες 
καταθέσεις και τα σχετικά ψηλά αποθέματα ρευστότητας, και τις συνεχιζόμενες 
προκλήσεις ενοποίησης που προκύπτουν από το γεγονός ότι η ΣΚΤ είναι το 
αποτέλεσμα συγχωνεύσεων μεγάλου αριθμού συνεργατικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων.  
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Όπως αναφέρεται, το σταθερό ‘’outlook’’ της Τράπεζας ισοζυγίζει την 
προσδοκία του οίκου για τις ακόμη αδύναμες, αν και βελτιωμένες μετρήσεις της 
ποιότητας ενεργητικού σε σχέση με τα κεφαλαιακά της αποθέματα. Ο οίκος 
αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα διατηρηθεί το 2017 και 2018 
υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των τραπεζών και βελτιώνοντας τη 
δυνατότητα των δανειοληπτών για αποπληρωμές των δανείων τους. Το 2017 η 
ανάπτυξη αναμένεται να ανέλθει στο 2,7% και το 2018 στο 2,5%.  
 
Οι αναδιαρθρώσεις των δανείων υποστηρίζονται από την οικονομική ανάκαμψη 
της Κύπρου η οποία καθιστά ευκολότερους τους αναθεωρημένους όρους 
αποπληρωμής για τους δανειολήπτες. Τονίζεται ωστόσο ότι το απόθεμα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) θα παραμείνει μεγάλο για ένα σημαντικό 
χρονικό διάστημα, αντιπροσωπεύοντας μία βασική πιστωτική αδυναμία. 
 
Κατά το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, ο δείκτης των NPLs της ΣΚΤ 
σταθεροποιήθηκε στο 59,8% των μεικτών δανείων και ο δείκτης κάλυψης 
ανήλθε στο 45%. Τονίζεται ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα της ΣΚΤ είναι ισχυρά 
σε σχέση με τις άλλες τράπεζες της χώρας με τον δείκτη κοινών μετοχών 
κατηγορίας 1 να ανέρχεται στο 16,5%.  
 
Ανοδικές πιέσεις στα ‘’ratings’’ αναμένεται να ασκήσουν περαιτέρω βελτιώσεις 
στη χρηματοοικονομική απόδοση της ΣΚΤ, κυρίως μέσω της μείωσης των NPLs 
και βελτίωσης του δείκτη κάλυψης. Αντίθετα, καθοδικές πιέσεις θα μπορούσαν 
να αναπτυχθούν εάν σταματήσει η πρόοδος της τράπεζας με τις 
αναδιαρθρώσεις ή εάν η οικονομική ανάπτυξη υποχωρήσει οδηγώντας σε 
αντιστροφή της πρόσφατης βελτίωσης στις μετρήσεις ποιότητας του 
ενεργητικού της τράπεζας.  
 

5.2.3.4. Λειτουργική Αποδοτικότητα 
 
(α) Μείωση αριθμού προσωπικού – Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης 
(VRS) 
 
Με βάση το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και τον Κατάλογο των 
Δεσμεύσεων, ο αριθμός του προσωπικού του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα 
έπρεπε να μειωθεί στους 2.720 στις 31/12/2016 και στους 2.700 μέχρι 
31/12/2017 και 31/12/2018.  
 
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε το 2ο Σχέδιο Εθελούσιας 
Αποχώρησης το οποίο αποδέχτηκαν 78 άτομα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το 
προσωπικό του Τομέα να μειωθεί κατά την 31/12/2016 στους 2.677, αριθμός ο 
οποίος πλέον καλύπτει τις δεσμεύσεις μέχρι και την 31/12/2018. Σημειώνεται 
επίσης ότι ο αριθμός του προσωπικού μέχρι το Μάιο του 2017 μειώθηκε 
περαιτέρω στους 2.668.  
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(β) Αριθμός Υποκαταστημάτων 
 
Ο αριθμός των υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τον Κατάλογο των Δεσμεύσεων 
και των προνοιών του αναυεωρημένου ΣΑ, θα έπρεπει να μειωθεί από τα 258 
που ήταν στις 31/12/2015, στα 200 μέχρι την 30/06/2017.  
 
Η Επιτροπεία  της ΣΚΤ μετά την λήψη της προκαταρκτικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για έγκριση από 1ην  Ιουλίου 2017 της νομικής 
συγχώνευσης μεταξύ της ΣΚΤ και των 18 ΣΠΙ και με στόχο την διασφάλιση της 
βιωσιμότητας της Τράπεζας καθώς και τον εξορθολογισμό του δικτύου της 
αποφάσισε στις 28/06/2017 στο κλείσιμο 83 υποκαταστημάτων σε παγκύπρια 
βάση (εντός Ιουλίου), μειώνοντας τον συνολικό αριθμό τους στα 160 από 243 
που ήταν στα τέλη Ιουνίου. Συγκριτικά αναφέρεται ότι το συνολικό δίκτυο των 
υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων  κατά την επισκόπηση περίοδο ανήρχετο 
στα 262. 
 
Το νέο δίκτυο της ΣΚΤ θα αποτελείται όπως αναφέρεται πιο πάνω από 160 
υποκαταστήματα εκ των οποίων τα 67 θα είναι στις αστικές περιοχές και τα 93 
σε κοινότητες. Ουσιαστικά, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα, ο 
Συνεργατισμός θα συνεχίσει να διατηρεί περίπου διπλάσιο αριθμό 
υποκαταστημάτων σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων.  
 
 (γ) Λειτουργικά Έξοδα 
 
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ΣΠΤ, σε ενοποιημένη βάση, δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνουν  τα €165 εκ. σε κάθε ένα από τα λογιστικά έτη 2017 και 2018. Ο 
Δείκτης Κόστος/Έσοδα του ΣΠΤ, σε ενοποιημένη βάση, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 50% σε κάθε ένα από τα λογιστικά έτη 2017 και 2018. Η 
δέσμευση αυτή παρακολουθείται μέσω των κύριων δεικτών απόδοσης (KPI’s) 
που ετοιμάζονται ανά τρίμηνο. Σημειώνεται ότι ο δείκτης αυτός ήταν 43,35% και 
50,47% για τα έτη 2015 και 2016 αντίστοιχα. Τονίζεται ότι, ο δείκτης αυτός για 
το 2016 υπολογιζόταν να είναι στο 49,4%, ωστόσο λόγω του προβλήματος που 
προέκυψε στον υπολογισμό των τόκων των δανείων σε αριθμό ΣΠΙ, ο δείκτης 
διαφοροποιήθηκε στο 50,47%. Επίσης, τα συνολικά έξοδα κατά το 2016 ήταν 
€157,8 εκ. και βρίσκονταν εντός των στόχων που είχαν τεθεί.  
 

5.2.3.5. Αποξένωση των συμμετοχών σε μη πιστωτικές εταιρείες και  
απο τις εμπορικές δραστηριότητες 

 

5.2.3.5.1. Εμπορικές Μη Πιστωτικές Συμμετοχές 
 
Αναφορικά με τις συμμετοχές του ΣΠΤ σε εμπορικές μη πιστωτικές εταιρείες η 
δέσμευση που υπάρχει για ολοκλήρωση της αποξένωσης είναι μέχρι το τέλος 
του 2018.  Προς αυτή την κατεύθυνση και μετά την ολοκλήρωση των 
εκτιμήσεων από ανεξάρτητους οίκους, έχουν υποβληθεί προτάσεις αποξένωσης 
για όλες τις σημαντικές συμμετοχές από τον Εμπορικό Συνεργατικό Τομέα, οι 
οποίες και έχουν εγκριθεί από την Επιτροπεία της ΣΚΤ και την Μονάδα 
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Διαχείρισης και αναμένεται ολοκλήρωση των αποξενώσεων μέχρι το τέλος του 
έτους. Σημειώνεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες απο την Μονάδα 
Διαχείρισης προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για αναθεώρηση κάποιων όρων της διαδικασίας αποξένωσης της 
συμμετοχής της ΣΚΤ σε εταιρείες του εμπορικού τομέα, οι οποίες 
δραστηριοποιύνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με στόχο η 
αποξένωση να μην επηρεάσει σημαντικά την βιωσιμότητα των ενλόγω 
εταιρειών. 
 
Υπό το φως των πιο πάνω προσπαθειών, η υπογραφή και ενεργοποίηση των 
συμφωνιών που συνομολογήθηκαν, δεν έχουν προχωρήσει, αναμένοντας τις 
εξελίξεις των εν λόγω προσπαθειών.  Για μια εκ των σημαντικών συμμετοχών, 
αυτής της ΠΕΑΛ Τροόδους Λτδ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης της 
στους υφιστάμενους μετόχους. 
 

5.2.3.5.2. Εμπορικές Δραστηριότητες 
 
Αναφορικά με τις διαδικασίες αποξένωσης/πώλησης των εμπορικών 
δραστηριοτήτων του Τομέα, όλες έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017. 
 

6. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα ΣΠΤ 
 

6.1. Εξελεγμένοι Ενοποιημένοι Οικονομικοί Λογαριασμοί 31/12/2015 
 
Στις 27 Απριλίου 2016, δημοσιεύτηκαν οι Εξελεγμένοι Ενοποιημένοι 
Οικονομικοί Λογαριασμοί του ΣΠΤ για το έτος 2015 (ΣΚΤ,18 ΣΠΙ και 12 
Συνεργατικών Εταιρειών του μη πιστωτικού τομέα). Σύμφωνα με τους 
Εξελεγμένους Ενοποιημένους λογαριασμούς για το έτος 2015, ο Τομέας είχε 
κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση €185,6εκ. 
 
Η ζημιά για το έτος ήταν €165,6εκ.  Η μετατροπή του κέρδους του 2014 σε 
ζημιά το 2015, προέκυψε λόγω της αναγνώρισης έκτακτων και μη 
επαναλαμβανόμενων ειδικών προβλέψεων ύψους €527εκ. και της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις και τις νέες παραδοχές –απόρροια 
του εποπτικού ελέγχου από την ΕΚΤ. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για το έτος 
2014 ήταν €166εκ.  
 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 8 “Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη” το 2016 το Συγκρότημα έχει αναγνωρίσει 
λάθος στην αναγνώριση τόκων εισπρακτέων και στην αποτίμηση χορηγήσεων 
και κατ’ επέκταση στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
προγενέστερων περιόδων. Το λάθος το οποίο εντοπίστηκε έχει διορθωθεί με 
την αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών που επηρεάζονται για τις 
προηγούμενες περιόδους με αποτέλεσμα την μείωση των κεφαλαίων στις 31 
Δεκεμβρίου 2015 κατά €64,6 εκ. Η ζημιά για το έτος 2015 με βάση τις 
αναπροσαρμογές που έγιναν αυξήθηκε σε €176,4 εκ.  
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6.2. Εξελεγμένοι Ενοποιημένοι Οικονομικοί Λογαριασμοί 30/06/2016 
 
Στις 31 Αυγούστου 2016, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ, οι Εξελεγμένοι 
Ενοποιημένοι Οικονομικοί Λογαριασμοί του Τομέα για το πρώτο εξάμηνο που 
έληξε στις 30 Ιουνίου 2016. Σύμφωνα με τους εξελεγμένους λογαριασμούς ο 
ΣΠΤ παρουσίασε κέρδος από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση 
€84,7 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των προβλέψεων ήταν €55,3 εκ. 
Οι προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν στα €20,7εκ. 

6.3. Εξελεγμένοι Ενοποιημένοι Οικονομικοί Λογαριασμοί 31/12/2016 
 
Στις 30 Μαΐου  2017, δημοσιεύτηκαν οι Εξελεγμένοι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί 
του ΣΠΤ για το έτος 2016. Ο Τομέας παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση  κέρδη 
ύψους €7,1εκ. Το κέρδος προέκυψε μετά την αφαίρεση της πρόνοιας για 
πρόσθετες προβλέψεις ύψους €116,5εκ. Η αύξηση των προβλέψεων 
διαμορφώνει το σύνολο των συσσωρευμένων προβλέψεων του ΣΠΤ στα €3,27 
δις.  
 
Η μετατροπή της ζημιάς του έτους 2015 σε καθαρά κέρδη το 2016 οφείλεται 
στην μείωση των προβλέψεων που έχουν καταχωρηθεί στους οικονομικούς 
λογαριασμούς από  €380,5εκ. το 2015 σε €116,5εκ. το 2016.  
 
Με βάση τις συσσωρευμένες προβλέψεις κατά τη 31ην  Δεκεμβρίου 2016 ο 
δείκτης προβλέψεων προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 
ανέρχεται στο 57,4% ενώ ο δείκτης προβλέψεων προς ΜΕΧ στο 45,3%. 
 
Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν στα €279,8 εκ. σε σύγκριση με  €317 
εκ. την προηγούμενη χρονιά ενώ το σύνολο των καθαρών εσόδων μειώθηκε 
στα €326 εκ. σε σχέση με €346,8 εκ. στις 31/12/2015. Το κέρδος από εργασίες 
μειώθηκε στα €144,7 εκ. σε σχέση με €169,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο σημειώνοντας ετήσια μείωση 14,7%. 
 
 
Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 50,5% σε σχέση με 44,5% την 
περσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των καθαρών 
εσόδων, λόγω μείωσης των τόκων εισπρακτέων.  
 
Το σύνολο του ισολογισμού ανήλθε στις 31/12/2016 στα €14,1 δις, το οποίο  
περιλαμβάνει σύνολο ιδίων κεφαλαίων ύψους €1,22 δις, διαμορφώνοντας το 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,4%. Τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις 
μειώθηκαν στα €8,8 δις μετά τις προβλέψεις, σε σχέση με €9,3 δις την 
προηγούμενη χρονιά, αποτυπώνοντας την προσπάθεια απομόχλευσης των 
κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων καθώς και την επίδραση των τόκων 
(μειωμένη λόγω μείωσης των επιτοκίων). Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 
90 ημερών μειώθηκαν στα €5,7 δις, ποσοστό 47,3% επί του δανειακού 
χαρτοφυλακίου ενώ ο δείκτης ΜΕΧ βρισκόταν στις 31/12/2016 στο 57,4%.  
 
Οι επενδύσεις που κατέχονται σε Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 
(ΚΟΧΑ) ανέρχονται σε €682,5 εκ. Οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών 
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ανέρχονται σε €12,6 δις μειωμένες  κατά €176,5 εκ ή 1,4% σε σχέση με το 2015 
(€12,7 δις). 
 
Ο δείκτης ρευστότητας αυξήθηκε στο 34,2%, σε σύγκριση με το 29,6% που 
ήταν στην αρχή του έτους και ο δείκτης χρηματοδότησης (καθαρές χορηγήσεις 
προς καταθέσεις) μειώθηκε στο 69,7% σε σχέση με 72,6% που ήταν στις 
31/12/2015. Την ίδια περίοδο, τα ρευστά διαθέσιμα ανέρχονταν στα €4,3 δις. 
 
Σύμφωνα με απόφαση της ΣΚΤ στην βάση νομικών γνωματεύσεων, έχουν 
αναγνωριστεί υπερχρεώσεις τόκων σε δανειακές συμβάσεις όπου το Βασικό 
τους Επιτόκιο ήταν συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor. Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι σήμερα δεν 
παραχωρούνται τέτοιου είδους δανειοδοτήσεις. 
 
Κατόπιν των σχετικών εσωτερικών ελέγχων έχουν αναγνωριστεί 11.323 
λογαριασμοί που επηρεάζονται για το συνολικό ποσό των €111εκατ. Ο έλεγχος 
κατέδειξε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

(α) 65% των προς επιστροφή ποσών αφορά εν ενεργεία λογαριασμούς  
  
(β) 75% των λογαριασμών επηρεάζονται με προς επιστροφή ποσά κάτω 
των €10,000  

  
Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των επηρεαζόμενων 
πελατών για τη συμπερίληψη τους στο δείγμα. Οι επιστροφές ποσών 
αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τον Οκτώβρη του 2017 αφού ολοκληρωθεί η 
ενημέρωση των πελατών παραθέτοντας τους όλα τα σχετικά τεκμήρια για τον 
υπολογισμό των μη δικαιολογημένων τόκων. 

6.4. Μη εξελεγμένοι Ενοποιημένοι Οικονομικοί Λογαριασμοί 31/03/2017 
 
Στις 29 Ιουνίου  2017, δημοσιεύτηκαν οι Μη- Εξελεγμένοι Ενοποιημένοι 
Λογαριασμοί του ΣΠΤ για την περίοδο που έληξε στις 31/03/2017. Ο Τομέας 
παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση κέρδη ύψους €2,6εκ. Το κέρδος προέκυψε 
μετά την αφαίρεση της πρόνοιας για πρόσθετες προβλέψεις ύψους €29,3εκ. Η 
αύξηση των προβλέψεων διαμορφώνει το σύνολο των συσσωρευμένων 
προβλέψεων του ΣΠΤ στα €3,34 δις.  

7. Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων ΣΠΤ 
 

7.1. Σύσταση Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων (ΔΔΜΕΧ) 
 

Η ΔΔΜΕΧ της Τράπεζας βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από την 
1η  Μαϊου του 2014. Αποτελείται από 4 Διευθύνσεις (Εισπράξεων και 
Διαχείρισης Πρώτων Καθυστερήσεων, Διαχείρισης Καθυστερήσεων και 
Αναδιαρθρώσεων, Ανάκτησης Χρεών, Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων) 
και βασικός της στόχος και αρμοδιότητα είναι η αποτελεσματική και αποδοτική 
διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση και ΜΕΧ του Τομέα  από τα 
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πρώτα στάδια καθυστερήσεων μέχρι τον τερματισμό και τη λήψη νομικών 
μέτρων βάσει του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου από την Επιτροπεία της 
Τράπεζας. 

7.2. Σχέδιο Δράσης ΔΔΜΕΧ 
 

Η ΣΚΤ, μετά τη τεχνοκρατική συμβουλευτική υποστήριξη που έλαβε από το 
ΔΝΤ για τα θέματα διαχείρισης των ΜΕΧ, είχε υποχρέωση να ετοιμάσει μέχρι το 
τέλος Ιουνίου 2015, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για αντιμετώπιση 
των αδυναμιών που αναφέρει η έκθεση του. Σημειώνεται ότι στο Μνημόνιο του 
Απριλίου 2015 υπήρχε ρητή πρόνοια σχετικά με αυτή την υποχρέωση. Η 
Μονάδα Διαχείρισης απέστειλε στην Τρόικα, στις 10/07/2015, τα 
χρονοδιαγράμματα του Σχεδίου Δράσης σχετικά με τη Διαχείριση των ΜΕΧ που 
ετοίμασε η ΣΚΤ. 
 
Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο ετοιμάστηκε από την ΔΔΜΕΧ της ΣΚΤ αποτελείται 
από τα εξής μέρη: 

 Μέρος Α: αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τα δάνεια που 
βρίσκονται  στο αρχικό στάδιο των καθυστερήσεων διαχωρίζοντας σε 
διάφορες φάσεις [0-30Days Past Due (DPD), 30-60 DPD, 60-90 DPD]. 

 Μέρος Β: αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τα δάνεια που 
βρίσκονται στο ενδιάμεσο στάδιο των καθυστερήσεων (ΜΕΧ που δεν 
έχουν τερματιστεί).  

 Μέρος Γ: αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τα δάνεια που 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο των καθυστερήσεων (τερματισμένους 
λογαριασμούς – λήψη νομικών μέτρων). 

 Μέρος Δ: αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με τις συνολικές 
δραστηριότητες της ΔΔΜΕΧ και επηρεάζουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
των δανείων. Σημειώνεται ότι η έκθεση του ΔΝΤ δεν ασχολήθηκε με τη 
Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημαντικότητα της, στο Σχέδιο Δράσης περιλήφθηκαν ειδικές δράσεις 
στον τομέα αυτό, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες. 
 

7.3. Στρατηγική Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων 
 

Η ΔΔΜΕΧ επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με βάση 
τις συστάσεις της έκθεσης του ΔΝΤ. Ακολούθως, μετά την έγκριση του 
αναθεωρημένου ΣΑ από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ τον 
Δεκέμβριο του 2015, η στρατηγική για τις ΜΕΧ έχει αναθεωρηθεί και το 
αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή.  
 
Η Διεύθυνση, διαχειρίζεται κεντρικά τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση και τα ΜΕΧ 
των πελατών του Τομέα με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, όπως το ύψος του 
οφειλόμενου ποσού και οι ημέρες σε καθυστέρηση αποπληρωμής. Στόχος της 
Διεύθυνσης είναι η αναβίωση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση και των ΜΕΧ 
στο εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο του Τομέα μέσω της παροχής στοχευμένων 
και βιώσιμων λύσεων αναδιαρθρώσεων και είσπραξης των καθυστερημένων 
οφειλών. Έτσι επιτυγχάνεται η μείωση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου, 
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καθώς και η πρόληψη και αναχαίτιση μελλοντικών καθυστερήσεων από το 
εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα η ΔΔΜΕΧ στοχεύει στα πιο κάτω: 
 

 Έγκαιρη διαχείριση χορηγήσεων σε πρώτη καθυστέρηση για περιορισμό 
της αύξησης των ΜΕΧ. 

 Παροχή στοχευμένων και βιώσιμων λύσεων αναδιάρθρωσης σε 
συνεργάσιμους πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή/και αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, με στόχο την αύξηση της 
εισπραξιμότητας του χρέους σε βάθος χρόνου. 

 Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σε περιπτώσεις μη συνεργάσιμων 
ή/και μη βιώσιμων δανειοληπτών. 

 Μεγιστοποίηση της είσπραξης στις τερματισμένες χορηγήσεις μέσω της 
λήψης νομικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων του εργαλείου των 
εκποιήσεων και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εξασφαλίσεων 
(collateral management). 

 Ορθολογιστική διαχείριση των προνοιών (loss budget) για βελτίωση της 
διαχείρισης των ΜΕΧ. 

 Βέλτιστη εκμετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων (REOs) και λοιπών 
επενδύσεων του Τομέα για μεγιστοποίηση του εισοδήματος και θετικής 
επίδρασης στα κεφάλαια του. 
 

7.4. Οργανωτική Δομή 
 

Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της ΔΔΜΕΧ απασχολούνταν 347 
υπάλληλοι, αλλά λόγω του ότι η διεύθυνση υπολειτουργούσε και τα 
αποτελέσματα της δεν ήταν τα αναμενόμενα, ενισχύθηκε με επιπλέον 
προσωπικό. Συγκεκριμένα στις 30/04/2017 το προσωπικό της ΔΔΜΕΧ 
διαμορφώθηκε στους 550. Η κατηγοριοποίηση του προσωπικού ανά Διεύθυνση 
/ Τμήμα της ΔΔΜΕΧ παρουσιάζεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα. 
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Με βάση τη νέα δομή της Διεύθυνσης που περιλαμβάνεται στο νέο ΣΑ 
προβλέπεται περαιτέρω αύξηση του, ώστε μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, ο 
αριθμός του να ανέλθει στα 658 άτομα. 
 
Η ΔΔΜΕΧ διαχωρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις υποδιευθύνσεις: 

 Διεύθυνση Εισπράξεων και Διαχείρισης δανείων που παρουσιάζουν 
τις αρχικές καθυστερήσεις: Η διεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε το Μάιο 
του 2016. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης στη διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου των δανείων που εισέρχονται στο αρχικό στάδιο των 
καθυστερήσεων. Η εν λόγω Διεύθυνση έχει στελεχωθεί με κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ παράλληλα έγιναν όλες οι απαραίτητες 
υποδομές σε τεχνολογία και εγκαταστάσεις. 

 

 Διεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων 
(ΔΔΚΑ) : Η ΔΔΚΑ έχει κεντροποιηθεί στις αρχές Απριλίου του 2017. 
Μέσω του δικτύου των επαρχιακών και τοπικών της Μονάδων, 
προσφέρει βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης σε συνεργάσιμους πελάτες 
οι οποίοι αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οικονομικές 
δυσκολίες με βάση την περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία της 
ΚΤΚ, επιδεικνύοντας παράλληλα τη δέουσα ευαισθησία σε υποθέσεις 
που αφορούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 
 

 Διεύθυνση Ανάκτησης Χρεών: Η Διεύθυνση αυτή διαχειρίζεται όλες τις 
τερματισμένες ΜΕΧ, με τη λήψη όλων των απαραίτητων νομικών μέτρων 
συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου των εκποιήσεων.  
 

 Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων (ΔΔΑΕ): Η ΔΔΑΕ 
συστάθηκε το Μάρτιο του 2016 και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του 
συνολικού χαρτοφυλακίου ακινήτων του Τομέα. Τα ακίνητα του Τομέα, 
βάσει Υπουργικού Διατάγματος που ακολούθησε το αναθεωρημένο 
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, έχουν μεταφερθεί σε Εταιρεία 
Ειδικού Σκοπού, 100% θυγατρική της Τράπεζας, και διαχειρίζονται πλέον 
κεντρικά από τη ΔΔΑΕ. Οι εργασίες διαχείρισης των ακινήτων 
εκτελούνται από τις πιο κάτω Υπηρεσίες της ΔΔΑΕ: 

 
− Υπηρεσία Ακινήτων 
− Υπηρεσία Εκτιμήσεων 
− Υπηρεσία Διαχείρισης Ακινήτων και Χαρτοφυλακίου 
− Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης και Χαρτοφυλακίου 

 
           Οι κύριες ευθύνες και αρμοδιότητες της ΔΔΑΕ είναι: 
 

− Η προώθηση και διάθεση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του 
Τομέα, καθώς και ακινήτων πελατών μέσω υποβοηθούμενης 
Πώλησης ή Πλειστηριασμούς. 
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− Η απόκτηση ακινήτων έναντι χρεών στα πλαίσια αναδιάρθρωσης 
των ΜΕΧ και η μεταφορά τους στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του 
Τομέα. 

− Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Τομέα, καθώς  και 
των διαφόρων υπηρεσιών (facilities management). 

− Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Τομέα και 
σχεδιασμός των στρατηγικών διάθεσης και διαχείρισης. 

− Ανάλυση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων 
(collateral management). 

− Διαχείριση της διαδικασίας εκτιμήσεων για τον Τομέα 
− Επίβλεψη των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Τομέα και 

παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (ανακαινίσεις, 
συντηρήσεις κ.τ.λ.). 

7.5. Πολιτικές 

Όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται σε     
συνεχή βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στο συγκεκριμένο    
τομέα.  

7.6. Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

Το Σεπτέμβριο του 2015, η ΔΔΜΕΧ προχώρησε σε έναρξη συνεργασίας με 
γνωστό οίκο με διεθνή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης χορηγήσεων σε 
καθυστέρηση με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε αριθμό θεμάτων. Ένας από τους τομείς όπου ζητήθηκε η 
συμβολή του εν λόγω οίκου ήταν και η χαρτογράφηση/κατηγοριοποίηση του 
χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΔΔΜΕΧ, με κύριο στόχο την υιοθέτηση 
βέλτιστων πρακτικών και όπου αυτό είναι δυνατό τυποποιημένων 
προσεγγίσεων για κάθε κατηγορία του χαρτοφυλακίου, στοχεύοντας στην 
ελαχιστοποίηση του χρόνου αποτελεσματικής διαχείρισης του. 
 

7.7. Αποτελέσματα της ΔΔΜΕΧ μέχρι 30/05/2017  
 

7.7.1. Πρόοδος που παρατηρείται στις ΜΕΧ και στα Δάνεια σε 
Καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 
 

Το χαρτοφυλάκιο που χειρίζεται η ΔΔΜΕΧ κατά την 31/05/2017 περιελάμβανε 
57.261 λογαριασμούς με συνολικό υπόλοιπο €6,4δις περίπου και αφορούσε 
48.156 πελάτες. 
 
Σύμφωνα με την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πιο κάτω γράφημα, κατά 
την περίοδο 31/12/2016 – 31/05/2017 οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν στα €7,27δις και 
παρουσίασαν αύξηση κατά €21,2εκ. ενώ ως ποσοστό αυξήθηκε, στο 60,1%  σε 
σύγκριση 59,7% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 
  
Όσον αφορά τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (90dpd), τα 
οποία περιλαμβάνονται στα μη εξυπηρετούμενα, στις 31/05/2017 αυξήθηκαν  
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στα €5,81 δις σε σύγκριση με €5,73 δις που ήταν στις 31/12/2016. 
Παρουσίασαν δηλαδή  αύξηση €82,1εκ. Το ποσοστό αυξήθηκε στο 48,1% σε 
σύγκριση με 47,2% κατά την 31/12/2016. 
  
Από τον Ιούνιο του 2014 μέχρι τον Μάιο  του 2017 τα δάνεια σε καθυστέρηση 
πέραν των 90 ημερών σαν ποσοστό αυξήθηκαν κατά 0,9% λόγω μείωσης του 
συνόλου των δανείων ενώ σαν ποσό μειώθηκαν κατά €450 εκ. Αντίθετα, τα μη 
εξυπηρετούμενα (NPLs) παρουσιάζονται αυξημένα τόσο ως ποσοστό όσο και 
ως πόσο λόγω της χρονικής περιόδου που χρειάζεται για να αναγνωρισθούν τα 
αναδιαρθρωμένα δάνεια ως εξυπηρετούμενα. 
     
Στο πιο κάτω γράφημα φαίνονται οι διακυμάνσεις, των ΜΕΧ και 90dpd, σε 
ενοποιημένη βάση: 
 

 

Γράφημα 1: Διακυμάνσεις, NPEs και 90dpd, σε ενοποιημένη βάση 

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται οι διακυμάνσεις των Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και των χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν 
των 90 ημερών, για κάθε επαρχία ξεχωριστά, τα επαγγελματικά ταμιευτήρια, την 
ΣΚΤ και για τον τομέα σε ενοποιημένη βάση. Κατά την 31/05/2017, ο μέσος 
όρος των ΜΕΧ για τα επαγγελματικά ταμιευτήρια διαμορφώθηκε στα 19,3%, για 
τα ΣΠΙ της επαρχίας Λευκωσίας στο 69,24%, για τα ΣΠΙ της επαρχίας Λεμεσού 
στο 67,79% και για την επαρχία Λάρνακας - Αμμοχώστου στο 74,46%. Ο πιο 
ψηλός δείκτης είναι του ΣΤ Πάφου, ο οποίος μειώθηκε στο 78,80%. Ως 
αποτέλεσμα, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των ΜΕΧ ολόκληρου του Τομέα 
παρουσιάζει αύξηση . 
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Όσον αφορά τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, κατά την 
31/05/2017, ο μέσος όρος για τα επαγγελματικά Ταμιευτήρια διαμορφώθηκε  
στο 14,07%, για τα ΣΠΙ της επαρχίας Λευκωσίας στο 54,86%, για τα ΣΠΙ της 
επαρχίας Λεμεσού, στο 54,18% και για την επαρχία Λάρνακας - Αμμοχώστου 
στο 61,13%.  Τέλος ο μέσος του ΣΤ Πάφου, μειώθηκε στο  60,15%.  

 

 

 

 

7.7.2. Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις Μελών Προσωπικού 
 

Όσον αφορά τα δάνεια που συνήψαν τα μέλη του προσωπικού των ΣΠΙ και της 
ΣΚΤ τα οποία παρουσιάζουν πέραν των ενενήντα ημερών καθυστέρηση 
ανέρχονται σε 210 (δάνεια και τρεχούμενοι) με συνολικό υπόλοιπο €33,2εκ. και 
καθυστερήσεις €13,8εκ. Από τους 210 λογαριασμούς, οι 50 λογαριασμοί 
συνολικού υπολοίπου €12,9εκ. με συνολικές καθυστερήσεις €8,4εκ. έχουν 
τερματιστεί και τυγχάνουν χειρισμού από τη Διεύθυνση Ανάκτησης Χρεών.  

7.7.3. Στοιχεία αναδιαρθρώσεων  
 

Οι συνολικές αναδιαρθρώσεις για το έτος 2016 ανήλθαν σε €1.256 εκ. σε σχέση 
με €1.030 εκ. που ήταν το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,93%. 
Δυστυχώς όμως με βάση τα στοιχεία αναδιαρθρώσεων που υποβλήθηκαν για 
το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2016, 
παρουσιάζονται μειωμένες κατά 43,4%. Ως εκ τούτου έγιναν συστάσεις προς 
την Διεύθυνση της ΣΚΤ για άμεση αξιολόγηση των λόγων στους οποίους 
οφείλεται η πτώση αυτή  και λήψη μέτρων που θα επαναφέρουν τους ρυθμούς 
αύξησης των αναδιαρθρώσεων στα επίπεδα των στόχων που έχουν τεθεί. 

 

31/12/2014 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 31/05/2017

ΜΕΧ

(%)

ΜΕΧ

(%)

ΜΕΧ

(%)

ΜΕΧ

(%)

ΜΕΧ

(%)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22,10% 13,75% 13,30% 13,91% 12,22%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 14,06% 16,47% 16,55% 18,17% 19,37%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 67,31% 70,00% 69,59% 68,93% 69,24%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 62,90% 67,28% 67,52% 67,29% 67,79%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΧΩΣΤΟΥ 70,63% 73,23% 73,42% 73,62% 74,46%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 79,46% 80,23% 79,98% 79,62% 78,80%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΤ 48,89% 59,35% 59,25% 50,61% 60,15%

31/12/2014 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 31/05/2017

90 DPD

(%)

90 DPD

(%)

90 DPD

(%)

90 DPD

(%)

90 DPD

(%)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20,41% 12,37% 11,38% 11,29% 9,81%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 11,25% 12,79% 12,05% 12,88% 14,07%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 61,12% 59,36% 55,48% 53,84% 54,86%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ 56,97% 57,58% 55,06% 53,68% 54,18%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΜΜΧΩΣΤΟΥ 62,65% 64,17% 61,72% 59,87% 61,13%

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ 75,56% 70,30% 66,03% 62,89% 62,54%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΠΤ 51,12% 50,96% 48,26% 47,23% 48,08%
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Πιο κάτω παρουσιάζονται σε πίνακες οι αναδιαρθρώσεις ανά έτος, ανά μήνα 
μέχρι το 1ο εξάμηνο του 2017. 
 
 

Γράφημα 2: Συνολικό ποσό των νέων αναδιαρθρώσεων ανά έτος 
 

Γράφημα 3: Συνολικό ποσό των νέων αναδιαρθρώσεων ανά μήνα  

7.7.4.  Στόχοι που τέθηκαν από την ΚΤΚ 
 

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:  
-  Προτεινόμενες Λύσεις (Proposed solutions)-στόχος €285,4εκ. 
-  Ολοκληρωμένες Αναδιαρθρώσεις (Implemented Restructurings) – 

στόχος €285,4 εκ. 
-  70% Ποσοστό Ίασης (Cure rate). 
-  Συνολικό Υπόλοιπο Αναδιαρθρωμένων Λογαριασμών (Cured 

accounts) – στόχος €257 εκ. 
 

Η ανάλυση του τριμήνου όσον αφορά το βαθμό επίτευξης των πιο πάνω 
στόχων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

- Προτεινόμενες Λύσεις: €230,9 εκ. έχει καλυφθεί το 80,89% του 
τριμηνιαίου στόχου 
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- Ολοκληρωμένες Αναδιαρθρώσεις:€155,4εκ. έχει καλυφθεί μόνο το 
54,44% του στόχου   

- Ποσοστό ίασης 70,04%: ο στόχος καλύφθηκε κατά 100,06%. 
- Συνολικό Υπόλοιπο Αναδιαρθρωμένων Λογαριασμών (Cured 

Accounts): €39,6εκ. έχει καλυφθεί μόνο το 15,42%  
.  
 

 
Όσον αφορά τις Προβλέψεις αναφέρονται τα εξής: 
 

- Σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουν τεθεί στο αναθεωρημένο Σχέδιο 
Αναδιάρθρωσης, οι ΜΕΧ για το μήνα Μάιο  του 2017 αναμένονταν να 
κυμανθούν στα €7,20 δις ή 59,69% των συνολικών δανείων. Το 
πραγματικό αποτέλεσμα ήταν γύρω στα €7,27 δις ή 60,15% δηλαδή 
αυξημένα κατά €75,5εκ. ή 0,46% σε σχέση με τον προβλεπόμενο 
στόχο. 
 

- Όσον αφορά τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών 
(90+dpd), η πρόβλεψη για το μήνα Μάιο   ήταν να κυμανθούν γύρω στα 
€5,44δις ή 45,10%, ενώ το πραγματικό αποτέλεσμα ήταν €5,81 δις ή 
(47,08%) δηλαδή αυξημένα κατά €376,1εκ. ή 2,98% σε σχέση με τον 
προβλεπόμενο στόχο. 

 

7.7.5. Διεύθυνση Εισπράξεων και Διαχείρισης Πρώτων καθυστερήσεων     
(ΔΕΔΠΚ) 

 
Η Διεύθυνση έχει θέσει τους ακόλουθους συμπληρωματικούς στόχους για το 
μήνα Μάιο  έτσι ώστε να βελτιωθεί η κάλυψη του στόχου 3 της ΚΤΚ: 
 

- Στόχος 5–Μείωση κάτω από 31 dpd-€91,1εκ  
- Στόχος 6-Διατήρηση κάτω από 91 dpd €90,5 εκ.  

 
Τα αποτελέσματα ήταν: 
 

- Στόχος 5- Κάλυψη 94,63% με αποτέλεσμα €86,2εκ. 
- Στόχος 6- Κάλυψη 86,05% με αποτέλεσμα €77,8εκ. 

 

7.7.6. Διεύθυνση Ανάκτησης Χρεών 
 

7.7.6.1. Εισπράξεις και διαγραφές σε τερματισμένους λογαριασμούς  

 
Η Διεύθυνση Ανάκτησης Χρεών (ΔΑΧ) κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2016 – 
Μαΐου 2017 προχώρησε σε πλήρη διευθέτηση 1.949 λογαριασμών 
εισπράττοντας ποσό €46,5 εκ. Οι συνολικές διαγραφές για τους εν λόγω 
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λογαριασμούς ανήλθαν σε €28,3 εκ. και είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες 
συνολικές προβλέψεις που υπήρχαν, οι οποίες ανέρχονταν σε €42εκ. 

Οι περιπτώσεις εισπράξεων από τερματισμένους λογαριασμούς, ανήλθαν σε 
€48,1 εκ. όπου οι αντίστοιχες διαγραφές για τις εν λόγω περιπτώσεις ήταν €5,1 
εκ. 

Το συνολικό ποσό είσπραξης από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Μάιο του 
2017 ήταν €74,7 εκ. ή 28,4% του στόχου που καθορίστηκε. 

 

7.7.6.2 Απόκτηση Ακινήτων έναντι Χρεών 
 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου του 2016 - Μάιου  του 2017 έγινε διευθέτηση 123 
λογαριασμών έναντι ακινήτων, η αξία των οποίων ήταν €19,8 εκ. και το 
οφειλόμενο ποσό €37,3 εκ. Για τους εν λόγω λογαριασμούς έγινε διαγραφή 
ύψους €17,2 εκ. το οποίο είναι μικρότερο  από την πρόβλεψη  που υπήρχε που 
ήταν €20,7 εκ.. Σημειώνεται ότι ο στόχος για υλοποιημένες αποκτήσεις ακινήτων 
έναντι χρεών που καθορίστηκε σε €129,2 εκ. καλύφθηκε κατά 28,9% . 

 

7.7.6.3 Υλοποιημένες Λύσεις Αναδιάρθρωσης Τερματισμένων 
Λογαριασμών 
 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2016 – Μαίου 2017 υλοποιήθηκαν 
αναδιαρθρώσεις σε 751 λογαριασμούς συνολικού ποσού €109,4 εκ., για τους 
οποίους οι συνολικές διαγραφές ανέρχονταν σε €3,5 εκ. και με συνολικές 
προβλέψεις €53,8 εκ.  Σημειώνεται ότι ο στόχος για υλοποιημένες λύσεις, 
αναδιαρθρώσεων που καθορίστηκε σε €140,2 εκ., καλύφθηκε κατά 78,03%. 

 

7.7.6.4 Νέο Πλαίσιο Εκποιήσεων 
 

Κατά την περίοδο Ιουλίου 2016 – Μαΐου  2017 πραγματοποιήθηκαν 
δημοπρασίες οι οποίες αφορούσαν 202 υποθέσεις για τις οποίες ξεκίνησε η 
διαδικασία πλειστηριασμού. Από τις 202 υποθέσεις, οι 95 υποθέσεις που 
αφορούσαν 132 ακίνητα ακυρώθηκαν. Οι λόγοι ακύρωσης κατηγοριοποιούνται 
ως εξής: 

α) για 11 υποθέσεις θα γίνει αναδιάρθρωση β) 6 υποθέσεις λόγω εξόφλησης 
του δανείου γ) για 2 υποθέσεις έγινε αίτηση για εξόφληση του δανείου δ) για 6 
περιπτώσεις θα γίνει εξόφληση μέσω παροχής του ακινήτου ε) για 11 υποθέσεις 
έγινε παγοποίηση της διαδικασίας στ) για 54 υποθέσεις λόγω νομικών 
διαδικασιών και ζ) 5 υποθέσεις για άλλους λόγους. 
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Για τις υπόλοιπες 107 υποθέσεις που έγινε η διαδικασία μόνο σε οκτώ 
περιπτώσεις ακινήτων η πώληση ήταν επιτυχής με είσπραξη ποσού €288,5χιλ. 
Η τιμή αγοράς των ακινήτων ήταν 338 χιλ. 

Ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που έχουν αποσταλεί για εκποίηση 
ανέρχονται σε 728 (3.257 επιστολές) συνολικού ποσού €212,1εκ.  Εντός Μαΐου 
έχουν αποσταλεί 130 επιστολές «τύπου ΙΑ» συνολικού ποσού €8,9εκ. που 
αφορά 35 υποθέσεις και 41 επιστολές «τύπου ΙΒ» για 35 υποθέσεις. Μέχρι τις 
31/05/2017 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.176 επιστολές «τύπου ΙΑ» που 
αντιστοιχούν σε 336 υποθέσεις συνολικού ποσού €74εκ. καθώς και 333 
επιστολές «τύπου ΙΒ» συνολικού ποσού €73,4εκ. που αντιστοιχούν σε 333 
υποθέσεις. 

 

7.7.6.5 Υπηρεσία Διαχείρισης Πλαισίου Αφερεγγυότητας 
 

Με βάση το Μητρώο των Διαταγμάτων Απαλλαγής Οφειλών (ΔΑΟ), 
Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής (ΠΣΑ), Προστατευτικών Διαταγμάτων, 
Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων μέχρι την 31/05/2017, 1.017 πελάτες του ΣΠΤ 
αιτήθηκαν ΔΑΟ για συνολικές οφειλές ύψους €36,6εκ., 66 πελάτες αιτήθηκαν 
ΠΣΑ για συνολικές οφειλές €13,8εκ., 44 πελάτες για τους οποίους εκδόθηκε 
διάταγμα πτώχευσης για συνολικές οφειλές €15,7εκ., 30 πελάτες (εταιρείες) για 
τις οποίες εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης συνολικών οφειλών €3,4εκ. και σε 
μια περίπτωση για ποσό €4,7εκ έγινε αίτηση για διορισμό εξεταστή από το 
δικαστήριο. Ακόμη, η Τράπεζα μέχρι την 31/05/2017 είχε παραλάβει από το 
δικαστήριο εκδομένα διατάγματα ΔΑΟ για 96 υποθέσεις για διαγραφή 
συνολικού ποσού ύψους €1,5 και έχουν εγκριθεί 5 υποθέσεις για προσωπικά 
σχέδια αποπληρωμής ύψους €1,2εκ.  

 

7.7.7. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων (ΔΔΑΕ) 

7.7.7.1. Πορεία Υλοποίησης Έργων ΔΔΑΕ 
 

Η πρόοδος καθώς και οι καθυστερήσεις σε σχέση με την υλοποίηση των έργων 
που ανέλαβε η ΔΔΑΕ περιγράφεται αναλυτικά ως εξής: 

− Ιδιωτική Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) 
 
Έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των ακινήτων των 18 ΣΠΙ και της ΣΚΤ 
στην CCSRE Real Estate Company Ltd εντός του χρονικού πλαισίου που 
προβλεπόταν στον αναθεωρημένο κατάλογο των δεσμεύσεων.    

− Σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων (Property Management System) 
 
Το έργο για τη μεταφορά των δεδομένων των ακινήτων του ΣΠΤ στο 
σύστημα Διαχείρισης Ακινήτων έχει ολοκληρωθεί.  
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− Σύστημα Εκτιμήσεων Ακινήτων    (Property Valuation System) 
    
Έγινε κεντροποίηση της διαδικασίας εκτιμήσεων. H νέα έκδοση του 
Συστήματος Εκτιμήσεων Ακινήτων (PVS) είναι διαθέσιμη από 9/1/2017 για 
όλες τις Μονάδες της ΣΚΤ. Δημιουργήθηκε ένας κεντρικός κατάλογος 
εκτιμητών για το ΣΠΤ και έχει εγκριθεί κοινή τιμολογιακή πολιτική.    

− Διαχείριση Εξασφαλίσεων (Collateral Management)  
    
Toν Ιανουάριο του 2017 δημιουργήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης των 
εξασφαλίσεων. 

− Στελέχωση της ΔΔΑΕ 
 
Ο αριθμός υπαλλήλων μέχρι τον Μάιο του 2017 αυξήθηκε στους 48 οι 
οποίοι κατανεμήθηκαν στα 7 τμήματα. Η νέα δομή της ΔΔΑΕ εγκρίθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2017.  

 

8. Διαχείριση καταθέσεων και δανείων ΣΠΤ  
 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δάνεια και οι καταθέσεις του Τομέα 
κατά το 2016, μέχρι και το Μάιο του 2017, καθώς και η μηνιαία μεταβολή τους. 
Τα δάνεια συνεχίζουν να παρουσιάζουν μείωση από μήνα σε μήνα. Η συνολική 
μείωση τους κατά τους τελευταίους 5 μήνες ήταν €288 εκ. ή 2,37%.ενώ κατά το 
2016 ήταν €675 εκ. ή 5,27%. Αναλυτικά κατά το Α’ τρίμηνο του 2016 ήταν 
€451εκ., το Β’ τρίμηνο €187εκ., το Γ’ τρίμηνο €189εκ, ενώ το τελευταίο τρίμηνο 
υπήρξε αύξηση η οποία οφείλεται στην κεφαλαιοποίηση των δανείων λόγω 
τόκων, ύψους €152 εκ. Σημειώνεται ότι, η μεγάλη μείωση τους που 
παρατηρήθηκε κατά το 2016 δεν οφείλεται σε καθαρή είσπραξη χρημάτων από 
εξόφληση δανείων, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι κατά τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, 
έγινε λογιστική διαγραφή προβληματικών δανείων, για τα οποία  δεν υπήρχαν 
δυνατότητες αποπληρωμής τους, ύψους €314,2 εκ και €170 εκ. αντίστοιχα. 
Αυτά καλύπτονταν σχεδόν εξολοκλήρου από προβλέψεις και ως εκ τούτου 
μεταφέρθηκαν εκτός ισολογισμού. Το υπόλοιπο των δανείων κατά τις 
31/05/2017 ήταν €11.844εκ. 
 

Όσον αφορά τις καταθέσεις, κατά το 2016 δεν παρουσίασαν ουσιαστική 
μεταβολή. Συγκεκριμένα, κατά την 31/12/2016 ήταν €12.483 εκ, όπου 
παρατηρήθηκε συνολική μείωση τους κατά €174 εκ ή 1,37% σε σχέση με  τον 
προηγούμενο χρόνο. Σημειώνεται ότι κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2017, 
οι καταθέσεις μειώθηκαν περαιτέρω κατά €480 εκ, ή 3,84% Τονίζεται ότι με 
βάση το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, οι καταθέσεις κατά το 2016 
προβλεπόταν να αυξηθούν κατά €183εκ. περίπου, σε σχέση με το τέλος του 
2015 συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιοποιηθέντων τόκων 
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Στο πιο κάτω γράφημα φαίνονται οι διακυμάνσεις των καταθέσεων, των 
δάνειων και της ρευστότητας σε ενοποιημένη βάση, κατά το 2016, μέχρι και την 
31/05/2017. 
 

 
 
Με βάση το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, ο ΣΠΤ θα πρέπει να 
παραχωρήσει κατά την τριετία 2016 – 2018, €900 εκ. νέα δάνεια, δηλαδή €300 
εκ. κάθε έτος (περίπου €25 εκ. το μήνα). Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα 
του 2016, καθώς και από τα αποτελέσματα των πέντε πρώτων μηνών του 
2017, η κατάσταση συνεχίζει να είναι πολύ ανησυχητική. Οι ενδείξεις δεν είναι 
ενθαρρυντικές και οι χορηγήσεις δανείων τους πρώτους πέντε μήνες του έτους 
βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Εάν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό δεν θα 
καλυφθεί ούτε το μισό του στόχου που τέθηκε για το έτος. Σημειώνεται ότι η 
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ΣΚΤ έχει θέσει σαν στόχο για το 2017 την παραχώρηση δανείων ύψους 
περίπου €400 εκ. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των δανείων κατά €675εκ το 2016, καθώς και 
τις συνέργειες από την νομική ενοποίηση των 18 ΣΠΙ με τη ΣΚΤ, θα πρέπει ο 
ετήσιος στόχος για τα επόμενα χρόνια να αναθεωρηθεί προκειμένου να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Τράπεζας.  
 
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται η ανάλυση των νέων χορηγήσεων ανά έτος από 
το 2014 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2017. 
 

 
 
 
Όσον αφορά την ανάλυση των χορηγήσεων κατά σκοπό, για το 2016, όπως 
φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, €780 χιλ. αφορούσαν αγροτικά δάνεια, €9,7 
εκ. εκπαιδευτικά, €56,2 εκ. επιχειρηματικά, €43,3 εκ. καταναλωτικά, ενώ €106 
εκ. αφορούσαν στεγαστικά δάνεια. 
  

 
 
Τα ρευστά διαθέσιμα στις 4/01/2017 και 31/05/2016 ανήλθαν σε €4.285,2 δις 
και €4.151,4 δις και το ποσοστό ρευστότητας στο 34,34% και 33,93% 
αντίστοιχα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ρευστότητα του ΣΠΤ 
κατά τις πιο πάνω. 
 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

 2014

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

2015

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

2016

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

2017 Ιαν.17 Φεβ.17 Μαρ. 17 Απρ.17 Mάιος 17 Ιουν.17

€ € € € € € € € €

ΣΚΤ 2.879.667 4.530.756 18.566.574 27.483.232 1.421.896 1.039.724 2.702.944 5.293.974 3.251.890 13.772.804

ΣΠΙ 106.784.649 117.786.473 198.618.236 102.050.116 14.695.981 14.085.259 24.608.196 18.054.651 15.768.264 14.837.765

ΣΥΝΟΛΑ 109.664.316 122.317.229 217.184.810 129.533.348 16.117.877 15.124.983 27.311.140 23.348.625 19.020.154 28.610.569
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Η μείωση των καταθέσεων, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ικανοποιητική 
ρευστότητα, βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία 
της τράπεζας. Μακροπρόθεσμα όμως, πιθανόν να έχει αρνητική επίδραση 
λόγω μείωσης του μεριδίου του Τομέα στην αγορά και κατ’ επέκταση με την 
σταδιακή απώλεια των καλών του πελατών. Σημειώνεται επίσης ότι οι 
προβλέψεις του αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, αναφορικά με τις 
καταθέσεις, όπου προβλεπόταν ότι κατά το 2016 να αυξηθούν κατά €183εκ. 
περίπου σε σχέση με το τέλος του 2015 συμπεριλαμβανομένων και των 
κεφαλαιοποιηθέντων τόκων δεν έχουν επαληθευτεί. 

Σημειώνεται ότι, με βάση την απόφαση για την νομική συγχώνευση των 18 ΣΠΙ 
με την ΣΚΤ, θα παύσει να ισχύει η εγγύηση των καταθέσεων των €100,000 ανά 
πελάτη ανά ΣΠΙ και πλέον η κάλυψη θα είναι €100,000 ανά πελάτη για 
ολόκληρο τον Τομέα. Το γεγονός αυτό (ήδη έχουν ενημερωθεί οι πελάτες ότι, 
για περίοδο 3 μηνών από την υλοποίηση της νομικής συγχώνευσης, θα 
μπορούν να μεταφέρουν / αποσύρουν χωρίς οποιοδήποτε κόστος, τις 
καταθέσεις τους για το ποσό που υπερβαίνει τις €100,000), θα έχει σαν 
αποτέλεσμα οι εκροές καταθέσεων να συνεχισθούν με αυξανόμενο ρυθμό τους 
επόμενους μήνες. 

 

9. Εργασίες που διεκπεραίωσε η Μονάδα Διαχείρισης κατά την υπό 
επισκόπηση περίοδο αναφορικά με τον ΣΠΤ  

Η Μονάδα Διαχείρισης κατά την υπό επισκόπηση περίοδο ασχολήθηκε με τις 
εργασίες και ενέργειες που αναφέρονται πιο κάτω, με βάση τις αρμοδιότητες της 
και τα καθήκοντα που προνοούνται στους περί της Σύστασης και Λειτουργίας 
Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμους του 2013 έως (Αρ. 2) του 2015. 
 

9.1. Ετοιμασία των Διαταγμάτων του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ / Κεντρικός Φορέας ΣΠΙ  
 

9.1.1. Διατάγματα 2013 και 2014 

Όπως γίνεται αναφορά και στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις, στις 4 
Οκτωβρίου 2013 εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας το πρώτο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ/ ΚΦ. Το Διάταγμα καθόρισε τους όρους και 
προϋποθέσεις για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του 
μετοχικού της κεφαλαίου ύψους €1,5 δις και η εξολοκλήρου κάλυψη της 
αύξησης από τη Δημοκρατία, έναντι της απόκτησης συμμετοχής στην 
ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. 
 
Στο Διάταγμα αναφέρετο ότι η αύξηση κεφαλαίου η οποία θα ανερχόταν στο 
€1,5 δις, θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από τη Δημοκρατία με την παροχή στη 
ΣΚΤ χρεογράφου ισόποσης ονομαστικής αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
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Στήριξης διάρκειας 18 μηνών, το οποίο είτε θα ανανεωνόταν αυτόματα κατά τη 
λήξη του, είτε θα ανταλλάσετο στο σύνολό του με μετρητά. Επίσης, 
ενσωματώθηκαν πρόνοιες όσον αφορά τις εξουσίες του Υπουργού και της 
Επιτροπείας της ΣΚΤ καθώς και περιορισμοί στις αποδοχές και τη λειτουργία 
της ΣΚΤ και των ΣΠΙ κατά την διάρκεια της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην 
ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ.  
 
Στις ενέργειες που προβλέπονταν στο Διάταγμα συμπεριλαμβανόταν μεταξύ 
άλλων η διενέργεια αποτίμησης της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και των ΣΠΙ σε 
ενοποιημένο επίπεδο έτσι ώστε να καθοριστεί το ποσοστό συμμετοχής της 
Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ. Η ολοκλήρωση της αποτίμησης 
τέθηκε από την Τρόικα ως προαπαιτούμενη δράση για την υποβολή του ΣΑ του 
ΣΠΤ. 
 
Η παράγραφος 7(3) του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ / ΚΦ, ανέφερε ότι εντός 30 ημερών από την 
υποβολή της έκθεσης αποτίμησης από τον ανεξάρτητο οίκο της αξίας των 
μετοχών της ΣΚΤ θα έπρεπε να καθοριστεί το ποσοστό συμμετοχής και τα 
δικαιώματα ψήφου της Δημοκρατίας στη ΣΚΤ, καθώς και η ονομαστική αξία των 
μετοχών της, σύμφωνα με τους Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Στη συνέχεια, η Μονάδα Διαχείρισης ετοίμασε τροποποιητικό Διάταγμα το οποίο 
οριστικοποιήθηκε μετά από διαβούλευση που είχε με την ΚΤΚ και την ΣΚΤ. Το 
Διάταγμα έτυχε της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ και 
εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 
Ιανουαρίου 2014. Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί του τροποποιητικού Διατάγματος 
ήταν:  
 

 Ο καθορισμός του ποσοστού συμμετοχής της Δημοκρατίας στην 
ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ στο 99% και των υφιστάμενων μετόχων στο 
1%. 

 Ο καθορισμός της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο €1,28 ανά μετοχή. 

 Η διαφοροποίηση της φόρμουλας επαναγοράς των μετοχών της 
Δημοκρατίας από την ΣΚΤ, για να συνάδει με τη σχετική εισήγηση της 
Τρόικας που δόθηκε κατά την επίσκεψη της το Νοέμβριο του 2013 στην 
Κύπρο.  

 Η επιβολή της μείωσης των αποδοχών στο προσωπικό της ΣΚΤ στα 
πλαίσια της μείωσης που αποδέχτηκαν οι υπάλληλοι των ΣΠΙ. 
 
 

9.1.2. Το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου / Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), 
Τροποποιητικό Διάταγμα του 2015 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, αναθεωρημένο Διάταγμα που ετοιμάστηκε από την Μονάδα 
Διαχείρισης και οριστικοποιήθηκε μετά από διαβούλευση που είχε με την ΚΤΚ 
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και την ΣΚΤ και το οποίο εγκρίθηκε από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της ΕΕ. Οι σκοποί του τροποποιητικού Διατάγματος ήταν: 
 

 Η ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του μετοχικού της 
κεφαλαίου ύψους €175 εκ. 

 Η εξολοκλήρου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης. 
 

Στο εν λόγω Διάταγμα διαγράφεται το άρθρο που αναφέρεται στη μεταφορά και 
στη διανομή των μερισμάτων από τα ΣΠΙ στην ΣΚΤ. Πλέον τα ΣΠΙ με βάση το 
αναθεωρημένο ΣΑ θα ανήκουν 100% στην ΣΚΤ. 
 
Διαγράφηκε επίσης και το άρθρο που αναφέρεται στην επαναγορά μετοχών, 
δηλαδή στη δυνατότητα επαναγοράς των μετοχών της Δημοκρατίας από τη 
ΣΚΤ. Με τη στρατηγική εξόδου που συμφωνήθηκε με την ΕΕ, έχει διαγραφεί 
αυτή η θεωρητική δυνατότητα. 
  
Στο Διάταγμα καθορίζεται η στρατηγική εξόδου του Κράτους από την ΣΚΤ με τις 
πιο κάτω διαδικασίες:  
 

(α) η διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ, τουλάχιστον μέχρι τις 30/09/2018, στην 
περίπτωση που η ΣΚΤ δεν αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε περαιτέρω 
κεφαλαιακές ανάγκες, 
 
(β) η δυνατότητα διατήρησης μετά το έτος 2020, ενός ποσοστού 
συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της 
ΣΚΤ, που δεν θα υπερβαίνει το 25%, 
 
(γ) η σταδιακή εισαγωγή της ΣΚΤ στο ΧΑΚ. 
 

Πιο συγκεκριμένα, η όλη διαδικασία της σταδιακής εξόδου του Κράτους έχει ως 
ακολούθως: 
 
Η ΣΚΤ θα πρέπει να εισαγάγει στο ΧΑΚ μετοχές, μέσω αύξησης του μετοχικού 
της κεφαλαίου, η αξία των οποίων να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του 
καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της, ως έχει πριν την αύξηση του. Η 
ημερομηνία/στόχος που έχει καθοριστεί είναι ο Σεπτέμβριος του 2018. 

Η τιμή αγοράς των νέων μετοχών στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, θα 
πρέπει να καθορίζεται με βάση την αποτίμηση της ΣΚΤ κατά την αρχική 
δημόσια προσφορά. 

Στην περίπτωση που η διάθεση των μετοχών πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας 
πρόσκλησης τότε, οι υφιστάμενοι μέτοχοι, εκτός της Δημοκρατίας και του 
Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, θα έχουν το πρώτο δικαίωμα για αγορά των 
μετοχών, αναλόγως του ποσοστού που διατηρούσαν πριν την έκδοση των νέων 
μετοχών. Ποσοστό επίσης που δεν θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού 
ποσοστού έκδοσης θα  διατεθεί στο κοινό, και το υπόλοιπο ποσοστό θα διατεθεί 



58 
 
 

σε περιορισμένο κύκλο προσώπων/επενδυτών, πελατών του Τομέα μέσω 
ιδιωτικής προσφοράς. Σημειώνεται ότι κατά την κατανομή των μετοχών κανένας 
δεν θα τύχει οποιασδήποτε  ευνοϊκής μεταχείρισης. 

Μετά από την πρώτη εισαγωγή των μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ αφού 
ακολουθηθεί η πιο πάνω διαδικασία, η ΣΚΤ θα προχωρήσει σε περαιτέρω 
έκδοση του 25% της συνολικής αξίας των μετοχών της εντός 9 μηνών, δηλαδή 
μέχρι τον Ιούνιο του 2019 το αργότερο, και στην συνέχεια στην επόμενη 
έκδοση, εντός 18 μηνών, περαιτέρω 25% της συνολικής αξίας των μετοχών, 
δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο του 2020.  

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας εισαγωγής μετοχών, η υπολειπόμενη 
συνδυασμένη συμμετοχή της Δημοκρατίας και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%. 

Σε περίπτωση που ο Τομέας παρουσιάζει κεφαλαιακό έλλειμμα, σε σχέση με τις 
εποπτικές απαιτήσεις του Πυλώνα 2, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
της περιόδου μεταξύ Δεκεμβρίου του 2016 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018, τότε 
η ΣΚΤ θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα την προαναφερθείσα διαδικασία, 
διατηρώντας αυστηρά τις ίδιες προτεραιότητες, με σκοπό την κάλυψη του 
ελλείμματος μέσω εξεύρεσης ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η ιεράρχηση στην εισαγωγή του συνόλου 
των μετοχών θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ακόλουθη διαδικασία: 

(α) Αρχική εισαγωγή για το 25% του συνόλου του καταβληθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου ή το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του 
ελλείμματος (όποιο από τα δύο είναι υψηλότερο) εντός του 
χρονοδιαγράμματος που καθορίζεται από την αρμόδια εποπτική αρχή . 

(β) Ποσοστό 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, πριν την 
εισαγωγή της ΣΚΤ στο ΧΑΚ, σε περίοδο 9 μηνών από την ημερομηνία 
της πρώτης εισαγωγής. 

(γ) Ποσοστό 25%, του καταβληθέντος κεφαλαίου, πριν την εισαγωγή της 
ΣΚΤ στο ΧΑΚ, σε περίοδο 18 μηνών από την ημερομηνία της πρώτης 
εισαγωγής.  

Νοείται ότι μετά την εισαγωγή της τελευταίας έκδοσης, το συνδυασμένο 
υπόλοιπο της συμμετοχής της Δημοκρατίας και του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 25%. 

Εναλλακτική λύση 

Ως εναλλακτική λύση, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η εισαγωγή των 
μετοχών της ΣΚΤ στο ΧΑΚ για οποιοδήποτε λόγο, η Δημοκρατία και το Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να διαθέσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, με 
βάση τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα και ποσοστά, έτσι ώστε μέχρι τις 30 
Ιουνίου 2020 το συνδυασμένο ποσοστό τους στην ΣΚΤ να μην υπερβαίνει το 
25%. Οι μετοχές θα διατίθενται με ιδιωτική προσφορά σε δυνητικούς επενδυτές 
περιλαμβανομένων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων άλλες μεγάλες 
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συνεταιριστικές ή εμπορικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά ή 
συνταξιοδοτικά ταμεία, καθώς και άλλο μεγάλο θεσμικό επενδύτη στον κλάδο 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με ιδιωτική προσφορά.  

Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, οι αγοραστές δεν μπορούν να έχουν 
οποιαδήποτε σύνδεση με το κράτος και απαιτείται να έχουν αρκετούς πόρους 
για να υποστηρίξουν την ΣΚΤ σε περίπτωση που θα χρειαστεί επιπρόσθετα 
κεφάλαια στο μέλλον. 

Σημειώνεται επίσης ότι, η Δημοκρατία δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει το μερίδιό 
της σε οποιοδήποτε αγοραστή χρηματοδοτείται, άμεσα ή έμμεσα, από την ΣΚΤ. 
Διευκρινίζεται ότι η Δημοκρατία αναλαμβάνει να εκπληρώσει τη δέσμευση αυτή 
και για λογαριασμό του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 

Κατά την πώληση μετοχών της ΣΚΤ, η Δημοκρατία και το Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη ότι για την 
ελαχιστοποίηση των απωλειών του φορολογουμένου θα πρέπει να επιτευχθεί 
τιμή πώλησης ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή της αποτίμησης. 

 
Επίσης, στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται μεταξύ άλλων 
ότι η Επιτροπεία της ΣΚΤ θα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων 
τα δύο (2) θα είναι εκτελεστικά, δύο (2) μη εκτελεστικά και επτά (7) μη 
εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη ενώ οι Επιτροπείες των ΣΠΙ θα απαρτίζονται 
από τρία (3) εκτελεστικά μέλη. 
 
Επιπλέον, ενσωματώνονται πρόνοιες όσον αφορά τις εξουσίες του Υπουργού 
και της Επιτροπείας της ΣΚΤ, καθώς και περιορισμοί στις αποδοχές και τη 
λειτουργία της ΣΚΤ και των ΣΠΙ, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της 
Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ. Επίσης, προνοείται η μεταφορά 
όλου του προσωπικού των ΣΠΙ στην ΣΚΤ, καθώς και η μεταφορά όλων των μη 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ΣΠΙ σε ιδιωτική εταιρεία που 
θα εγγραφεί για το σκοπό αυτό και στην οποία μέτοχος θα είναι η ΣΚΤ με 
ποσοστό συμμετοχής 100%. 

9.1.3. Το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου./ Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), 
Τροποποιητικό Διάταγμα του 2016 

Το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε στις 17 
Δεκεμβρίου 2015, ανάφερε ότι εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του 
Διατάγματος, η Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθορίζει τους 
όρους εντολής για τη διενέργεια αποτίμησης της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και 
των συνδεδεμένων με αυτήν ΣΠΙ, σε ενοποιημένη βάση με σκοπό τον 
προσδιορισμό  
 

(i) του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 
στην ιδιοκτησιακή δομή και στα δικαιώματα ψήφου της ΣΚΤ, 

(ii) του ποσοστού συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή 
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δομή και στα δικαιώματα ψήφου της ΣΚΤ, 
(iii) του ποσοστού συμμετοχής της ΣΕΣ της ΣΚΤ στην ιδιοκτησιακή 

δομή και στα δικαιώματα ψήφου της ΣΚΤ, 
(iv) του ποσοστού συμμετοχής των ΣΕΣ των ΣΠΙ στην ιδιοκτησιακή 

δομή και στα δικαιώματα ψήφου της ΣΚΤ. 
 
Η παράγραφος 6(4) του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών ανάφερε ότι 
εντός 30 ημερών από την υποβολή της έκθεσης αποτίμησης και όχι αργότερα 
από την 30ην  Απριλίου 2016, εκδίδεται νέο Διάταγμα δυνάμει του Νόμου, το 
οποίο καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής και τα δικαιώματα ψήφου έκαστου 
μετόχου στη ΣΚΤ, καθώς και την ονομαστική αξία των μετοχών της ΣΚΤ. 

Μετά την λήψη της τελικής απόφασης / έγκρισης της ΕΕ εκδόθηκε στις 6 Μαΐου 
2016, το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου/ Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), Τροποποιητικό Διάταγμα του 2016. 

Το Διάταγμα καθορίζει τα ακόλουθα: 

(α) το ποσοστό συμμετοχής έκαστου μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή της 
ΣΚΤ καθώς και τα δικαιώματα ψήφου, 

(β) την νέα ονομαστική τιμή της μετοχής της ΣΚΤ, 

(γ) το ποσοστό της συμμετοχής της ΣΚΤ στην ιδιοκτησιακή δομή έκαστου 
ΣΠΙ ανέρχεται στο 100%, 

(δ) τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ΣΠΙ, 
περιλαμβανομένου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας και 
εξαιρουμένου του εξοπλισμού, μεταφέρονται στην ΣΚΤ μέχρι την 30η 
Ιουνίου 2016 τηρουμένων των διατάξεων του περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων οδηγιών της ΚΤΚ. 

 

9.2. Αποτίμηση της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και των ΣΠΙ σε 
ενοποιημένη βάση  
 

9.2.1. Αποτίμηση της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και των ΣΠΙ σε 
ενοποιημένη βάση που πραγματοποιήθηκε το 2013 

Το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 
2013, ανάφερε ότι εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του Διατάγματος, η 
Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθορίζει τους όρους εντολής για τη 
διενέργεια αποτίμησης της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων 
με αυτήν ΣΠΙ, σε ενοποιημένη βάση με μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό του 
ποσοστού συμμετοχής της Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή και στα 
δικαιώματα ψήφου της ΣΚΤ. Περαιτέρω, στο Διάταγμα αναφέρεται ότι οι όροι 
εντολής της αποτίμησης θα πρέπει να συμφωνηθούν με τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της ΕΕ. Με βάση το Διάταγμα, η αποτίμηση της αξίας των 
μετοχών της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων με αυτήν ΣΠΙ σε ενοποιημένη βάση, 
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θα πρέπει να διενεργηθεί από ανεξάρτητο οίκο με διεθνή εμπειρία, τον οποίο 
διορίζει ο Υπουργός Οικονομικών με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΤΚ, ο οποίος 
υποβάλλει εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, 
σχετική έκθεση αποτίμησης στον Υπουργό με κοινοποίηση στην ΚΤΚ και τη 
ΣΚΤ. 
 
Η αποτίμηση της αξίας της μετοχής της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων με αυτήν 
ΣΠΙ, σε ενοποιημένη βάση, έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να 
λειτουργούν ως δρώσες οικονομικές μονάδες με βάση την αποτίμηση της 
εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού και ενδεχόμενων και 
ανειλημμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κρατική στήριξη, 
με μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής της 
Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή και στα δικαιώματα ψήφου της ΣΚΤ. 
 
Η τελική έκθεση αποτίμησης υποβλήθηκε στη Μονάδα Διαχείρισης από τον οίκο 
Ernst & Young στις 13 Ιανουαρίου 2014. Με βάση την τελική έκθεση 
αποτίμησης, η συνολική αναπροσαρμογή της δίκαιης αξίας (fair value) πριν την 
αφαίρεση των ιδίων κεφαλαίων, της ΣΚΤ και των ΣΠΙ ύψους €1,4 δις, είναι 
αρνητική και ανέρχεται στα €2,2 δις. Λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια κεφάλαια €1,4 
δις της ΣΚΤ και των ΣΠΙ σε ενοποιημένη βάση, παρουσιάζονται αρνητικά 
κεφάλαια ύψους €800 εκ. Το ποσό του €2,2 δις προήλθε κυρίως από την 
αποτίμηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και πιο συγκεκριμένα από την 
αποτίμηση των ΜΕΧ (€1.9 δις), των εξυπηρετούμενων δανείων (€165 εκ.) και το 
υπόλοιπο από την αποτίμηση της Ακίνητης Περιουσίας και τις Επενδύσεις 
(€189 εκ.). Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα της αποτίμησης, καθορίστηκε 
το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της Δημοκρατίας στη 
ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ (99%), καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών 
(€1,28), τα οποία αναφέρονται στο Τροποποιητικό Διάταγμα του Υπουργού το 
οποίο εκδόθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014. 
 

9.2.2. Αποτίμηση της αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και των ΣΠΙ σε 
ενοποιημένη βάση που πραγματοποιήθηκε το 2016 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε επίσημα από την Μονάδα Διαχείρισης 
προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, το Αναθεωρημένο ΣΑ της 
ΣΚΤ. Ως απαραίτητος όρος για την κοινοποίηση και την έγκριση του 
Αναθεωρημένου ΣΑ, ήταν η ετοιμασία αποτίμησης της αξίας του ΣΠΤ. Με την 
κοινοποίηση του Αναθεωρημένου ΣΑ υποβλήθηκε και προκαταρκτική 
αποτίμηση του Τομέα. Με βάση το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το 
οποίο εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η Μονάδα Διαχείρισης καθόρισε τον 
Ιανουάριο του 2016 τους όρους εντολής, μετά από διαβούλευση και με την 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, για διενέργεια της αποτίμησης της 
αξίας των μετοχών της ΣΚΤ και των ΣΠΙ σε ενοποιημένη βάση. Τη διεξαγωγή 
της νέας αποτίμησης ανέλαβε ο ελεγκτικός οίκος PWC, με τους πιο κάτω όρους 
εντολής: 
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(i) Τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης στην ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων 
ψήφου στην ΣΚΤ. 

(ii) Τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής της Δημοκρατίας 
στην ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΣΚΤ. 

(iii) Τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής της ΣΕΣ της ΣΚΤ 
στην ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων ψήφου στην ΣΚΤ. 

(iv) Τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ΣΕΣ των ΣΠΙ 
στην ιδιοκτησιακή δομή και των δικαιωμάτων ψήφου στη ΣΚΤ. 

Η αποτίμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 της οδηγίας 
2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ 
(πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων), 
λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και στηριζόμενη στο 
γεγονός ότι η ΣΚΤ και τα ΣΠΙ θα συνεχίσουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και χωρίς να ληφθεί υπόψη η 
καταβολή κεφαλαίου των €175 εκ. από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης.  

Με βάση την τελική έκθεση αποτίμησης, η οποία λήφθηκε από την Μονάδα 
Διαχείρισης στις 4 Απριλίου 2016 και κοινοποιήθηκε την ίδια ημέρα στον 
Υπουργό Οικονομικών, τη Διοικητή της ΚΤΚ και τον Γενικό Διευθυντή της ΣΚΤ, 
η αξία του ΣΠΤ (πριν την ανακεφαλαιοποίηση του με τα €175 εκ.) κυμαίνεται 
μεταξύ των €500 εκ. και €625 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση γίνεται σε 
κατάσταση distressed ή καλύτερά σε ένα στάδιο πριν την εξυγίανση 
(resolution), γεγονός το οποίο μειώνει αισθητά (κατά 20% -40%) την 
πραγματική αξία του ΣΠΤ. Σε πρώτο στάδιο γίνεται η μεταφορά των μετόχων 
μειοψηφίας εκάστου ΣΠΙ στην ΣΚΤ και στην συνέχεια γίνεται περαιτέρω 
απομείωση της συμμετοχής των μετόχων αφού ληφθεί υπόψη το ποσό της 
ανακεφαλαιοποίησης των €175 εκ. Σημειώνεται περαιτέρω ότι, με βάση την 
έκθεση αποτίμησης και τα 18 ΣΠΙ παρουσιάζουν αρνητικά κεφάλαια και ως εκ 
τούτου και η αξία των υφιστάμενων μετόχων του 1% (ΣΕΣ) είναι μηδενική. 

Με βάση το πιο πάνω αναφερόμενο εύρος, η κατανομή του ποσοστού των 
μετοχών (πριν την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ) έχει ως ακολούθως: 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΜΕΑ €500 εκ. €625 εκ. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 99,00% 99,00% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1,00%   1,00% 

18 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ       0,00%   0,00% 

 

Αφού ληφθεί υπόψη το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης ύψους €175 εκ., η τελική 

κατανομή του ποσοστού των μετοχών έχει ως ακολούθως: 



63 
 
 

 

Σημειώνεται ότι, με βάση τον Κατάλογο Δεσμεύσεων υπάρχει ρητή πρόνοια, ότι 

εάν η καθορισθείσα αξία υπερβαίνει τον μέσο όρο της προκαταρκτικής αξίας 

που είχε δώσει η προκαταρκτική αποτίμηση (το οποίο είχε δώσει ένα 

προκαταρκτικό εύρος μεταξύ €350 εκ. και €650 εκ., άρα ο μέσος όρος είναι 

€500 εκ.) τότε θα πρέπει να κοινοποιηθεί επίσημα η θέση μας προς την ΕΕ για 

την λήψη σχετικής απόφασης.  

Η Μονάδα Διαχείρισης, στις 5 Απριλίου 2016, προχώρησε σε επίσημη 

κοινοποίηση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ της τελικής έκθεση 

αποτίμησης καθώς και σχετικό αίτημα όπως: 

 To εύρος της αξίας του ΣΠΤ να κυμανθεί μεταξύ €560 εκ. (midpoint 

of  Final Valuation) και €625 εκ. (high range of Final Valuation). 

 

 H παραχώρηση σε έκαστη ΣΕΣ, μετοχών αξίας €15 με την συνολική αξία 

και για τις 18 ΣΕΣ να ανέρχεται στα €270. 

 

Η ΕΕ με σχετική απόφαση της ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016, ενέκρινε τόσο 

την τελική έκθεση αποτίμησης όσο και τα σχετικά αιτήματα της Μονάδας 

Διαχείρισης. 

 

Με βάση την τελική έκθεση αποτίμησης, η Μονάδα Διαχείρισης μετά από 

σχετική διαβούλευση με την ΣΚΤ εισηγήθηκε προς τον Υπουργό Οικονομικών 

και την Διοικητή της ΚΤΚ τα ακόλουθα; 

 

i. Υιοθέτηση αποτίμησης στα €625 εκ, πριν την ανακεφαλαιοποίηση, και 

κατ’ επέκταση €800εκ, μετά την ανακεφαλαιοποίηση, ως η πλησιέστερη 

στην καθαρή λογιστική αξία στις 31/12/2015. 

 

ii. Καθορισμός ποσοστού Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης στην μετοχική 

δομή (€175εκ / €800εκ = 21,875% ) και κατ’ επέκταση του αριθμού 

μετοχών ήτοι 331.431.090. 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΜΕΑ €500 εκ €625 εκ. 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 73,33% 77,346% 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 25,93% 21,875% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,74% 0,779% 

18 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 0,00% 
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iii. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από €1,28 στο €1,1155 με 

τη συνεπακόλουθη δημιουργία Αποθεματικού μείωσης ονομαστικής 

αξίας μετοχών €194.712.340. 

 

iv. Έκδοση των μετοχών προς το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ως 

ακολούθως: 

- Έκδοση 156.879.916 μετοχών στη νέα τιμή ανά μετοχή €1,115 

συνολικής ονομαστικής αξίας €175.000.000. 

- Έκδοση 174.551.174 δωρεάν μετοχών με ονομαστική αξία 

€1,115 συνολικής ονομαστικής αξίας €194.712.340 από 

μετατροπή του προαναφερόμενου Αποθεματικού μείωσης 

ονομαστικής αξίας μετοχών αξίας πιστωτικό σε δωρεάν μετοχές. 

 

v. Έκδοση 270 μετοχών στις 18 ΣΕΣ στην ονομαστική αξία €1,1155 έναντι 

της απόκτησης του 1% που κατέχουν στα ΣΠΙ. 

 

vi. Για σκοπούς καλύτερης εμπορευσιμότητας της μετοχής της ΣΚΤ και για 

να συνάδει με τα δεδομένα του ΧΑΚ, μείωση της ονομαστικής αξίας, 

μέσω υποδιαίρεσης των μετοχών δια περίπου 4, σε ονομαστική αξία 

€0,28 και προσδιορισμός νέου αριθμού μετοχών χωρίς οποιαδήποτε 

διαφοροποίηση στο ποσοστό συμμετοχής. 

 

Με βάση τα πιο πάνω το τελικό ποσοστό συμμετοχής έκαστου μετόχου στην 

ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ και τα τελικά δικαιώματα ψήφου, με την ονομαστική 

αξία της μετοχής της ΣΚΤ να ανέρχεται στα €0,28, έχει ως ακολούθως: 

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – €0,28 

 Ποσοστό 

Συμμετοχής 

% 

Αρ. Μετοχών 

και 

Δικαιωμάτων 

Ψήφων 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 77,346% 4.668.678.406 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 21,875% 1.320.401.214 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

0,779% 47.040.215 

18 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0.000% 1.076 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 6.036.120.911 
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Με βάση τα πιο πάνω, καθορίστηκε το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων 
ψήφου έκαστου Μετόχου στη ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ, καθώς και η νέα 
ονομαστική αξία των μετοχών (€0,28), τα οποία αναφέρονται στο 
Τροποποιητικό Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε στις 6 
Μαΐου 2016. 
 

9.3. Διορισμός Εντολοδόχου Παρακολούθησης (ΕΠ) (Monitoring 
Trustee)  
 

Στο πρώτο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για την Ανακεφαλαιοποίηση 
της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας / Κεντρικού Φορέα, προβλέπεται μεταξύ 
άλλων, και ο διορισμός ΕΠ, o οποίος θα παρακολουθεί εκ μέρους της ΕΕ την 
υλοποίηση του ΣΑ του ΣΠΤ.  

 
Η Μονάδα Διαχείρισης έδωσε οδηγίες στη ΣΚΤ όπως επιλέξει και διορίσει   
μέσω των εσωτερικών της διαδικασιών ένα ανεξάρτητο  οίκο ως Εντολοδόχο 
Παρακολούθησης. Στις 22 Ιανουαρίου 2014 έγινε ο διορισμός του οίκου Grant 
Thornton ως ΕΠ από την Επιτροπεία της ΣΚΤ. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 62 του αναθεωρημένου Καταλόγου Δεσμεύσεων 
(List of Commitments), ο ΕΠ πρέπει να υποβάλλει στην ΕΕ τριμηνιαίες εκθέσεις 
όσον αφορά την υλοποίηση του Αναθεωρημένου ΣΑ καθώς και τη 
συμμόρφωση του Τομέα με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου Καταλόγου 
Δεσμεύσεων. Ο ΕΠ υπέβαλε από τον Μάιο του 2014 μέχρι τον Ιούνιο του 2017 
συνολικά δεκατρείς τριμηνιαίες εκθέσεις. 
 
Κατά την περίοδο Μαΐου 2016 – Ιουνίου 2017 ο ΕΠ υπέβαλε συνολικά πέντε 
τριμηνιαίες εκθέσεις οι οποίες αφορούσαν το έτος 2016 μέχρι τον Απρίλιο του 
2017. Σε αυτές καταγράφεται η πρόοδος, καθώς και οι ενέργειες που ακόμα 
εκκρεμούν και στις οποίες η ΣΚΤ θα πρέπει να προβεί για συμμόρφωση της με 
τον Κατάλογο Δεσμεύσεων όσον αφορά τα εξής θέματα:  
 

 Εταιρική Διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων (Governance and 
Risk). 

 Ενοποίηση Λειτουργικών Δραστηριοτήτων (Operational  Integration). 

 Αποτίμηση και Αποξένωση (Valuation and Divestment). 

 Λειτουργική Αποδοτικότητα (Operational Efficiency). 

 Κερδοφορία (Profitability Drivers). 

 Άλλες Υποχρεώσεις (Other Behavioural Commitments). 

 Πλαίσιο Συμφωνίας που διέπει την σχέση μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της ΣΚΤ (Relationship Framework Agreement).   

 
Η Μονάδα Διαχείρισης συμμετέχει στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται 
μεταξύ του ΕΠ και της ΣΚΤ και παρακολουθεί την υλοποίηση των πιο πάνω. Οι 
εκκρεμούσες ενέργειες με βάση την τελευταία (13η) έκθεση του ΕΠ καθώς και τα 
νέα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα φαίνονται αναλυτικά στον πιο κάτω 
πίνακα: 
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Προηγούμενα

Χρονοδιάγραμματα

Προτεινόμενο νέο

χρονοδιάγραμμα 

στη 13η  Έκθεση

Α.

1 Σύστημα Πιστωτικής Διαβάθμισης 

(credit scoring/grading system)

31/3/2016,

31/12/2017

30/9/2017

2 Ενιαίος Πιστωτικός Κίνδυνος και 

Συνδεδεμένα πρόσωπα

31/10/2015

30/6/2016

Δεν έχει καθοριστεί 

ακόμη

3 Εγκριτικό Σύστημα Χορηγήσεων 

(Credit Approval System)

31/12/2015

31/12/2016

15/7/2017

4 Πίνακες Τιμολόγησης 28/2/2015

30/6/2016

5 Δέσμευση 34: Oι νέες εκδόσεις των 

συνδεδεμένων προσώπων (annual % of 

Y-1 stock) δεν θα πρέπει να είναι 

υψηλότερες από τις νέες εκδόσεις του 

συνολικού χαρτοφυλακίου του ΣΠΤ 

(annual % of Y-1 stock).

6 Εφαρμογή Ενιαίων Μισθολογικών 

Κλιμακών

31/12/2015

31/12/2018

31/12/2018

Β.

7 Μεταφορά του προσωπικού των ΣΠΙ με 

τις υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας στη 

ΣΚΤ

Γ.

8 Δέσμευση 58:  Αποξένωση Εμπορικών 

δραστηριοτήτων 

Δ. 

9 Νομική Συγχώνευση H νομική συγχώνευση των 18 ΣΠΙ ολοκληρώθηκε

Ο ΕΠ επιφυλάσσεται για τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που πιθανόν να

προκύψουν λόγω της συγχώνευσης (π.χ. αναθεωρημένο Πλαίσιο

Συμφωνίας (RFA)). Εκ πρώτης όψεως η συγχώνευση θα επηρεάσει

ορισμένες δεσμέυσεις συμπεριλαμβανομενων εκείνων της Διακυβέρνησης

(Επιτροπείες ΣΠΙ, Advisory Council), Ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών,

της δομής του δικτύου υποκαταστημάτων και της ανακατανομής

προσωπικού.

Ολκοκληρώθηκε το 80% της διαδικασίας. Η τελική φάση, μετά τις

καθυστερήσεις που προέκυψαν, αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα

Ιουλίου του 2017. Επίσης αναμένεται να υπάρξουν προσθήκες στο σύστημα

οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό πλάνο χωρίς ωστοσο να

καθοριστεί ακόμη το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Το τροποποιητικό νομοσχέδιο το οποίο τροποποιεί τον περί

Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1999

έως 2014 έτσι ώστε να είναι δυνατή η άσκηση κοινής τιμολογιακής πολιτικής

από τη ΣΚΤ αφού εγκρίθηκε απο το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου

2016 κατατέθηκε στις 22 Μαρτίου 2016, στην Βουλή των Αντιπροσώπων για

ψήφιση του σε Νόμο. Στις 5/9/2016 το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Η διαδικασία θα ολοκλήρωθεί

εφόσον ψήφιστει τη Νομοθεσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και

δημοσίευτεί  στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

H ΣΚΤ αντιμετωπίζει αδυναμία στον έλεγχο παραχώρησης πιστωτικών

διευκολύνσεων σε συνδεδεμένα πρόσωπα συμφωνα με τις πρόνοιες της

δεσμευσης 34. 

Η ΣΚΤ ζητήσε από την ΕΕ η εκ των προτέρων έγκριση για συγκεκριμένο

ποσό από τη ΣΚΤ, αλλά η ΕΕ αρνήθηκε και ως εκ τούτου οι οποίες

αποκλίσεις διαπιστώνονται θα πρέπει να αναφέρονται στον ΕΠ και να

αξιολογούνται ανά περίπτωση.

Η ΣΚΤ ενημέρωσε τον ΕΠ ότι οριστικοποιήθηκε η νέα διαδικασία που θα

ακολουθείται ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της Δέσμευσης 34 και έχει

συμπεριληφθεί στην αναθεωρημένη πιστωτική πολιτική.

Το θέμα έχει παγοποίηθεί, μέχρι το 2018 με βάση το Αναθεωρημένο Σχέδιο

Αναδιάρθρωσης

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Η μεταφορά του προσωπικού αναμένεται να γίνει με την ολοκλήρωση της

νομικής συγχώνευσης των ΣΠΙ με τη ΣΚΤ. 

OΔΗΓΟΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (PROFITABILITY DRIVERS)

Η ΣΚΤ εξακολουθεί να κατέχει ακίνητα για ορισμένες δραστηριότητες οι

οποίες πρέπει να πωληθούν κατά παράβαση της δέσμευσης 58. Μόνο

τρεις από αυτές έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ για πώληση. 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Η ενιαία κωδικοποίηση ολοκληρώθηκε τέλος Μαϊου του 2016.

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου έχει μετατεθεί

λόγω της καθυστέρησης που παρουσιάστηκε στο νέο σύστημα

αξιολόγησης του ενιαίου πιστωτικού κινδύνου καθώς και για να

συμπεριληφθούν οι αλλαγές που προκύπτουν από τη νομική συγχώνευση.

Αναμένονται οι λόγοι καθυστέρησης καθώς και η αναμενόμενη ημερομηνία

ολοκλήρωσης.

ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

 ΤΗΝ 13η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠ 

(Φεβρουάριο  -  Απρίλιο 2017)

Παρατηρήσεις

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Το Σεπτέμβριο του 2016 έγινε η ανάθεση του έργου σε εξωτερικό σύμβουλο. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΣΚΤ το έργο αναμένεται να

ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.
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9.4. Δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του 

Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (ΣΑ) του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα 

(ΣΠΤ)  

H Μονάδα Διαχείρισης σε συνεργασία με τη ΚΤΚ και τη ΣΚΤ καθόρισαν τους 

κύριους δείκτες απόδοσης (KPIs) για τη παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης του ΣΑ του Τομέα. Οι εν λόγω δείκτες διαχωρίζονται σε 

οικονομικούς δείκτες (financial indicators) και σε λειτουργικούς δείκτες 

(operational indicators).  

 

Οι πιο πάνω δείκτες έτυχαν και της έγκρισης της Τρόικας, ενώ μέρος των 

δεικτών  δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου το κοινό να αξιολογεί 

την πρόοδο του ΣΑ.  

 

Η Μονάδα Διαχείρισης με βάση τους πιο πάνω δείκτες ετοιμάζει και υποβάλλει 

τριμηνιαία σημειώματα προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών 

για την οικονομική κατάσταση του ΣΠΤ τόσο σε επίπεδο ΣΚΤ, καθώς και για 

κάθε ΣΠΙ ξεχωριστά. Επίσης υποβάλλονται σημειώματα σχετικά με την 

υλοποίηση του ΣΑ. 

 

Οι τελευταίοι κύριοι δείκτες απόδοσης δημοσιεύτηκαν στις 29/06/2017 και 

αφορούσαν την περίοδο μέχρι 31/03/2017. Οι επόμενοι κύριοι δείκτες 

απόδοσης του ΣΠΤ, για το δεύτερο τρίμηνο του 2017, αναμένεται να 

δημοσιευθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2017. 

 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης κατά την 

31/03/2017 καθώς και τους νέους μεσοπρόθεσμους στόχους που προέκυψαν 

μετά από το αναθεωρημένο ΣΑ και το Κεφαλαιακό Πλάνο που υπέβαλε η ΣΚΤ 

προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και ΕΕM της ΕΚΤ αντίστοιχα, 

τον Δεκέμβριο του 2015. Οι αναθεωρημένοι στόχοι οι οποίοι παρουσιάζονται 

στον πιο κάτω πίνακα, καθορίστηκαν να επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 

Δεκεμβρίου του 2018. 
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Κύριοι Δείκτες Απόδοσης Συνεργατικού 

Πιστωτικού Τομέα 

31.12.16 31.03.17 

 

Μεσοπρόθεσμος 

Στόχος 

31.12.18 

 

 

 

 

Ποιότητα 

Δανειακού 

Χαρτοφυλακίου 

Προβλέψεις προς 

δάνεια σε καθυστέρηση 

πέραν των 90 ημερών 

57,4% 58,3% >50% 

Χρέωση προβλέψεων 

ως ποσοστό των 

χορηγήσεων  

(Cost of Risk) 

1,0% 1,0% <2% 

Δάνεια σε καθυστέρηση 

πέραν των 90 ημερών 

(€ εκατ.) 

5.699 5.724 

<4.500 

Δάνεια σε καθυστέρηση 

πέραν των 90 ημερών, 

εξαιρουμένων τόκων 

από 1/1/2014 (€ εκατ.) 

4.439 4.359 

     

 

Χρηματοδότηση 

Δείκτης Δανείων (μετά 

από τις πρόνοιες) προς 

Καταθέσεις 

69,7% 70,0% <85% 

     

 

 

Κεφάλαιο 

Δείκτης Κυρίων 

Βασικών 

Πρωτοβάθμιων 

Κεφαλαίων 

15,4% 15,5% >15% 

Δείκτης Μόχλευσης 

(Σύνολο Περιουσιακών 

Στοιχείων / Ίδια 

Κεφάλαια) 

11,8x 11,6x <12x 

     

 

 

Αποδοτικότητα 

Δείκτης κόστος προς 

έσοδα 
50,5% 49,7% <50% 

Καθαρή απόδοση 

τόκων 
2,1% 1,9% >2,0% 

Καταστήματα 

Συνεργατικού 

Πιστωτικού Τομέα 

246 246 200 

Υπάλληλοι 

Συνεργατικού 

Πιστωτικού Τομέα 

2677 2671 2700 



69 
 
 

Γενικά Σχόλια Δεικτών 
  
(α) Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου 

Μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα του 2016  όπου ο δείκτης των δανείων 
σε καθυστέρηση  πέραν των 90 ημερών παρουσίαζε μείωση, στο τρίμηνο αυτό 
παρουσιάζει μια ελαφριά αύξηση. Συγκεκριμένα από €5.699εκ  που ήταν στις 
31 Δεκεμβρίου 2016, έχουν αυξηθεί  σε €5.724 εκ. στις 31 Μαρτίου 2017, 
δηλαδή παρουσιάζεται  μια ελαφριά αύξηση  ύψους €25εκ ή ποσοστό 0,43%. 
Σημειώνεται όμως ότι  παρέμειναν σε ποσοστά μικρότερα του 50% του 
χαρτοφυλακίου.  
 
Ο δείκτης προβλέψεων προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, 
διαμορφώθηκε στο 58,3% στις 31 Μαρτίου 2017, σε σχέση με 57,4% που ήταν 
στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

Η χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων για το τρίμηνο που έληξε  
στις 31 Μαρτίου 2016 παρέμεινε στο 1,0%, όπως και για  το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2016. 

(β) Χρηματοδότηση  

Ο δείκτης δανείων (μετά από τις πρόνοιες) προς καταθέσεις, στις 31/03/2017 
διαμορφώθηκε   στο 70,0%, σε σχέση με 69,7% που ήταν στις 31/12/2016.  

(γ) Κεφάλαια 

Ο δείκτης Κύριων Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Κεφάλαιο Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας (Core Tier 1 Capital)  για το τρίμηνο  που έληξε στις 
31/03/2017, ανήλθε στο 15,5%, σε σύγκριση με 15,4% που ήταν στο τέλος του 
2016 και βρίσκεται σε αρκετά ψηλότερα επίπεδα από τις ελάχιστες εποπτικές 
απαιτήσεις. Ο Δείκτης Μόχλευσης διαμορφώθηκε  στο 11,6x, σε σύγκριση με 
11,8x που ήταν στις 31/12/2016. 

(δ) Αποδοτικότητα 

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα παρουσίασε μείωση για το τρίμηνο που έληξε 
στις 31 Μαρτίου 2017. Συγκεκριμένα μειώθηκε σε 49,7%, σε σύγκριση με 50,5% 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.Παρα την ελαφριά μείωση που 
παρατηρείται, σημειώνεται ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η 
πιστή εφαρμογή του προγράμματος περισυλλογής των δαπανών το οποίο 
εκτείνεται, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, σε χρονικό ορίζοντα  πέντε 
χρόνων, γεγονός που θα βοηθήσει στην περεταίρω  μείωση του πιο πάνω 
δείκτη. 

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το υπό εξέταση τρίμηνο μειώθηκε στο 
1,9% σε σύγκριση με 2,1% που ήταν κατά την 31/12/2016, λόγω της μείωσης 
των καθαρών εσόδων από τόκους. 

Το δίκτυο των καταστημάτων παρέμεινε σταθερό  στα  246 όπως και στις   31 
Δεκεμβρίου 2016, διατηρώντας  την ευρεία παρουσία του Συνεργατικού 
Πιστωτικού Τομέα σε ολόκληρο το νησί.  
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Ο αριθμός του προσωπικού στις 31/03/2017 μειώθηκε σε 2.671 άτομα σε 
σύγκριση με 2.677 που ήταν στις 31/12/2016. Σημειώνεται ότι, ο 
μεσοπρόθεσμος στόχος που είχε  τεθεί για υλοποίηση  την 31/12/2018 ήταν 
όπως, ο αριθμός του προσωπικού να περιοριστεί στα  2.700 άτομα, συνεπώς ο 
στόχος αυτός έχει επιτευχθεί. 

 

9.5. Γενικές Συνελεύσεις ΣΚΤ και ΣΠΙ  

Η Μονάδα Διαχείρισης εκπροσωπεί τη Δημοκρατία ως πλειοψηφικός μέτοχος, 
με πλήρη δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της ΣΚΤ, η οποία 
υποχρεούται να στέλλει στη Μονάδα έγκαιρα την ημερήσια διάταξη, τις 
οικονομικές καταστάσεις και άλλες πληροφορίες πριν από τις Ετήσιες Γενικές ή 
Ειδικές Συνελεύσεις, ώστε να παρέχεται χρόνος στη Μονάδα για να ζητήσει 
περαιτέρω διευκρινήσεις/ πληροφορίες. 

(α) Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2016 

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 

Κατά το 2016 πραγματοποιήθηκε στην ΣΚΤ και στα 18 ΣΠΙ, μια Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.  

Συγκεκριμένα κατά  την 24/6/2016 η ΣΚΤ και τα  18 ΣΠΙ πραγματοποίησαν  τις  
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις τους με τα ακόλουθα θέματα τα οποία ήταν κοινά:  

 Έγκριση ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών τους  για το 2015 σε ατομική 
και ενοποιημένη βάση 

 Διορισμός εγκεκριμένων ελεγκτών 

 Τροποποίηση Ειδικών Κανονισμών της ΣΚΤ Λτδ, για σκοπούς 
συμμόρφωσης με το περί Ανακεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ της 
Κύπρου/Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 
2016. 

 Μεταβίβαση ακινήτων ιδιοκτησίας της ΣΚΤ Λτδ και των ΣΠΙ στην εταιρεία 
CCSRE REAL ESTATE COMPANY LIMITED, για σκοπούς 
συμμόρφωσης με τα περί Ανακεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ της Κύπρου 
/Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ), Διατάγματα 2013 έως 2016 

 Εξουσιοδότηση φυσικών προσώπων υπαλλήλων της ΣΚΤ Λτδ και των 
ΣΠΙ για την εκπροσώπηση τους στα πλαίσια της πιο πάνω αναφερόμενης 
μεταβίβασης  

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα ΣΠΙ, τέθηκαν για έγκριση τα ακόλουθα θέματα: 

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση μιας μετοχής προς €33,1εκ., 
€4,6εκ., €19,3εκ. και €50,8εκ. για ΣΠΕ Μακράσυκας, ΣΠΕ Αλληλεγύης, 
ΣΤ Πάφου και ΣΠΕ Στροβόλου αντίστοιχα. 
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 Η μεταφορά του προσωπικού των ΣΠΙ στην ΣΚΤ Λτδ προς υλοποίηση 
του περί Ανακεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ/ΚΦ, Τροποποιητικού 
Διατάγματος του 2015 και η συγχώνευση και η μεταβίβαση των 
επιχειρησιακών λειτουργιών των ΣΠΙ στην ΣΚΤ, στη βάση εφαρμογής 
του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιοργάνωσης («Καταλόγου 
Δεσμεύσεων»).  
 

Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις 

Κατά το έτος 2016 πραγματοποιηθήκαν πέντε Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις 
(ΕΓΣ) της ΣΚΤ και μια ΕΓΣ απο τα ΣΠΙ. 

Η πρώτη ΕΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2016 με  θέμα την 
μεταβίβαση μετοχών της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης Λτδ επ’ 
ονόματι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ.  

Η δεύτερη ΕΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου  2016 με τα πιο κάτω 
θέματα: 

 Επικύρωση του διορισμού των μελών της Επιτροπείας της τράπεζας που 
διορίστηκαν από τη ΣΚΤ Λτδ και δεν έχουν ακόμα επικυρωθεί από τη 
Ειδική Γενική Συνέλευση της  

 Επικύρωση όλων των αποφάσεων της Επιτροπείας της Τράπεζας που 
λήφθηκαν από την ημερομηνία του διορισμού των πιο πάνω μελών της 
Επιτροπείας μέχρι την επικύρωση του διορισμού τους από την Ειδική 
Γενική Συνέλευση 

 Εξέταση παραπόνων που υπεβλήθησαν από τα μέλη όσον αφορά 
αποφάσεις της Επιτροπείας. 

 Η τρίτη ΕΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 με τα πιο κάτω 
θέματα: 

  Επικύρωση διορισμού των μελών της Επιτροπείας της ΣΚΤ, σύμφωνα με  
το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της ΣΚΤ Διάταγμα του 2013 που δεν 
έχουν ακόμα επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση της  

 Τροποποίηση Ειδικών Κανονισμών της ΣΚΤ. 

Στην τέταρτη ΕΓΣ των μετόχων της ΣΚΤ, ημερομηνίας 14/11/2016, εγκρίθηκε 
ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο καλείτο η Επιτροπεία της ΣΚΤ όπως 
προχωρήσει εντός των δύο επόμενων μηνών στην σύγκλιση νέας Ειδικής 
Γενικής Συνέλευσης η οποία να ενημερωθεί και να κληθεί να πάρει αποφάσεις 
για τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Αποτελέσματα όσον αφορά στην εισαγωγή της ΣΚΤ στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και μετέπειτα ενέργειες και 
χρονοδιαγράμματα. 
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(β) Μέτρα και εισηγήσεις για περαιτέρω λειτουργική και οικονομική 
απόδοση. 

(γ) Μέτρα και εισηγήσεις για ενίσχυση της κερδοφορίας του ΣΠΤ. 

(δ) Μέτρα για μείωση του ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων με τους ακόλουθους κύριους άξονες: 

o Αύξηση του ρυθμού παραχώρησης νέων πιστωτικών 
διευκολύνσεων. 

o Αύξηση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων. 

o Εξεύρεση νέων εργαλείων  για πιο αποτελεσματική διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Η πέμπτη ΕΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 2016 με κύριο 
ψήφισμα την λήψη απόφασης περί συγχώνευσης της Τράπεζας, ως 
αποδεχόμενης, με τα 18 ΣΠΙ ως μεταφερόμενα και εξουσιοδότησης των μελών 
της Επιτροπείας της Τράπεζας να υπογράψουν προς το σκοπό αυτό με έκαστο 
ΣΠΙ τη σχετική έγγραφη συμφωνία για την αποδοχή μεταφοράς στην Τράπεζα 
όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των. 
Σημειώνεται ότι πριν την πραγματοποίηση της ΕΓΣ της ΣΚΤ, 
πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα ΕΓΣ έκαστου απο τα 18 ΣΠΙ, τα οποία 
αποφάσισαν την συγχώνευση τους με την ΣΚΤ. 

 

(β) Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017 

 

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 

Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκε στην ΣΚΤ και στα 18 ΣΠΙ, μια Ετήσια Γενική 
Συνέλευση.  Στις 26/06/2017 πραγματοποιήθηκαν οι Ετήσιες Γενικές 
Συνελεύσεις της ΣΚΤ Λτδ και των 18 ΣΠΙ.  

Tο κύριο θέμα της Συνέλευσης των ΣΠΙ ήταν η έγκριση των Οικονομικών 
Καταστάσεων για το έτος 2016.  

Τα  θέματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΣΚΤ Λτδ ήταν τα ακόλουθα: 

 Έγκριση Έκθεσης και Οικονομικών Καταστάσεων της ΣΚΤ Λτδ  (σε 
ατομική βάση) για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 Έγκριση Έκθεσης και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΣΚΤ 
Λτδ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016 

 Επαναδιορισμός εγκεκριμένων ελεγκτών 
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Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις 

Κατά το έτος 2017 μέχρι και σήμερα πραγματοποιηθήκαν δύο ΕΓΣ της ΣΚΤ. 

Η πρώτη ΕΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2017 με τα ακόλουθα θέματα: 

 Ψήφισμα για την υποβολή αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση 
στην Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου των συνήθων 
μετοχών της ΣΚΤ, ήτοι 6.306.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστικής 
αξίας €0,28 η κάθε μια. 

 Τροποποίηση Ειδικών Κανονισμών Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η δεύτερη ΕΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 17/07/2017 με τα ακόλουθα  θέματα: 

 Δημιουργία κοινοπραξίας με την εταιρεία Altamira Asset Management για 
διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, δυνάμει του σχετικού 
πλαισίου συμφωνίας μεταξύ των μερών. 

 Καθορισμός της τιμής εισαγωγής της μετοχής της Τράπεζας στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στα €0,10 η κάθε μια. 

 Αλλαγή της επωνυμίας της Τράπεζας από Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
σε Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. 

 Τροποποίηση των Ειδικών Κανονισμών της Τράπεζας 

 

9.6. Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement - RFA) 
μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΣΚΤ  

Με βάση το Μνημόνιο  Συναντίληψης που έχει υπογραφεί  μετά την 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του Προγράμματος από την Τρόικα, 
είχε τεθεί ως προαπαιτούμενη ενέργεια η υπογραφή ενός Πλαισίου 
Συνεργασίας (RFA), το οποίο θα καθόριζε τη σχέση μεταξύ της Δημοκρατίας, 
ως του κύριου μετόχου και της ΣΚΤ.  
 
Η Μονάδα Διαχείρισης, βασιζόμενη σε παρόμοια Πλαίσια Συνεργασίας που 
υπογράφηκαν σε άλλες χώρες που είναι / ήταν κάτω από Πρόγραμμα Στήριξης 
(Ιρλανδία, Ελλάδα) ετοίμασε το σχετικό Πλαίσιο, το οποίο αφού διαβουλεύτηκε 
με τη ΣΚΤ και τη ΚΤΚ, το υπέβαλε προς έγκριση στην Τρόικα. Μετά την έγκριση 
του, το RFA υπογράφηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013 και θα είναι σε ισχύ για όσο 
διάστημα η Δημοκρατία είναι μέτοχος της ΣΚΤ. Βασική αρχή του RFA είναι ότι η 
Δημοκρατία δεν θα έχει οποιαδήποτε άμεση εμπλοκή στις εργασίες της ΣΚΤ 
(day to day business).  

Τα κυριότερα σημεία του RFA, το οποίο θα πρέπει να επανεξετάζεται και να 
αναθεωρείται, όταν αυτό χρειαστεί, παρατίθενται πιο κάτω: 

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η ΣΚΤ θα εφαρμόζει μία δομή εταιρικής 
διακυβέρνησης, που θα διασφαλίζει την εφαρμογή του RFA και τη συμμόρφωση 
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της με το ΣΑ, ενώ η ΣΚΤ θα παρέχει στη Μονάδα Διαχείρισης σχετικά έγγραφα / 
στοιχεία, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
υλοποίησης του ΣΑ. Στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης καθορίζεται η 
σύνθεση και σύσταση της Επιτροπείας και των Επιτροπών της Επιτροπείας 
(Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Αμοιβών, 
Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης, Επιτροπή 
Αναδιάρθρωσης).  

Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ): Στο RFA γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις της 
Επιτροπείας της ΣΚΤ σχετικά με διάφορες υποχρεώσεις όπως, η συνετή 
διαχείριση, η εφαρμογή του ΣΑ, η διαχείριση των κινδύνων, η εταιρική 
διακυβέρνηση, η οργανωτική δομή, οι στρατηγικές αποφάσεις για συγχωνεύσεις 
και εξαγορές καθώς επίσης και η διασφάλιση εφαρμογής του RFA. Επίσης, ο 
Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης παρακάθεται ως παρατηρητής στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπείας της ΣΚΤ.   

Συγκατάθεση της Μονάδας Διαχείρισης: Με βάση το RFA γίνεται αναφορά 
σε θέματα για τα οποία χρειάζεται η γραπτή συγκατάθεση της Μονάδας όπως 
μεταξύ άλλων, η τροποποίηση ή επέκταση του ΣΑ, η στρατηγική διαχείρισης 
κινδύνων, οι  συγχωνεύσεις/ αναδιαρθρώσεις του Τομέα. 

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης (ΣΑ): Υποχρεώσεις της ΣΚΤ όσον αφορά την 
εφαρμογή του ΣΑ, την παρακολούθηση εφαρμογής του και την εισήγηση 
κατάλληλων αναθεωρήσεων.  

Γενική Συνέλευση: Η Μονάδα Διαχείρισης εκπροσωπεί την Δημοκρατία ως 
πλειοψηφικός μέτοχος, με πλήρη δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 
ΣΚΤ, η οποία υποχρεούται να στέλλει στη Μονάδα έγκαιρα την ημερήσια 
διάταξη, τις οικονομικές καταστάσεις και άλλες πληροφορίες πριν από τις 
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, ώστε να παρέχεται χρόνος στη Μονάδα για να 
ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις/ πληροφορίες.  

Διάφορα: Τέλος στο RFA γίνεται αναφορά σε διάφορα θέματα σχετικά με τις 
υποχρεώσεις της ΣΚΤ και της Μονάδας Διαχείρισης, όπως μεταξύ άλλων, η 
τήρηση εχεμύθειας, η αντιπροσώπευση, η αθέτηση υποχρεώσεων ή όρων, 
τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας, παραίτηση και επίλυση διαφορών  

Κατά το έτος 2015, η Μονάδα Διαχείρισης με βάση τις νέες απαιτήσεις που 
είχαν προκύψει από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, και μετά από διαβούλευση 
που πραγματοποίησε με την ΣΚΤ και την ΚΤΚ, ετοίμασε αναθεωρημένο RFA, το 
οποίο απέστειλε για διαβούλευση με την Τρόικα, στις 24 Απριλίου 2015. 

Αφού συζητήθηκε και συμφωνήθηκε με την Τρόικα, το τελικό κείμενο του 
Αναθεωρημένου RFA υποβλήθηκε στην ΣΚΤ, και επικυρώθηκε από την 
Επιτροπεία της, στις 8 Μαΐου 2015. Το αναθεωρημένο RFA υπογράφηκε στις 
29 Μαΐου 2015 και δημοσιεύτηκε άμεσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Οικονομικών, απαίτηση που είχε προκύψει από το επικαιροποιημένο Μνημόνιο. 
Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν γίνει είναι οι ακόλουθες: 
 

(α) Πρόνοια για την αποστολή από την ΣΚΤ προς την Μονάδα 
Διαχείρισης, αναφορών, καταστάσεων και άλλων στοιχείων σε 
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καθορισμένες χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα θα αποστέλλονται, 
μεταξύ άλλων, στοιχεία όσον αφορά την διακύμανση των καταθέσεων, 
δανείων, ρευστότητας, ΜΕΧ κλπ., εκθέσεις προόδου για την υλοποίηση 
του ΣΑ και του Σχεδίου Δράσης, λογαριασμοί διαχείρισης, 
προϋπολογισμοί και οικονομικοί λογαριασμοί καθώς επίσης στοιχεία, 
τόσο για το κόστος του προσωπικού όσο και για τον αριθμό του. 
 
(β) Πρόνοια όπως ζητείται η έγκριση της Μονάδας Διαχείρισης για την 
πρόσληψη νέου προσωπικού τόσο στην ΣΚΤ όσο και στα ΣΠΙ. 
 
(γ) Συμμετοχή των λειτουργών της Μονάδας Διαχείρισης στις διάφορες 
επιτροπές της Επιτροπείας της ΣΚΤ.  

 

9.7. Τροποποιήσεις Νομοθεσιών που αφορούν τον ΣΠΤ 

Η Μονάδα Διαχείρισης προχώρησε στην ετοιμασία αριθμού τροποποιήσεων 
διαφόρων νομοθεσιών μετά από διαβούλευση που είχε με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Τα τροποποιητικά νομοσχέδια, ο σκοπός των 
τροποποιήσεων καθώς και το στάδιο που βρίσκεται η κάθε νομοθεσία έχουν ως 
ακολούθως: 

9.7.1. Τροποποιήσεις των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 
 
Η Μονάδα Διαχείρισης προχώρησε στη ετοιμασία τροποποίησης των περί 
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 έως του 2015, στα πλαίσια κυρίως 
της εφαρμογής προνοιών του Αναθεωρημένου ΣΑ του ΣΠΤ, έτσι ώστε να 
καθίσταται δυνατή η μεταφορά του προσωπικού των ΣΠΙ στη ΣΚΤ καθώς και 
της μεταφοράς του ποσοστού συμμετοχής των ΣΕΣ των ΣΠΙ,  στην ιδιοκτησιακή 
δομή της ΣΚΤ. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο, μετά την διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, αποστάληκε στις 31 Μαρτίου 2016, στην Νομική 
Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή νομοτεχνικού ελέγχου. Ψηφίστηκε 
από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 9 Δεκεμβρίου 2016 και 
δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Δεκεμβρίου 
2016. Σύμφωνα με αυτό, η μεταφορά του προσωπικού τίθεται σε ισχύ από την 
πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας των σχετικών Κανονισμών.   

Σημειώνεται όμως ότι με την έγκριση της νομικής συγχώνευσης των 18 ΣΠΙ με 
τη ΣΚΤ η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από 1/7/2017, όλο το προσωπικό του 
Τομέα εντάσσεται   πλέον στο προσωπικό της ΣΚΤ. Αμέσως μετά, εντός του 
2017,θα υπογραφεί νέα ενιαία συλλογική σύμβαση η οποία θα καλύπτει όλο το 
προσωπικό καθώς θα γίνει και έκδοση  ενιαίων  Κανονισμών  Υπηρεσίας των 
υπαλλήλων. 
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Τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου για θέματα που 
ρυθμίζουν την διαδικασία διαιτησίας των ΣΠΙ 
 
H ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε συνεδρία της στις 24/03/2017, 
ψήφισε σχετική πρόταση νόμου για τροποποίηση του περί Συνεργατικών Εταιρειών 
Νόμου, σύμφωνα με την οποία: 

(α) τα άρθρα 51 και 52 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου 
καταργούνταν, δηλαδή καταργείτο ο θεσμός των διαιτησιών που 
διεξάγονται με βάση τον εν λόγω νόμο, 
 
(β) οποιαδήποτε διαιτητική διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν είχε 
εκδοθεί διαιτητική απόφαση, διακοπτόταν. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στις 7/4/2017, προχώρησε σε αναπομπή της ψηφισθείσας 
πρότασης νόμου. Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποδέχτηκε την 
αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο σύνολο της, μετά από εισήγηση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και 
στη βάση των ακόλουθων δεσμεύσεων που ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών: 

(α) Εντός 30 ημερών θα προωθηθούν προς το Υπουργικό Συμβούλιο οι 
θεσμοί που θα διέπουν την διαδικασία των Διαιτησιών. 
 

(β) Δεν θα παραπεμφθούν νέες υποθέσεις σε διαιτησία και παράλληλα οι 
διαδικασίες Διαιτησιών σε εξέλιξη θα ανασταλούν μέχρι την δημοσίευση 
των θεσμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν 
έγκρισης τους από την Βουλή των Αντιπροσώπων. 
 

Στις 2 Μαΐου 2017, η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών με επιστολή της,  απέστειλε 
για σχόλια μέχρι τις 5 Μαΐου 2017 προσχέδιο του νομοθετικού πλαισίου που θα 
ρυθμίζει την νέα διαδικασία διαιτησίας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
προς την Διοικητή της ΚΤΚ, τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών και 
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το 
προσχέδιο του νομοθετικού πλαισίου αποτελείται  από τα πιο κάτω: 

 Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 

 Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2017 

 Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Διαιτησία προς Επίλυση Διαφορών) Θεσμοί 
του 2017 

Η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών με την λήψη των σχολίων από τα 2 Υπουργεία 
και την ΚΤΚ, προχώρησε σε αναθεώρηση των νομοθετικών κειμένων, τα οποία 
απέστειλε για δημόσια διαβούλευση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις 17 
Μαΐου 2017. Η διορία για αποστολή των σχολίων τους ήταν  η 25η  Μαΐου 2017. 
Σημειώνεται ότι στις 23 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής 
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της Βουλής στην  οποία παρευρέθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι όπου 
επαναδιατυπώθηκαν οι θέσεις τους. 

Με την λήψη των σχολίων των εμπλεκόμενων φορέων, η Υπηρεσία Συνεργατικών 
Εταιρειών προχώρησε σε οριστικοποίηση των νομοθετικών κειμένων τα οποία 
προωθήθηκαν στις 8 Ιουνίου 2017 για νομοτεχνικό έλεγχο στην Νομική Υπηρεσία 
της Δημοκρατίας. Ακολούθως, με το πέρας του νομοτεχνικού ελέγχου και την λήψη 
της προβλεπόμενης έγκρισης από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα νομοθετικά 
κείμενα θα προωθηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων για έγκριση. 

 

9.7.2. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014. Σκοπός του Νόμου είναι η προστασία των 
δικαιωμάτων των οφειλετών πιστωτικών ιδρυμάτων δια της επιβολής 
απαγόρευσης προς τα πιστωτικά ιδρύματα να προχωρούν μονομερώς στην 
επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων στους οφειλέτες μέσω της μονομερούς 
αύξησης του περιθωρίου επιβάρυνσης, ασχέτως εάν υπήρχε η όχι τέτοια ρήτρα 
στις συμβάσεις παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων. Επίσης, είναι πλέον 
υποχρεωτική η γραπτή ενημέρωση προς όλους τους οφειλέτες για οποιαδήποτε 
αλλαγή στο βασικό επιτόκιο, στο χρόνο καταβολής του τόκου ή γενικά για 
οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στο βασικό επιτόκιο καθώς και αλλαγή της δόσης 
της πιστωτικής διευκόλυνσης  όταν αυτή μεταβάλλεται. 

Ο αναφερόμενος Νόμος καλύπτει τόσο τις ισχύουσες συμβάσεις όσο και τις 
νέες συμβάσεις που θα συνάπτονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Νόμου, ήτοι την 9η Σεπτεμβρίου 2014. Περαιτέρω, ο Νόμος καθορίζει ότι το 
συνολικό επιτόκιο μιας πιστωτικής διευκόλυνσης είναι το άθροισμα του βασικού 
επιτοκίου και του περιθωρίου επιτοκίου. Επίσης, ορίζει ότι το επιτόκιο 
υπερημερίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 εκατοστιαίες μονάδες, επιτόκιο το 
οποίο υπολογίζεται μόνο πάνω στις εκάστοτε καθυστερημένες δόσεις ή στο 
ποσό υπέρβασης τρεχούμενου λογαριασμού υπεραναλήψεως ή στο ποσό 
υπέρβασης του ορίου πιστωτικής κάρτας ή στο καθυστερημένο οφειλόμενο 
ποσό πληρωμής της πιστωτικής κάρτας. Σημειώνεται ότι, το πιστωτικό ίδρυμα 
στην περίπτωση που επιβάλλει επιτόκιο υπερημερίας πλέον των 2 
εκατοστιαίων μονάδων θα πρέπει να αποδείξει ότι το εν λόγω επιτόκιο 
επιβλήθηκε για να καλύψει την πραγματική του ζημιά. 

H δημοσίευση του αναφερόμενου Νόμου, κάνει σχεδόν αδύνατη τόσο νομικά 
όσο και πρακτικά την υλοποίηση από την ΣΚΤ μιας κοινής τιμολογιακής 
πολιτικής, στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο πιστωτικών διευκολύνσεων του ΣΠΤ, 
που ανέρχεται γύρω στα €13 δις. Η άσκηση μιας κοινής τιμολογιακής πολιτικής 
από την ΣΚΤ για ολόκληρο το ΣΠΤ θεωρείται απαιτούμενη δράση μέσα από το 
ΣΑ και τον Κατάλογο Δεσμεύσεων που συνυπόγραψε η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Περαιτέρω, χωρίς ενιαία τιμολογιακή πολιτική, η ΣΚΤ δεν μπορεί να διαχειριστεί 
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αποτελεσματικά τον επιτοκιακό κίνδυνο. Σημειώνεται ότι σήμερα υπάρχουν σε 
ισχύ συμβάσεις παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων που υπογράφηκαν πριν 
από το 2005 όπου τα ΣΠΙ ανέρχονταν στα 360. Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός 
των ΣΠΙ μειώθηκε διαχρονικά ως ακολούθως: 

31/12/2005 – 360 ΣΠΙ 

31/12/2009 – 112 ΣΠΙ 

31/12/2010 – 110 ΣΠΙ 

31/12/2011 – 101 ΣΠΙ 

31/12/2012 – 96 ΣΠΙ 

31/12/2013 – 55 ΣΠΙ 

31/03/2014 – 18 ΣΠΙ 

01/07/2017 – 1 ΣΠΙ 

Επιπλέον, ο σημερινός αριθμός των συμβάσεων παροχής πιστωτικών 
διευκολύνσεων ανέρχεται περίπου στις 278 χιλιάδες. Λόγω τού μεγάλου 
αριθμού των συμβάσεων παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων, καθώς και του 
μεγάλου αριθμού των ΣΠΙ με τα οποία υπογράφηκαν οι εν λόγω συμβάσεις 
υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός βασικών επιτοκίων και περιθωρίων 
επιτοκίων τόσο στο κάθε ένα από τα 18 ΣΠΙ όσο και σε ολόκληρο τον ΣΠΤ. Η εν 
λόγω διασπορά κάνει πολύ δύσκολη την άσκηση κοινής τιμολογιακής πολιτικής 
και πολιτικής διαχείρισης του επιτοκιακού κινδύνου από τη ΣΚΤ, δράσεις οι 
οποίες είναι πρακτικά αδύνατες με βάση τις πρόνοιες του αναφερόμενου νόμου, 
σύμφωνα με τον οποίο, για οποιαδήποτε τροποποίηση στο βασικό επιτόκιο ή 
αλλαγή στο χρόνο καταβολής του τόκου ή γενικά για οποιαδήποτε αλλαγή 
αφορά στο βασικό επιτόκιο καθώς και αλλαγή της δόσης της πιστωτικής 
διευκόλυνσης όταν αυτή μεταβάλλεται θα πρέπει να σταλεί γραπτή ειδοποίηση 
σε όλους τους οφειλέτες. 

Για το λόγο αυτό, η Μονάδα Διαχείρισης προχώρησε στην ετοιμασία 
τροποποιητικού Νομοσχεδίου. Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η 
τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών θεμάτων 
Νόμου έτσι ώστε να παρέχεται μεταβατική διάταξη στη ΣΚΤ, σαράντα πέντε (45) 
ημερολογιακών ημερών για καθορισμό των νέων βασικών επιτοκίων για 
ολόκληρο το ΣΠΤ, νοουμένου ότι – 

(α) το συνολικό επιτόκιο των συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων 
που συνάφθηκαν πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το συνολικό επιτόκιο των πιστωτικών διευκολύνσεων ως αυτό 
ίσχυε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014 και, 
 

(β) το συνολικό επιτόκιο των συμβάσεων πιστωτικών διευκολύνσεων 
που συνάφθηκαν κατά την περίοδο μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 
τον καθορισμό των νέων κοινών βασικών επιτοκίων δεν θα πρέπει να 
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υπερβαίνει το συνολικό επιτόκιο των πιστωτικών διευκολύνσεων ως αυτό 
ίσχυε μέχρι τον καθορισμό των νέων βασικών επιτοκίων.  

Ο καθορισμός αυτός θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ καθώς επίσης θα 
κοινοποιηθεί και στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, και μόνο για αυτή την φορά, 
ώστε να μην χρειάζεται η γραπτή ειδοποίηση προσωπικά προς όλους τους 
οφειλέτες. 

Το νομοσχέδιο μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης αποστάληκε στις 6 
Απριλίου 2015 στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο. 
Με την αποπεράτωση του νομοτεχνικού ελέγχου στις 3 Μαρτίου 2016, το 
τροποποιητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη 
συνεδρία του στις 21 Μαρτίου 2016 και κατατέθηκε στις 22 Μαρτίου 2016, στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο του οποίου ακόμα η 
ψήφιση εκκρεμεί. 

 

9.7.3. Νομικό Πλαίσιο για την Ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ – Σύσταση 
Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 

9.7.3.1. Εισαγωγή – Νομικό Πλαίσιο 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 κοινοποιήθηκε επίσημα από την Μονάδα Διαχείρισης 
προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 
Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ. Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, 
ψηφίσθηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων το νομοθετικό 
πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ το οποίο αποτελείτο από τα πιο 
κάτω νομοσχέδια: 
 

(α) «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015» 
 
(β) «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» 
 
(γ) «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της 
Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» 
 
(δ) «Ο περί της Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» 
 
(ε)  «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος  (Αρ. 2) του 
2015». 

 
 (α) «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015» 
 
Σκοπός του είναι η σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης και αποσκοπεί στην ανακεφαλαιοποίηση των 
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χρηματοοικονομικών οργανισμών με βάση τις πρόνοιες των περί της 
Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμων. Το κεφάλαιο του 
Ταμείου θα παραχωρηθεί από το κράτος και θα ανακτάται από τον ειδικό φόρο 
που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί 
Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμων. 
 
(β) «Ο περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών 
(Τροποποιητικός)  Νόμος του 2015» 
 
Το νομοσχέδιο αυτό τροποποιεί τον περί της Αναδιάρθρωσης 
Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο και σκοπό έχει την προσθήκη 
διατάξεων για τη συμπερίληψη του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης στους φορείς 
που μπορούν να εξαγοράσουν μέρος ή ολόκληρο το εκδιδόμενο μετοχικός 
κεφαλαίο και ή άλλων πρωτοβάθμιων και ή δευτεροβάθμιων κεφαλαίων ενός 
χρηματοοικονομικού οργανισμού. 
 
(γ) «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της 
Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» 
 
Ο νόμος αυτός σκοπό έχει να προσθέσει στις αρμοδιότητες της Μονάδας τη 
διαχείριση του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. Άλλες αρμοδιότητες της Μονάδας 
Διαχείρισης περιλαμβάνουν τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως 
μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή των χρηματοοικονομικών οργανισμών, την 
παρακολούθηση και εφαρμογή, σε συνεργασία με την ΚΤΚ, των διατάξεων του 
περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου καθώς και 
τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της συμμετοχής της 
Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή των χρηματοοικονομικών 
οργανισμών. 
 
(δ) «Ο περί της Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός)  Νόμος του 2015» 
 
Ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος τροποποιητικός νόμος 
σκοπό έχει την αποπληρωμή των κεφαλαίων που θα διατεθούν από το κράτος 
με τη μεταφορά μέρους των εσόδων από την επιβολή του ειδικού φόρου στα 
πιστωτικά ιδρύματα μέσω του ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, το 
οποίο και θα συμμετέχει στην ιδιοκτησιακή δομή του έκαστου 
χρηματοοικονομικού οργανισμού. 
 
(ε) «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2015»  
 
Με την έγκριση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού θα καταβληθεί από το 
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσό που δεν υπερβαίνει τα διακόσια 
εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει λόγω ενίσχυσης 
της κεφαλαιουχικής βάσης της ΣΚΤ ως απόρροια των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου που διενήργησε ο ΕΕΜ. Το ποσό κεφαλαιοποίησης θα διατεθεί μέσω 
του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο θα ανακτηθεί σταδιακά από τις 
συνεισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα εισπράττονται από το 2015 
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μέχρι το 2021, μέσω της επιβολής του ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος 
Νόμου. 
 
Οι πιο πάνω Νόμοι μαζί με το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών για 
την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, δημοσιεύτηκαν στην Eπίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας στις 17 Δεκεμβρίου 2015. Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του Αναθεωρημένου Σχεδίου 
Αναδιάρθρωσης της ΣΚΤ καθώς και του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης των 
€175 εκ. Τα €175 εκ. μεταφέρθηκαν στην ΣΚΤ την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 
2015. 
 

9.7.3.2. Σύσταση Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης  

Μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, νέος μέτοχος της Τράπεζας 
καθίσταται το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο συστήθηκε με 
βάση τον «Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015».  Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης 
κατέχει σήμερα το 21,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ. Ο αριθμός 
μετοχών που κατέχει το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ανέρχεται στο 
1.320.401.214 ονομαστικής αξίας 0,28 σεντ έκαστη. 
 
Της μεταφοράς των €175 εκ. στην ΣΚΤ προηγήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η 
υπογραφή σύμβασης δανείου (Loan Agreement) μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. Με βάση την 
συμφωνία, η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε στο Ανεξάρτητο Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης, δάνειο ύψους €175 εκ. το οποίο θα αποπληρωθεί σε 24 
τριμηνιαίες δόσεις μέχρι την 31/12/2021. Τα έσοδα του Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
αποπληρωμή του δανείου θα προέρχονται από την μεταφορά των 35/60 των 
εσόδων από την επιβολή του Ειδικού Φόρου σε Πιστωτικά Ιδρύματα. 
 
Με βάση τον αναφερόμενο Νόμο συστάθηκε τριμελής Επιτροπή η οποία 
διαχειρίζεται το Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης ενώ η Μονάδα 
Διαχείρισης παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο Ταμείο. 
 

9.7.3.3. Προϋπολογισμoί Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 

Με βάση το άρθρο 15(2) του « περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου 
Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015», ο ετήσιος Προϋπολογισμός 
του Ταμείου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 99 του περί της 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ετοιμάζεται 
από την Επιτροπή του Ταμείου και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών 
για έγκριση, ο οποίος με την σειρά του την υποβάλλει για έγκριση από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων.   

Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 19 του αναφερόμενου Νόμου οι διατάξεις του 
άρθρου 15 τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης 
του Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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Στις 10 Μαρτίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο περί Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης του 2015 -2016 Νόμος του 2017 και ο περί 
Προϋπολογισμού του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης του 2017 
Νόμος του 2017 . 

(α) Προϋπολογισμός για τη περίοδο που άρχεται τη 17η Δεκεμβρίου 2015 
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 

Ο Προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης προβλέπει 
δαπάνες ύψους €204.166.667 και έσοδα €255.000.000.  

Οι δαπάνες αφορούν την αγορά μετοχών της ΣΚΤ ύψους €175.000.000 και την 
καταβολή δόσεων έναντι του δανείου ύψους €29.166.667. Τα έσοδα 
προκύπτουν από την χορήγηση δανείου ύψους €175.000.000 από τη 
Δημοκρατία για την αντίστοιχη ισόποση επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της 
ΣΚΤ καθώς και την μεταφορά στο Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης των 
35/60 των εσόδων από την επιβολή του Ειδικού Φόρου σε Πιστωτικά Ιδρύματα 
που ανέρχεται στα €80.000.000 περίπου για τη χρονική περίοδο 2015 και 2016.  

Με βάση τον Προϋπολογισμό του 2016 προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 
€51.000.000 περίπου το οποίο θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του 
Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 

 

(β) Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2017  

Ο Προϋπολογισμός του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης προβλέπει 
δαπάνες ύψους €29.166.667 και έσοδα €40.000.000.  

Οι δαπάνες αφορούν την καταβολή δόσεων έναντι του δανείου ύψους                      
€29.166.667. Τα έσοδα προκύπτουν από την μεταφορά στο Ανεξάρτητο Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης των 35/60 των εσόδων από την επιβολή του Ειδικού 
Φόρου σε Πιστωτικά Ιδρύματα για το έτος 2017.  

Με βάση τον Προϋπολογισμό του 2017 προβλέπεται πλεόνασμα ύψους 
€11.000.000 περίπου το οποίο θα μεταφερθεί στο αποθεματικό του 
Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 

 

9.7.3.4. Οικονομικοί Λογαριασμοί Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 

Με βάση το άρθρο 15(3) του «περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητου 
Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμος του 2015», η Επιτροπή του Ταμείου 
ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση του Ταμείου και την υποβάλλει στον Υπουργό 
Οικονομικών, με κοινοποίηση στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, σε 
ημερομηνία που καθορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, μέσα σε 3 μήνες μετά την 
λήξη του οικονομικού έτους. 
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Περαιτέρω, με βάση το άρθρο 15(4) του σχετικού Νόμου, η ετήσια έκθεση του 
Ταμείου περιλαμβάνει 

(α) Συνοπτική έκθεση με απολογισμό της λειτουργίας του Ταμείου για το 
προηγούμενο οικονομικό έτος, 
 
(β) τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου, και, 

(γ) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα η Επιτροπή του Ταμείου κρίνει 
απαραίτητα. 

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος 2016 (καλύπτει 
την περίοδο μεταξύ 17/12/2015 έως 31/12/2016), το Ταμείο είχε έσοδα ύψους 
€254.828.686 εκ των οποίων τα €175.000.000 προήλθαν από Δάνειο που 
παραχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης και 
έσοδα €79.828.686, τα οποία αποτελούν τα 35/60 των συνολικών εσόδων τα 
οποία προέρχονται από την επιβολή του ειδικού φόρου για τα έτη 2015 και 
2016. 

Το Ταμείο είχε συνολικές πληρωμές ύψους €204.166.667 εκ των οποίων ποσό 
€175.000.000 αφορούσε την επένδυση στην ΣΚΤ και το ποσό των €29.166.667 
που καταβλήθηκε έναντι του Δανείου που παραχωρήθηκε από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

Με βάση τους οικονομικούς λογαριασμούς του 2016 υπάρχει πλεόνασμα ύψους 
€79.929.686 το οποίο μεταφέρθηκε στο αποθεματικό του Ανεξάρτητου Ταμείου 
Ανακεφαλαιοποίησης. 

 

10. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ)  

10.1. Ιστορικό ΟΧΣ  

Ο ΟΧΣ ιδρύθηκε από το Κράτος, σύμφωνα με το Νόμο 43 του 1980. Είναι 
εξειδικευμένο Αδειοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα (ΑΠΙ) και λειτουργεί κάτω από 
την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και τον έλεγχο του 
Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Βασικός σκοπός του είναι η παραχώρηση 
μακροπρόθεσμων δανείων σε οικογένειες που επιθυμούν να αποκτήσουν την 
πρώτη τους ιδιόκτητη στέγη. Για εξεύρεση των αναγκαίων πόρων 
χρηματοδότησης των δανειοδοτικών του προγραμμάτων, δέχεται καταθέσεις 
από το ευρύ κοινό. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέφερε την 
κατάργηση των θεσμοθετημένων προνομίων που του εξασφάλιζαν 
χρηματοδοτικούς πόρους με χαμηλότερο κόστος. 

Ο ΟΧΣ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της γενικότερης 
κοινωνικής και περιφερειακής πολιτικής του κράτους στο στεγαστικό τομέα. 
Αναλαμβάνει τη διαχείριση σειράς κυβερνητικών χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, με κεφάλαια που κατατίθενται στον Οργανισμό από το κράτος. 
Επίσης, μετά από σχετική συμφωνία, ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα δάνεια, που 
εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.  
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Η υπαγωγή του ΟΧΣ στο Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει όλα τα ΑΠΙ εξ 
αντικειμένου, λόγω μεγέθους, τον οδηγεί σε λειτουργική μόχλευση δυσανάλογη 
με το μέγεθος του. Η Ενιαία Εποπτική Αρχή απαιτεί από τα μικρά ΑΠΙ τον ίδιο 
βαθμό συμμόρφωσης με το Κανονιστικό Πλαίσιο όπως και τα μεγάλα ΑΠΙ. Αυτό 
από μόνο του περιορίζει σημαντικά την κοινωνική αποστολή του ΟΧΣ και 
καθιστά αναπόφευκτη την στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών του. 

H αγορά στην οποία είναι νομικά προσανατολισμένος ο ΟΧΣ, δηλαδή στην 
απόκτηση της πρώτης κατοικίας, είναι πλέον κορεσμένη και έντονα 
ανταγωνιστική. Ως εκ  τούτου αναγνωρίστηκε από το Δ.Σ ότι επιβάλλεται άμεσα 
να επεκταθούν οι εργασίες του Οργανισμού και σε νέα προϊόντα χορηγήσεων 
όπως φοιτητικά, καταναλωτικά δάνεια, τρεχούμενους με όριο παρατραβήγματος 
κλπ) και καταθετικά προϊόντα καθώς και σε νέες υπηρεσίες (π.χ. πιστωτικές 
κάρτες) για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των υφιστάμενων πελατών 
του καθώς και για την προσέλκυση νέων πελατών. 

Κατά την ίδρυση του Οργανισμού, υπήρχαν συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
κίνητρα που μπορούσε να προσφέρει σε δυνητικούς πελάτες του, τα οποία 
όμως έχουν εκλείψει με την ένταξη της Κύπρου στη Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής και η απουσία άλλων προϊόντων 
χρηματοδότησης των νοικοκυριών, είναι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα του 
ΟΧΣ έναντι των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων. Επομένως είναι και θέμα  
πολιτικών αποφάσεων ο  επαναπροσδιορισμός του οράματος και της 
αποστολής του ΟΧΣ. 

 

10.2. Υπαγωγή του ΟΧΣ κάτω από την Μονάδα Διαχείρισης  

Στις 16 Ιουλίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η τροποποίηση του Νόμου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία 
της Μονάδας Διαχείρισης, με σκοπό την υπαγωγή κάτω από τη Μονάδα 
Διαχείρισης και τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, του ΟΧΣ.  

Μετά από την ανάληψη της διαχείρισης του ΟΧΣ από την Μονάδα Διαχείρισης, 
ετοιμάζεται σε μηνιαία βάση ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την 
οικονομική κατάσταση του ΟΧΣ, ενώ λειτουργοί της Μονάδας Διαχείρισης 
συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδρίες του ΔΣ του Οργανισμού. Επίσης, 
ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τόσο με την Ανώτερη Διεύθυνση του ΟΧΣ, όσο και με τον 
Πρόεδρο του ΔΣ. Τέλος η Μονάδα Διαχείρισης ετοίμασε αριθμό 
τροποποιητικών νομοσχεδίων που διέπουν την λειτουργία του ΟΧΣ, τα οποία 
κατατέθηκαν στις 25 Ιουνίου 2015, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
νομοσχέδια τα οποία καταψηφίστηκαν κατά την Συνεδρία της Ολομέλειας  της 
Βουλής των Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 7/07/2017. 

10.3. Οργανωτική Διάρθρωση  

Ο ΟΧΣ στελεχώνεται σήμερα με 64 άτομα σε παγκύπρια βάση για κάλυψη των 
αναγκών των 5 καταστημάτων και των Κεντρικών Γραφείων του. Με βάση τον 
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προϋπολογισμό του έτους 2017, το προσωπικό του ΟΧΣ θα ανέλθει στα 76 
άτομα, μέσω της συμπλήρωσης δύο υφιστάμενων κενών θέσεων και έντεκα 
(11) θέσεων που έχουν αποπαγοποιηθεί. Σημειώνεται ότι είναι στα τελικά 
στάδια η διαδικασία πρόσληψης της θέσης ενός Διευθυντή. Για την κάλυψη των 
αναγκών του ΟΧΣ σε ανθρώπινο δυναμικό που είναι αυξημένες λόγω της 
επιτακτικής ανάγκης για διαχείριση των ΜΕΧ, ο ΟΧΣ προχώρησε σε αγορά 
υπηρεσιών από 12 άτομα και τα οποία αυξήθηκαν σε 30 με την έγκριση του 
προϋπολογισμού για το 2017. 

10.4. Τροποποίηση Νομικού Πλαισίου Λειτουργίας του ΟΧΣ  

10.4.1. Νομοθεσίες που εκκρεμούσαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

Η λειτουργία του ΟΧΣ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου διέπεται από τους 
διάφορους νόμους που καθορίζουν την λειτουργία των εν λόγω νομικών 
προσώπων. Το πρόβλημα που δημιουργείται έγκειται στο γεγονός ότι ο ΟΧΣ θα 
πρέπει να εφαρμόζει και ακολουθεί και τους σχετικούς Νόμους και Οδηγίες της 
ΚΤΚ που διέπουν τις εργασίες πιστωτικών ιδρυμάτων. Μια από τις εν λόγω 
Οδηγίες είναι και η περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Οδηγία του 
2014, οι πρόνοιες της οποίας δεν συνάδουν με στις υφιστάμενες πρόνοιες τόσο 
του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου όσο και των άλλων 
νόμων που διέπουν την λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. 

Επίσης, ο ΟΧΣ αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης τόσο σε Διευθυντικό 
όσο και σε γραφειακό προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενισχυθεί σε 
καίριες διευθυντικές θέσεις έτσι ώστε το οργανόγραμμα του να συνάδει και με 
τις σχετικές Οδηγίες της ΚΤΚ αλλά και σε άλλο γραφειακό προσωπικό για την 
ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών του και την κάλυψη 
σημαντικού όγκου εργασίας που πρέπει να διεκπεραιωθεί άμεσα και αφορά την 
διαχείριση των καθυστερημένων δανείων καθώς και της εκπλήρωση 
σημαντικών εποπτικών υποχρεώσεων. 

Στην βάση των πιο πάνω, η Μονάδα Διαχείρισης προχώρησε σε τροποποιήσεις 
του όλου νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΟΧΣ, έτσι ώστε να συνάδουν με τις 
εποπτικές και άλλες υποχρεώσεις που έχει ως ΑΠΙ. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω στις 25 Ιουνίου 2015, η Μονάδα Διαχείρισης, 
μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου  απέστειλε στην Βουλή 
των Αντιπροσώπων 3 τροποποιητικά νομοσχέδια.  

Σκοπός των νομοσχεδίων ήταν: 

(α) Η τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
Νόμου του 1980 έως 2005 έτσι ώστε τα θέματα εσωτερικής 
διακυβέρνησης (Διορισμός και Λειτουργία Διοικητικού Οργάνου) να 
συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Νόμου και των εκάστοτε οδηγιών της ΚΤΚ καθώς και με τον περί της 
Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Νόμο. 
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(β) Η τροποποίηση του άρθρου 4α του περί της Απαγόρευσης 
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2013 έτσι ώστε να μην εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του Νόμου ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

(γ) Η τροποποίηση του Παραρτήματος των Περί Ορισμένων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμοι 
του 1988 έως 2013, με τη διαγραφή από αυτό του περί Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 
Στέγης Νόμου, προνοεί μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

(α) την άμεση συμμετοχή δυο (2) εκτελεστικών μελών (του Γενικού και 
ενός εκ των Διευθυντών) στο ΔΣ του ΟΧΣ,  

(β) τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο του ΔΣ του ΟΧΣ το οποίο 
θα απαρτίζεται από επτά (7) μη εκτελεστικά μέλη και δύο (2) εκτελεστικά 
μέλη (σημειώνεται ότι μέχρι την λήξη της υφιστάμενης θητείας του ΔΣ ο 
αριθμός αυξάνεται στους έντεκα (11)),  

(γ) όλα τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να τηρούν τα κριτήρια ικανότητας και 
καταλληλότητας που θέτει η Μονάδα Διαχείρισης καθώς και των 
κριτηρίων που καθορίζονται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών της ΚΤΚ. 

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιχειρήθηκε με την τροποποίηση των πιο πάνω 
Νόμων είναι η διαδικασία διορισμού των μελών του ΔΣ του ΟΧΣ. Πιο 
συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή για τον διορισμό του ΔΣ θα συνέχιζε να είναι το 
Υπουργικό Συμβούλιο. Επίσης θα συμμετείχαν ως εκτελεστικά μέλη του ΔΣ ο 
Γενικός Διευθυντής και ένας εκ των Διευθυντών του ΟΧΣ. Η επιλογή των μελών 
του ΔΣ θα βασίζετο (α) στα κριτήρια ικανότητας και καταλληλότητας που έχει 
ήδη καθορίσει η Μονάδα Διαχείρισης και (β) τα κριτήρια ικανότητας και 
καταλληλότητας που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της ΚΤΚ. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω τα νομοσχέδια (α) και (γ) καταψηφίστηκαν 
κατά την συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων 
ημερομηνίας 7/7/2017 ενώ το νομοσχέδιο (β) κατά την συζήτηση του στην 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η καταψήφιση των 2 νομοσχεδίων που αφορούσαν 
την εναρμόνιση του πλαισίου εσωτερικής εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΧΣ με 
αυτό που διέπει τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα αποτελεί απαίτηση της 
ΚΤΚ μέσω της Οδηγίας σχετικά με τις Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης 
σημείο το οποίο έχει σημειωθεί και κατά την διάρκεια της Εποπτικής 
Αξιολόγησης και Παρακολούθησης για το 2016 από το κλιμάκιο ελέγχου της 
ΚΤΚ και της ΕΚΤ. Η μη συμμόρφωση με το πλαίσιο εσωτερικής εταιρικής 
διακυβέρνησης κατά πάσα πιθανότητα θα επιφέρει αύξηση στα ελάχιστα 
κεφάλαια που απαιτούνται από την ΚΤΚ.   
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10.4.2. Νέο Πακέτο Νομοθεσιών που υποβλήθηκε από τον ΟΧΣ   

Ο ΟΧΣ με επιστολή του προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Οικονομικών, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, διαβίβασε για τις 
απαιτούμενες ενέργειες, Νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμο καθώς και Νέους Κανονισμούς Χορηγήσεων 
Δανείων και λοιπών πιστωτικών διευκολύνσεων. 

(α) Τροποποίηση του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμου 

Στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας ημερομηνίας 
14/07/2017 έχει δημοσιευθεί και τεθεί σε ισχύ ο περί Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Με βάση την 
τροποποίηση του νόμου διευρύνεται το φάσμα εργασιών του ΟΧΣ έτσι ώστε να 
καλύπτονται οι σημερινές ανάγκες του νοικοκυριού. Ως εκ τούτου ο ΟΧΣ θα 
χρηματοδοτεί τις ανάγκες του νοικοκυριού πέραν του στεγαστικού δανείου 
όπως αγορά οικιστικού οικοπέδου, εξοπλισμό και ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικίας, σπουδές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όριο παρατραβήγματος, 
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και έκδοση εγγυητικών. Η βάση των 
εξασφαλίσεων των χορηγήσεων θα συνεχίσει να είναι η υποθήκη επί του 
ακινήτου ενώ για κάποιες υπηρεσίες θα γίνεται αποδεκτή και η εξασφάλιση με 
καταθέσεις.   

(β) Νέοι Κανονισμοί Χορηγήσεων Δανείων και λοιπών Πιστωτικών 
Διευκολύνσεων 

Η ανάγκη προσαρμογής του Οργανισμού στο πλαίσιο της περί των Διαδικασιών 
Χορήγησης και Αναθεώρησης Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίας της ΚΤΚ 
επιβάλλει την κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών και την αντικατάσταση 
τους με νέους Κανονισμούς. Οι σημαντικές αλλαγές αφορούν: 

 Την τιμολόγηση των χορηγήσεων στη βάση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των δανειοληπτών με ανάλογη τιμολόγηση του κινδύνου που 
αναλαμβάνει ο ΟΧΣ για κάθε χρηματοδότηση, αντί της τιμολόγησης με 
βάση την εισοδηματική κατηγορία των δανειοληπτών. 

 Τα κριτήρια των χορηγήσεων (όρια χορηγήσεων, επιτόκια, περίοδος 
αποπληρωμής, και άλλους παραμέτρους των χορηγήσεων) τα οποία θα 
καθορίζονται από το ΔΣ του ΟΧΣ χωρίς την ανάγκη δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετικού Διατάγματος.  

Οι εν λόγω Κανονισμοί θα αποσταλούν στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
για νομοτεχνικό έλεγχο και ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο και Βουλή 
των Αντιπροσώπων για έγκριση τους, αμέσως με την δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του Νόμου που διευρύνει το φάσμα 
εργασιών του ΟΧΣ.  
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10.5. Οικονομικά Αποτελέσματα ΟΧΣ  

10.5.1. Ο Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2015 

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τα έτη 2015-2017 ανατέθηκε 
από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας μετά από διαγωνισμό, σε 
ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο. 

Οικονομική Κατάσταση:  

(α) Κερδοφορία: Σύμφωνα με τους Εξελεγμένους λογαριασμούς για το 2015 ο 
ΟΧΣ παρουσίασε ζημιές πριν από τη φορολογία, ύψους €17,7 εκ. σε σύγκριση 
με κέρδος €1,1 εκ. κατά το 2014, δηλαδή σημειώθηκε μείωση €18,8 εκ. Η 
δημιουργία ζημιάς προκύπτει λόγω της αύξησης των προβλέψεων για 
απομείωση δανείων κατά €25,9 εκ., της απομείωσης στην αξία των ακινήτων 
και εγκαταστάσεων κατά €3 εκ. και της μείωσης των τόκων εισπρακτέων κατά 
€6,6 εκ. Η αύξηση της ζημιάς περιορίστηκε λόγω της μείωσης των τόκων 
πληρωτέων κατά €2,9 εκ. Η ζημιά για το έτος μετά τη φορολογία ήταν €17,4 εκ. 
σε σύγκριση με €1,0 εκ στις 31/12/2014. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €13,2 εκ. και το καθαρό επιτοκιακό 
επιτόκιο στο 1,3% σε σύγκριση με €16,8 εκ. ή 1,6% αντίστοιχα στις 31/12/2014.  
Παρατηρήθηκε μείωση €3,6 εκ. ή 2% που οφείλεται στην μείωση των τόκων 
εισπρακτέων.  

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αντικατοπτρίζουν τις αναπροσαρμογές των 
δανειστικών και καταθετικών επιτοκίων οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή κατά το 
έτος 2015. Σημειώνεται ότι από την 01/04/2015 τα δανειστικά επιτόκια 
μειώθηκαν κατά 0,75% και από την 01/07/2015 κατά 0,25% ενώ τα καταθετικά 
επιτόκια σταδιακά από 3,20% σε 1,90%. Σημειώνεται ότι η μείωση των 
επιτοκίων στις καταθέσεις σε αντίθεση με τα δάνεια χρονικά δεν έχει άμεση  
επίδραση λόγω του χρόνου λήξης των διαφόρων καταθέσεων προθεσμίας.ως 
εκ τούτου  το πλήρες όφελος θα διαφανεί σε βάθος χρόνου.  

Το σύνολο των εξόδων στις 31/12/2015 ήταν €5,2 εκ. σε σύγκριση με €5 εκ. 
στις 31/12/2014. Παρατηρήθηκε αύξηση €200χιλ. ή 3,7%. Η αύξηση οφείλεται 
στην αύξηση των αποσβέσεων λόγω της εγκατάστασης τους στο νέο ιδιόκτητο 
κτήριο και στη αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Σημειώνεται ότι το κόστος 
προσωπικού παρουσιάζει μείωση. Η αύξηση που παρουσιάστηκε στα «άλλα 
λειτουργικά έξοδα» από €1εκ. το 2014 σε €1,3εκ. οφείλεται κυρίως στα έξοδα 
για αγορά υπηρεσιών ανθρωπινού δυναμικού και στα έξοδα για αγορά και 
θεματοφυλακή ομολόγων και χρεογράφων. 

Όσον αφορά την απομείωση στην αξία ακινήτων και εγκαταστάσεων, 
σημειώνεται ότι στις 31/12/2015 η λογιστική αξία των κεντρικών γραφείων του 
Οργανισμού αναθεωρήθηκε με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς εκτιμητές. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση η δίκαιη αξία του κτιρίου και της γης ήταν χαμηλότερη 
από την λογιστική της αξία κατά €3εκ. και ως αποτέλεσμα το ποσό αυτό 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων του έτους. 
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Όσον αφορά την χρέωση για την απομείωση δανείων και άλλες απαιτήσεις κατά 
το έτος 2015 ανήλθαν σε €25,9 εκ. σε σύγκριση με €13,7 εκ. το έτος 2014. 
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση του για το έτος 2014 εξέφρασε 
γνώμη με επιφύλαξη αναφορικά με το ύψος των προβλέψεων για επισφαλείς 
απαιτήσεις. 

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Οίκου, η πρόβλεψη για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων και αναστολή αναγνώρισης των τόκων για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2015 περιλαμβάνει ζημιές για απομείωση δανείων και 
απαιτήσεων ύψους περίπου €28εκ. που θα έπρεπε να είχαν αναγνωριστεί σε 
προηγούμενα έτη. Η κατάσταση συνολικών εσόδων για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2015 θα παρουσίαζε κέρδος πριν και μετά τη φορολογία ύψους 
περίπου €11εκ. και τα αδιανέμητα κέρδη κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 θα ήταν 
περίπου €28εκ. λιγότερα από ότι αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Το 2015 έχουν αναγνωριστεί αναλογιστικά κέρδη ύψους €407χιλ. σε σχέση με 
την πρόνοια για τις συντάξεις του προσωπικού σύμφωνα με την αναλογιστική 
μελέτη που έχει διεκπεραιωθεί από εγκριμένο αναλογιστή. Το αντίστοιχο ποσό 
για το 2014 ανερχόταν σε κέρδος €2,3εκ.  

 

(β) Λογιστικές Αναλογίες: Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν μια γενική 
εικόνα της οικονομικής κατάστασης του ΟΧΣ. 

 

 2015 2014 

Δείκτης Αποδοτικότητας 

Ενεργητικού 

-1,7% -0,1% 

Δάνεια προς Καταθέσεις 0,81:1 0,87:1 

Μέση Απόδοση Μεικτών Δανείων 3,5% 4,1% 

 

(γ) Καταθέσεις: Οι καταθέσεις στον ΟΧΣ στις 31/12/2015 ανέρχονταν σε 

€916,2 εκ. σε σύγκριση με €904,9 εκ. στις 31/12/2014, δηλαδή σημειώθηκε 

αύξηση κατά €11,4 εκ. ή 1,25%. 

 

(δ) Δάνεια: Τα δάνεια στις 31/12/2015 πριν την αφαίρεση της πρόνοιας για 

επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχονταν σε €736,5 εκ. σε σύγκριση με €781,7 εκ. το 

2014, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά €45 εκ. ή 5,78%. 
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(ε) Δάνεια που παρουσιάζουν καθυστερημένες δόσεις ˃90 ημερών 

(90DPD): 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΧΣ, οι καθυστερημένες δόσεις σε δάνεια με 

κεφάλαια του ΟΧΣ στις 31/12/2015 ανέρχονταν σε €81,4 εκ., ή ποσοστό 11,1% 

επί του συνολικού υπολοίπου των δανείων ύψους €736,5 εκ., σε σύγκριση με 

€68,9 εκ. ή ποσοστό 8,8% επί του συνολικού υπολοίπου των δανείων ύψους 

€781,7 εκ. το 2014.   

Οι ΜΕΧ, με βάσει τον ορισμό των Προτύπων Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών (ΕΑΤ), ανήλθαν στις 31/12/2015 σε €299,6 εκ. σε σύνολο δανείων 

€736,5 εκ. δηλ. ποσοστό 40,7%. Η συνολική πρόνοια για επισφαλείς 

απαιτήσεις, ανήλθε στις 31/12/2015 σε €62,8 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε 8,5% 

του συνόλου των δανείων ή σε 21% του συνόλου των ΜΕΧ σε σύγκριση με 

11% στις 31/12/2014.  

 

(στ) Ρευστά Διαθέσιμα 

Το σύνολο των μετρητών και καταθέσεων του ΟΧΣ στην Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου και σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα, στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 

αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε €166,7εκ. σε σύγκριση με €145,9εκ. το 2014. 

 

(ζ) Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 

Οι άλλοι χρεώστες που συμπεριλαμβάνονται στα Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 

αφορούν τον επενδυτικό λογαριασμό που διατηρούσε ο Οργανισμός με την 

Αrgus Stockbrockers Ltd.  Κατά τη διάρκεια του 2016, ο ΟΧΣ προχώρησε στην 

αγορά κυβερνητικών χρεογράφων και το υπόλοιπο του λογαριασμού έχει 

μειωθεί σημαντικά. 

 

(η) Επενδύσεις 

Το σύνολο των Επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των τόκων), στις 

31/12/2015 ανήλθε σε €176,9εκ. σε σύγκριση με €131,1εκ. το 2014 και 

αντιπροσωπεύει το 17,1% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων σε 

σύγκριση με 12,6% το προηγούμενο έτος.  Σημειώνεται ότι το σύνολο των 

επενδύσεων αποτελείται από χρεόγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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 (θ) Ισολογισμός και Κεφάλαια 

Το σύνολο του Ενεργητικού μειώθηκε στα €1.035 εκ. σε σύγκριση με €1.042 εκ. 

στις 31/12/2014.  Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα €93,6 εκ. σε σύγκριση με 

€110,6 εκ. στις 31/12/2014, σημειώνοντας ποσοστιαία μείωση 15,4%. O δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας στις 31/12/2015 ήταν 17,5% σε σύγκριση με 18,1% το 

2014 έναντι των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ, που 

ανέρχονταν το 2015 στο 15,6%. 

 

10.5.2. Προκαταρτικά Αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31    

Δεκεμβρίου 2016   

 

Η Οικονομική Κατάσταση του ΟΧΣ για το έτος που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2016 με βάση τα στοιχεία που απέστειλαν στην Μονάδα 

Διαχείρισης  στις 02/03/2017 έχει ως ακολούθως:  

(α) Αποτελέσματα έτους: Κατά το 2016 ο ΟΧΣ παρουσίασε ζημιά πριν από τη 

φορολογία, ύψους €437χιλ. σε σύγκριση με ζημιά €17,7 εκ. κατά το 2015, 

δηλαδή σημειώθηκε μείωση €17,3 εκ. Η μείωση της ζημιάς οφείλεται στη 

μείωση των προβλέψεων για απομείωση δανείων που καταχωρήθηκαν στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων από €25,9 εκ. το 2015 σε €15,1εκ. το 2016. 

Επίσης το 2016, ο Οργανισμός διενήργησε επανεκτίμηση των κτιρίων του και 

αναγνώρισε αναστροφή της απομείωσης στην αξία του κτιρίου ύψους €1,1εκ. 

ως εκ τούτου, αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €373χιλ., . Η 

ζημιά μετά τη φορολογία για το 2016 ανέρχεται σε €2,9 εκ. σε σύγκριση με 

€17,4 εκ. το 2015. 

 

(β) Έσοδα από τόκους: Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό 

επιτοκιακό περιθώριο για την περίοδο που έληξε στις 31/12/2016 ανήλθαν σε 

€16 εκ. και 1,6% αντίστοιχα σε σύγκριση με €13,1εκ. και 1,3% στις 31/12/2015. 

Ο κύριος λόγος της βελτίωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου ήταν η 

μείωση των καταθετικών επιτοκίων σε σύγκριση με τις 31/12/2015 

(31/12/2016:1,4%, 31/12/2015: 2,1%). 

 

(γ) Λειτουργικά έξοδα: Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στα €5,8 εκ. σε σύγκριση 

με €5,2 εκ. το 2015. Το συνολικό κόστος προσωπικού ανέρχεται σε €3,9 εκ. και 

αποτελεί το 67% των συνολικών εξόδων. 
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(δ) Καταθέσεις 

 Οι καταθέσεις στον ΟΧΣ στις 31/12/2016 ανέρχονταν σε €880 εκ. σε σύγκριση 

με €916,3 εκ. που ήταν στις 31/12/2015, δηλαδή σημειώθηκε μείωση κατά 

€36,3 εκ. ή 3,96%. 

 

(ε) Δάνεια 

Τα δάνεια στις 31/12/2016 πριν την αφαίρεση της πρόνοιας για επισφαλείς 

απαιτήσεις ήταν €686,5 εκ. σε σύγκριση με €736,5 εκ. στις 31/12/2015. Η 

μείωση ανέρχεται σε €50 εκ. ή 7%. 

 

(στ) Ίδια κεφάλαια- Σύνολο Ενεργητικού 

Τα ίδια κεφάλαια του ΟΧΣ μειώθηκαν στα €90,1 εκ. σε σύγκριση με €93,6 εκ. 

που ήταν στις 31/12/2015. Ο προκαταρτικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

διαμορφώθηκε στο 17,5% όπως και το προηγούμενο έτος.  Το σύνολο του 

ενεργητικού μειώθηκε στα €996,2 εκ. σε σύγκριση με €1.035,3 εκ. στις 

31/12/2015. 

 

(ζ) Ρευστότητα 

Η ρευστότητα του ΟΧΣ κατά την 31/12/2016 ήταν 37,2%, σε σύγκριση με 29,1% 

στις 31/12/2015, βρισκόταν δηλαδή αρκετά πιο πάνω από το εποπτικό όριο του 

20% που καθορίζεται από την ΚΤΚ.  

 

(η) Εκδόσεις δανείων 

Το 2016 οι εκδόσεις δανείων ανήλθαν στα €8,9 εκ. σε σύγκριση με €2,0 εκ. το 

2015. Σημειώνεται ότι κατά το 2016 έχουν εγκριθεί 163 νέες αιτήσεις δανείων 

ύψους €16 εκ., των οποίων η εκταμίευση γίνεται σταδιακά.  

 

(θ) Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 

Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, 

στις 31/12/2016, ήταν €261,5 εκ. ή 38,1% του συνολικού χαρτοφυλακίου των 

δανείων, σε σύγκριση με €279,7 εκ. ή 38% στις 31/12/2015. Το ποσό των 

καθυστερήσεων στις 31/12/2016 ήταν €106,7 εκ. σε σύγκριση με €81,4 εκ. στις 

31/12/2015. 
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Όσον αφορά τις ΜΕΧ κατά την 31/12/2016 ανήλθαν σε €303,7 εκ. ή 44,2% σε 

σύγκριση με €299,6 εκ. ή 40,7% στις 31/12/2015.  

Οι συνολικές προβλέψεις στις 31/12/2016 ανήλθαν στα €80,5 εκ. σε σύγκριση 

με €62,8 εκ. στις 31/12/2015. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ ανήλθε στο 26,5% 

σε σύγκριση με 21% στις 31/12/2015. 

 

(ι) Αναδιαρθρώσεις δανείων 

Το 2016 ο ΟΧΣ προέβηκε σε 1.670 αναδιαρθρώσεις δανείων €85,7 εκ.  

 

10.5.3. Τρέχουσα Οικονομική Θέση ΟΧΣ  

 

Με βάση το σημείωμα για την οικονομική κατάσταση του ΟΧΣ, που 

υποβάλλεται κάθε μήνα για ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 

Οικονομικών, η οικονομική θέση του ΟΧΣ κατά την 31ην Μαΐου  2017, είχε ως  

ακολούθως: 

 Καταθέσεις- Δάνεια – Ρευστότητα 

 

Οι καταθέσεις, καθώς και τα δάνεια του ΟΧΣ παρουσίασαν μείωση κατά το 

πρώτο πεντάμηνο  του 2017. Συγκεκριμένα στις 31/05/2017 οι καταθέσεις 

μειωθήκαν στα €876,8εκ. σε σύγκριση με €879,9 εκ. που ήταν την 31/12/2016, 

ενώ κατά την ίδια περίοδο τα δάνεια μειώθηκαν στα €669,6 εκ. από €686,5 εκ. 

Ο δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις κατά την 31/05/2016 ήταν 76,4% σε 

σύγκριση με 78% κατά την 31/12/2016.. 

Κατά το πρώτο πεντάμηνο  του 2017 οι εκδόσεις ανήλθαν στα €6,8εκ.. Η μέση 

μηνιαία αποπληρωμή δανείων τους τελευταίους 12 μήνες, ανήλθε σε €6,8 εκ. Οι 

εκδόσεις δανείων κατά το έτος 2016 ανήλθαν σε €8,9εκ. Όπως φαίνεται και 

στον πιο κάτω πίνακα, η ρευστότητα του ΟΧΣ κατά την 31/05/2017, ανήρχετο 

στο 39,07%. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των πελατών για νέες 

αιτήσεις στεγαστικών δανείων εξακολουθεί να είναι χαμηλό ενώ και οι 

διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης νέων δανείων εξακολουθούν να είναι 

χρονοβόρες.  

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η ρευστότητα του Οργανισμού 

κατά τις ημερομηνίες 11/01/2017 και 31/05/2017: 
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 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με 

βάση τον πιο κάτω πίνακα, στις 31/05/2017 αυξήθηκε  στα €2631εκ. ή 39,3% σε 

σύγκριση με €261,5εκ. ή 38,1% στις 31/12/2016. Το συνολικό ποσό των 

καθυστερημένων δόσεων αυξήθηκε στα €110,2εκ. σε σύγκριση με €106,7εκ. 

που ήταν την 31/12/2016.  

 

Οι ΜΕΧ, όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα, κατά την 31/05/2017 

αυξήθηκαν στο 45,6%% σε σύγκριση με 44,2% που ήταν στις 31/12/2016. 

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΧ, ο ΟΧΣ έθεσε σε εφαρμογή 

την πολιτική των αναδιαρθρώσεων, όπου από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τον 

Μάιο του 2017 έχουν πραγματοποιηθεί 6.126 αναδιαρθρώσεις συνολικού 

ποσού €276,1 εκ. Οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν τον Μάιο  διαχωρίζονται σε 

€2,1εκ. με κεφάλαια του ΟΧΣ, σε 0,9εκ. με κρατικά κεφάλαια και 1,4εκ. με 

κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα. 

Date 11/01/2017 31/05/2017

€ €

Closing Liquidity Position/Liquidity buffer: 360,5 340,7

     of  which overnight / available on demand: 251,4 236,9

       of  which:

Cash 2,9 2,9

Balances at CBC  - overnight and available on demand 130,5 141,0

Interbank balances - overnight and available on demand 118,1 93,0

Other  CBC and interbank balances with maturity upto 30 days 0,0 0,0

Securities (valued as per CBC Prudential Liquidity Directives) 109,1 103,9

Other Eurosystem eligible assets 0,0 0,0

Deposits 873,56 871,94

Liquidity Ratio 41,27% 39,07%
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Η διαχρονική πορεία των αναδιαρθρώσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στον πιο 

κάτω πίνακα και αντιπροσωπεύουν τις αναδιαρθρώσεις όλων των δανείων. 

 

 

 Επιτόκια Δανείων 
 

Ο ΟΧΣ προέβηκε σε διαδοχικές μειώσεις των δανειστικών επιτοκίων. Από τον 
Απρίλιο του 2015 κατά 0,5% και από τον Ιούλιο του ίδιου έτους, σε 
επιπρόσθετη μείωση κατά 0,25%. Πρόσφατα επίσης, έχει εξαγγείλει και 
εφαρμόζει, για τις νέες δανειοδοτήσεις για απόκτηση κύριας  κατοικίας με 
επιτόκια από 2.60% μέχρι 3% ανάλογα με την δανειοεξοφλητική ικανότητα των 
αιτητών. Επίσης, έχει επεκτείνει το μέγιστο χρόνο αποπληρωμής των δανείων 
από 30 μέχρι και 40 χρόνια νοουμένου ότι η ηλικία των δανειοληπτών κατά την 
εξόφληση  δεν θα υπερβαίνει το 67ο έτος.  

Επίσης υπό προϋποθέσεις αυξάνεται και το ανώτατο όριο δανεισμού μέχρι 
€450.000. 

 

 Στόχοι αναδιαρθρωμένων δανείων 
 

Οι Στόχοι για τις Αναδιαρθρώσεις δανείων που έθεσε ο Οργανισμός για το 
πρώτο  τρίμηνο του 2017 δεν έχουν επιτευχθεί. Συγκεκριμένα: 

  
- Στόχος 1:«Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις» ως ποσοστό των 

δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών ήταν 
4,10% σε σύγκριση με 2,44%το τέταρτο τρίμηνο του 2016.  Ο στόχος είχε 
καθοριστεί στο 10%. 
 

- Στόχος 2:«Εγκεκριμένες και αποδεκτές βιώσιμες αναδιαρθρώσεις» ως 
ποσοστό των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 
ημερών επιτεύχθηκε ποσοστό 2,71% ενώ ο στόχος καθορίστηκε στο 
10%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 ήταν 4,62%. 

 
- Στόχος 3: « Δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί και παρουσιάζουν 

καθυστέρηση μικρότερες των 8 ημερών ως προς το σύνολο των δανείων 
που έχουν αναδιαρθρωθεί» ανήλθε στο 60,58% έναντι 63,41% του 
τέταρτου τριμήνου του 2016. Ο στόχος είχε καθοριστεί στο 70%. 
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- Στόχος 4: « Δάνεια που παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 
ημέρες στη αρχή του τριμήνου αλλά μέχρι το τέλος του τριμήνου δεν 
παρουσιάζουν καθόλου καθυστερήσεις ( λόγω αναδιάρθρωσης ή άλλων 
μέτρων που έλαβε η τράπεζα)» ανήλθε στο 9,70% έναντι 9,06% του 
τέταρτου τριμήνου του 2016. Ο στόχος είχε καθοριστεί στο 40%. 

 

 

******************************************************************************************* 

 


