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Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 31 Ιανουαρίου 2017.
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Κατά τη διάρκεια του 2016, η κυπριακή οικονομία
συνέχισε να καταγράφει οικονομική μεγέθυνση για
δεύτερη συνεχή χρονιά μετά από τρία χρόνια συρ-
ρίκνωσης και εισήλθε σε πορεία σταδιακής ανά-
καμψης. Από τον Μάρτιο του 2016 βρίσκεται εκτός
Μνημονίου, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μα-
κροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής που
συμφωνήθηκε με τους διεθνείς δανειστές τον Μάρ-
τιο του 2013. Η πρόσβαση της Κύπρου στις αγορές
για χρηματοδότηση και το κόστος χρηματοδότη-
σης έχουν βελτιωθεί, όπως αντικατοπτρίζεται στην
επιτυχή έκδοση τίτλων του δημοσίου στις διεθνείς
αγορές κατά το 2016. Η οικονομική κατάσταση των
πιστωτικών ιδρυμάτων ανακάμπτει σταδιακά, η
ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος έχει βελ-
τιωθεί και ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων των χο-
ρηγήσεων επιταχύνεται.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την οικονο-
μική δραστηριότητα, το ΑΕΠ παρουσίασε εκτιμώ-
μενη αύξηση 2,8% σε πραγματικούς όρους το
2016 σε σχέση με 1,7% το 2015. Η ανάπτυξη στη-
ρίχθηκε, κυρίως, από τις θετικές εξελίξεις στον το-
μέα του τουρισμού, αλλά και της εγχώριας ζήτησης
(τόσο των επενδύσεων όσο και της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης). Ο ρυθμός μεγέθυνσης προβλέπεται
να κυμανθεί περίπου στα ίδια επίπεδα και το 2017
και 2018, με πιο σημαντικούς κινητήριους μοχλούς
την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις
και τις καθαρές εξαγωγές. Οι θετικές αυτές προο-
πτικές αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω από
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που κατα-
γράφεται και της ευρύτερης πορείας μακροοικο-
νομικής και δημοσιονομικής εξυγίανσης των τε-
λευταίων χρόνων.

Η άνοδος του ΑΕΠ είχε ευνοϊκή επίδραση και
στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό
ανεργίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 12,8% του
εργατικού δυναμικού το 2016 έναντι 14,9% το

2015. Συνεχιζόμενη βελτίωση αναμένεται να κα-
ταγραφεί το 2017 και το 2018, φτάνοντας στο
10,7% και 8,8%, αντίστοιχα. Η πορεία αυτή αντικα-
τοπτρίζει εν μέρει τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της
απασχόλησης και την ευελιξία που επέδειξε η κυ-
πριακή αγορά εργασίας σε σχέση με τους μισθούς. 

Όσον αφορά τις τιμές, ο πληθωρισμός παρα-
μένει αρνητικός για τρίτο συνεχές έτος. Ειδικότερα,
το 2016 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κυμάν-
θηκε στο -1,2% σε σύγκριση με -1,5% το προηγού-
μενο έτος. Εξαιρουμένης της ενέργειας, η αρνη-
τική επίδοση του πληθωρισμού περιορίζεται στο
-0,5% το 2016. Αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα
επανέλθει σε θετική πορεία το 2017, λόγω κυρίως
της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της οικονομικής
δραστηριότητας, μιας μικρής εκτιμώμενης αύξη-
σης των μισθών και των εξελίξεων σε σχέση με
εξωγενείς παράγοντες, όπως οι τιμές του πετρε-
λαίου που ήδη παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις, κυ-
ρίως μετά τη συμφωνία των χωρών μελών του
OPEC τον Δεκέμβριο του 2016, για μείωση της πα-
γκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις που σχετίζονται με
το χρηματοοικονομικό τομέα, θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του
2016 η διόρθωση των αδυναμιών στο τραπεζικό
σύστημα, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική
ανάκτηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης
προς τις εγχώριες τράπεζες. Ειδικότερα, η κατα-
γραφή εισροών καταθέσεων, ιδιαίτερα από κα-
τοίκους Κύπρου, που καταγράφεται από το 2015
και συνεχίστηκε με πιο έντονη τάση το 2016, αντι-
κατοπτρίζει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
καταθετών στο τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα,
και παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια απομό-
χλευσης του παλιού δανεισμού, η χορήγηση νέων
δανείων παρουσιάζει συγκρατημένη ανοδική
τάση. Η βελτιωμένη ευρωστία του κυπριακού τρα-
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πεζικού συστήματος αντικατοπτρίζεται ασφαλώς
ξεκάθαρα και στη σημαντική μείωση του ELA κατά
το 2016, ο οποίος έχει αποπληρωθεί πλήρως τον
Ιανουάριο 2017.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των μη εξυπηρετούμε-
νων χορηγήσεων, αυτό εξακολουθεί να αποτελεί
το κύριο πρόβλημα που ταλανίζει τον τραπεζικό
τομέα, παρά τη μείωση που έχει καταγραφεί το
2016. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν
όμως ήδη προβεί σε μια σειρά από απαραίτητες
ενέργειες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν
με μεγαλύτερη επιτυχία και στο μέτρο του δυνα-
τού το πρόβλημα. Ο αριθμός των αναδιαρθρώ-
σεων έχει αυξηθεί και παρατηρείται, κατά το
2016, μία ουσιαστική τάση προς πιο βιώσιμες
αναδιαρθρώσεις. Επίσης, καταγράφονται αυξη-
τικές τάσεις στα ποσά που εισπράττονται από τις
μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις για τις
εγχώριες εργασίες των τραπεζικών ιδρυμάτων
μειώθηκαν στα €23,7 δις μέχρι το τέλος του 2016,
σε σχέση με €26,7 δις στο τέλος του 2015. Βέβαια,
για να επιτευχθεί η οριστική εξάλειψη του προ-
βλήματος, πέραν της βελτίωσης των οικονομι-
κών δεικτών, όπως στο ΑΕΠ, στην ανεργία και
στις συνθήκες στην αγορά των ακινήτων, απαι-
τείται και η ενίσχυση των ενεργειών και η συνερ-
γασία από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 

Ενώ οι οικονομικές συνθήκες παρουσιάζουν
σαφή βελτίωση, οι προκλήσεις παραμένουν. Το
τραπεζικό σύστημα έχει πολύ υψηλά επίπεδα μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και επιβάλλεται η
δραστική μείωσή τους, ώστε να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη χρηματοδότηση της οικονομίας και
να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Η εντατικοποίηση στις διαδικασίες
αναδιάρθρωσης και η αποτελεσματική εφαρμογή
του σύγχρονου πλαισίου αφερεγγυότητας που ει-

σήχθηκε το 2015, αποτελούν απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για την επιτάχυνση της μείωσης των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Ταυτόχρονα, πα-
ρατηρούνται γεωπολιτικές εξελίξεις που δυνητικά
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις οικονομικές
εξελίξεις στην Κύπρο. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύ-
πρου θα συνεχίσει χωρίς εφησυχασμό τις προ-
σπάθειες που απαιτούνται για την πλήρη εξυ-
γίανση του τραπεζικού συστήματος της χώρας,
αλλά και της οικονομίας του τόπου ευρύτερα. Πα-
ράλληλα, όμως, θα πρέπει να συνεχιστούν οι προ-
σπάθειες από όλους τους εμπλεκομένους ώστε να
επιτευχθεί ο πλήρης εκσυγχρονισμός της κυπρια-
κής οικονομίας. 

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
Διοικητής
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Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
Διοικητής και Πρόεδρος από τις 11 Απριλίου 2014.

Γιώργος Συρίχας
Ο Γιώργος Συρίχας είναι κάτοχος διδακτορικού στα οι-
κονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex του Ηνω-
μένου Βασιλείου.

Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Es-
sex, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Philips College και
στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Κατείχε τη
θέση του Ανώτερου Διευθυντή στην Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) με τομείς αρμοδιότητας
την Οικονομική Ανάλυση και Έρευνα, Χρηματοπι-
στωτική Σταθερότητα, Γραφείο Διοικητή, Ευρω-
παϊκές Υποθέσεις ενώ διετέλεσε επίσης και Γραμ-
ματέας της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της
ΚΤΚ. Μέχρι τον Απρίλιο του 2012 συμμετείχε με τον

Διοικητή στις συνεδρίες του Γενικού και Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κε-
ντρικών Τραπεζών. Συμμετείχε επίσης στις Επι-
τροπές Νομισματικής Πολιτικής (MPC) και των
Επικεφαλής Οικονομικής Έρευνας της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας ενώ σήμερα συμμετέχει
στην Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικής
Πολιτικής (EFC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι
Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Οικονο-
μικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει
δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και άρθρα σε επιστη-
μονικά οικονομικά περιοδικά και έχει δώσει πλη-
θώρα διαλέξεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό
σχετικά με την κυπριακή οικονομία, με νομισμα-
τικά, τραπεζικά και συναλλαγματικά θέματα. Διο-
ρίστηκε ως εκτελεστικός σύμβουλος της ΚΤΚ το
Σεπτέμβριο του 2013.
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΚ
2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Φίλιππος Μαννάρης
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο London School
of Economics and Political Science (LSE) με BSc (First
Class Honοurs) στις Αναλογιστικές Σπουδές. Είναι
αδειούχος αναλογιστής, μέλος του Συνδέσμου Ανα-
λογιστών Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ανήκει στο δυναμικό της Aon Hewitt από το
2003, όπου έχει το ρόλο του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου για την Κύπρο και του υπεύθυνου για τις
αναλογιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες του ομί-
λου για την Μέση Ανατολή. Είναι συνέταιρος στην
ομάδα International Retirement & Investment της
Aon Hewitt με εστίαση στην παροχή υπηρεσιών σε
θεσμικούς πελάτες. Είναι ο κύριος σύμβουλος για
αριθμό μεγάλων τοπικών και πολυεθνικών εται-
ρειών, καθώς και συνταξιοδοτικών ταμείων και Τα-
μείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο, Ελ-
λάδα, Αίγυπτο και Μέση Ανατολή. Διαθέτει συνολικά
15 χρόνια πείρα στην παροχή αναλογιστικών και
επενδυτικών υπηρεσιών γενικής φύσης στη Νοτια-
νατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Διορίστηκε
ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΚΤΚ, τον Οκτώβριο του 2013.

Ανδρέας Περσιάνης
Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Cambridge το
1986 με πτυχίο MA Honours στη Μηχανολογία.
Κατόπιν αποφοίτησε από το Wharton Business
School με MBA στα Χρηματοοικονομικά και την
Επενδυτική Τραπεζική το 1989.

Από το 1989 μέχρι το 1994 διετέλεσε στέλεχος
της εταιρείας Bain & Company στο Λονδίνο, δεύτε-
ρος μεγαλύτερος οίκος συμβούλων διαχείρισης
(management consultants) παγκοσμίως, με έδρα τη
Βοστώνη. Συμμετείχε σε έργα, στρατηγικούς σχε-
διασμούς, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
καθώς και επιχειρηματικούς ανασχεδιασμούς για
μεγάλες εταιρείες που ανήκαν στον δείκτη τιμών
μετοχών Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE
100). Είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Centaur Financial Services Ltd από το 1994,
μιας εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αρ-
χικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τώρα στην Κύπρο. Η
εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια για ιδιώτες και θε-
σμικούς επενδυτές. Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ, τον Φε-
βρουάριο του 2014.
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Μιχάλης Πολυδωρίδης
Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών
Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW), μέλος του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), μέλος του
Chartered Management Institute (CMI) και μέλος του
Institute of Directors (IoD). Είναι Σύμβουλος στην
εταιρεία Polydorides & Associates Consultants Ltd,
που παρέχει συμβουλευτικές και διευθυντικές υπη-
ρεσίες σε επιχειρήσεις, μη-εκτελεστικός Σύμβουλος
της Interfund Investments Plc και διοικητικό μέλος
άλλων ιδιωτικών εταιρειών. Από το 1970 μέχρι το
1987 διετέλεσε Συνέταιρος στον ελεγκτικό οίκο Σκώτ-
της & Πολυδωρίδης και μετέπειτα Διευθύνων Συνέ-
ταιρος στους Peat Marwick Mitchell & Co. Το 1987,
διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΟ Plc, θέση
που υπηρέτησε μέχρι το 1996. Από το 1993 μέχρι το
1999 διετέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕ Λεμεσού) και
από τότε είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου. Διετέλεσε, επίσης, μέλος της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) από το 1993 μέχρι το 2002.
Διορίστηκε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΚΤΚ, τον Ιούλιο του 2013.

Ιωάννης Χαριλάου
Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του
Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι εγκεκρι-
μένος λογιστής, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμέ-
νων Λογιστών (FCCA) του Ηνωμένου Βασιλείου,
του Συνδέσμου Διεθνών Λογιστών (FAIA) του Ηνω-
μένου Βασιλείου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και της Ένωσης Πιστο-

ποιημένων Ελεγκτών κατά της Απάτης (CFE) των
ΗΠΑ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΣΕΛΚ από το 2013 μέχρι το 2015, του
οποίου υπήρξε στο παρελθόν και για σειρά ετών
μέλος, γραμματέας και Αντιπρόεδρος.

Από το 1988 μέχρι το 1997, εργάστηκε στο Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύ-
πρου. Από το 1997 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2003,
εργάστηκε στο Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο και
στο Ελεγκτικό Τμήμα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλη-
σίας της Κύπρου. Aπό τον Σεπτέμβριο του 2003 μέ-
χρι και σήμερα, είναι Διευθυντής του Κεντρικού Εκ-
κλησιαστικού Ταμείου και του Ελεγκτικού Τμήματος
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου. Διε-
τέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελλη-
νικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από το 2005
μέχρι το 2014, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος της Επιτρο-
πής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τρά-
πεζας. Υπήρξε, επίσης, μέλος της Παγκυπριακής
Ασφαλιστικής Λτδ από το 2005 μέχρι και πρόσφατα,
ενώ διετέλεσε κατά καιρούς Πρόεδρος και Αντιπρό-
εδρος της εν λόγω εταιρείας. Επιπλέον, διετέλεσε
πρώτος Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για
τους Συμβούλους Αφερεγγυότητας του Υπουργείου
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και πρόσφατα. Τέλος,
είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΟ Δη-
μόσιας Εταιρείας Λτδ και Διοικητικών Συμβουλίων
διαφόρων εταιρειών του Συγκροτήματος της Ελλη-
νικής Μεταλλευτικής Εταιρείας Λτδ. Διορίστηκε ως
μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΤΚ, τον Οκτώβριο του 2016.
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Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ που αποχώρησαν μέσα στο έτος 2016:
Ο Φοίβος Βάκης παραιτήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
Ο Ανδρέας Γιασεμίδης παραιτήθηκε στις17 Οκτωβρίου 2016.
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2.2 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΕΥθΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Φ. Φρανκ
Ανώτερη Διευθύντρια

Κ. Παπαδόπουλος
Ανώτερος Διευθυντής 

Χρυστάλλα
Γιωρκάτζη
Διοικητής

Γ. Δημητρίου
Αναπληρωτής Ανώτερος

Διευθυντής

Κ. Σταύρου
Αναπληρωτής Ανώτερος

Διευθυντής
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2.3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΟΜΗ

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Χρυστάλλα
Γιωρκάτζη
Διοικητής

Διακυβέρνηση, Γραμματεία
& Επικοινωνία

--- Μόνο για διοικητικούς σκοπούς.
* Σύμφωνα με το άρθρο 60(Α) των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, παρέχει υπηρεσίες στην Επιτροπή Ελέγχου του

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εποπτεύει τη διενέργεια εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου.
** Για θέματα που αφορούν όλη την Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Κινδύνων.

Σημαντικά & Λιγότερο
Σημαντικά Εποπτευόμενα

Ιδρύματα

Επιτόπιος Έλεγχος &
Λειτουργίες εκτός ΕΕΜ

Οριζόντιες Εποπτικές
Λειτουργίες 

Ενιαία Εποπτική Ομάδα

Λιγότερο Σημαντικά Εποπτικά
Ιδρύματα

Επιτόπιος Έλεγχος & Ιδρύματα
εκτός Πεδίου Εφαρμογής 

Καταπολέμηση Ξεπλύματος
Χρήματος & Χρηματοδότησης

της Τρομοκρατίας

Αδειοδοτήσεις & Εγκρίσεις

Εποπτική Πολιτική 

Ανάλυση Τραπεζικών Κινδύνων
& Δεδομένων

Χρηματοοικονομική
Σταθερότητα

Οικονομική Ανάλυση &
Έρευνα

Στατιστική

Μακροπροληπτική Επίβλεψη

Διαχείριση Ταμείων
Προστασίας Καταθετών &

Επενδυτών Πελατών Τραπεζών

Νομισματικά &
Χρηματοοικονομικά Θέματα

Οικονομικά Θέματα &
Προβλέψεις

Νομισματικές &
Χρηματοοικονομικές Στατιστικές

Εξωτερικές & Γενικές
Οικονομικές Στατιστικές

Χρηματοοικονομικές
Δραστηριότητες

Υποδομές
Χρηματοοικονομικών
Αγορών & Πληρωμών

Διαχείριση Νομίσματος

Δραστηριότητες 
Νομισματικής Πολιτικής

Διαχείριση Ενεργητικού

Πολιτική Υποδομών
Χρηματοοικονομικών Αγορών 

Επίβλεψη Υποδομών
Χρηματοοικονομικών Αγορών 

Πληρωμές & Διακανονισμός
Συναλλαγών

Πληροφορική

Ανθρώπινο Δυναμικό &
Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Γενικές Διοικητικές 
Υπηρεσίες

Ανάπτυξη Συστημάτων
Πληροφορικής

Διαχείριση Υποδομής
Πληροφορικής

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στρατηγική & Οργάνωση

Ασφάλεια & Εγκαταστάσεις **

Διοικητική Υποστήριξη

Ασφάλεια Συστημάτων
Πληροφορικής **

Λογιστικές Υπηρεσίες 
& Έλεγχος

Ευρωπαϊκές & Διεθνείς
Υποθέσεις

Κανονιστική Συμμόρφωση 
και Δεοντολογία

Διαχείριση Κινδύνων

Εξυγίανση Εσωτερική Επιθεώρηση* Νομική Υπηρεσία

Επιτροπή Κινδύνων

Διεύθυνση Εταιρικών
Υπηρεσιών

Φ. Φρανκ

Διεύθυνση Τραπεζικών
Εργασιών

Κ. Παπαδόπουλος

Διεύθυνση Οικονομικών,
Στατιστικής &

Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας

Κ. Σταύρου

Διεύθυνση Εποπτείας

Γ. Δημητρίου
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3. Οικονομικές Εξελίξεις

Εξωτερικές εξελίξεις
Η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε μερική επι-
βράδυνση το 2016, εν μέσω σημαντικών διεθνών
εξελίξεων, όπως  το δημοψήφισμα υπέρ της εξό-
δου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Brexit), οι συνεχείς τρομοκρατικές ενέρ-
γειες και η αυξημένη ροή προσφύγων από τη
Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Διεθνείς οργα-
νισμοί και οικονομικοί αναλυτές αναμένουν συ-
νέχιση των θετικών ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ
για τις πλείστες κύριες οικονομίες κατά το 2017
(Διάγραμμα 3.1).

Ο πληθωρισμός διεθνώς παρέμεινε σε χαμηλά
επίπεδα, λόγω κυρίως της παγκόσμιας υποτονικής
οικονομικής δραστηριότητας και της ιστορικά χα-
μηλής τιμής του πετρελαίου. Σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις διεθνών οργανισμών και οικονομικών ανα-
λυτών, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμένεται να
καταγράψει μικρή άνοδο το 2017, κυρίως λόγω
της αναμενόμενης από τους αναλυτές αύξησης της
τιμής του πετρελαίου (Διάγραμμα 3.2).

Εγχώριες εξελίξεις
Πληθωρισμός
Ο εγχώριος πληθωρισμός με βάση τον Εναρμονι-
σμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή  (ΕνΔΤΚ) παρέ-
μεινε αρνητικός, φθάνοντας κατά μέσο όρο στο -
1,2% σε σύγκριση με -1,5% το 2015. Σε
χαμηλότερα αρνητικά επίπεδα από τον ΕνΔΤΚ κυ-
μάνθηκε το 2016 και ο εγχώριος δομικός πληθω-
ρισμός, τόσο εξαιρουμένης της ενέργειας, όσο και
εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων
(Διάγραμμα 3.3). Σημειώνεται ότι τα αρνητικά επί-
πεδα του πληθωρισμού στην Κύπρο τα τελευταία
δύο χρόνια σχετίζονται περισσότερο με εξωγενείς
παράγοντες, δομικές αλλαγές και μείωση του εγ-
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ΔIAΓPAMMA 3.1 ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή %, εποχιακά διορθωμένη)

Πηγή: Eurostat.
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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ΔIAΓPAMMA 3.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγές: Εurostat, SDW (ΕΚΤ).
Σημείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι μέσοι όροι των πιο
πρόσφατων προβλέψεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, The Economist poll και το ΔΝΤ.
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ΕνΔΤΚ ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας και τροφίμων

ΕνΔΤΚ εξαιρ. ενέργειας

Ιαν. Ιούλ.
2012

Ιαν. Ιούλ.
2013

Ιαν. Ιούλ.
2014

Ιαν. Ιούλ.
2015

Ιαν. Ιούλ.
2016

ΔIAΓPAMMA 3.3 Πληθωρισμός στην Κύπρο
(ετήσια μεταβολή,%)

Πηγή: Eurostat.
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χώριου κόστους παραγωγής και όχι με φαινόμενα
αυτοτροφοδοτούμενου φαύλου κύκλου μειώσεων
τιμών και κατανάλωσης. 

Το 2017 ο πληθωρισμός αναμένεται να επα-
νέλθει σε θετικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται κυρίως
στην προδιαγραφόμενη αύξηση των τιμών του πε-
τρελαίου, στην περαιτέρω ανάκαμψη της εγχώριας
ζήτησης, μέσω των νέων επενδύσεων και της ιδιω-
τικής κατανάλωσης και στην αναμενόμενη μικρή
αύξηση των μισθών.

Νομισματικές εξελίξεις1,2

To 2016 o εγχώριος χρηματοπιστωτικός τομέας
παρέμεινε σε πορεία σταδιακής ανάκαμψης, εν
μέσω θετικών εξελίξεων για την κυπριακή οικονο-
μία, με κυρίαρχο γεγονός την επίσημη έξοδο από
το οικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής τον Μάρ-
τιο του 2016.  Παρόλα αυτά, το υψηλό επίπεδο των
Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) συνεχίζει να
αποτελεί μεγάλη πρόκληση και τροχοπέδη για την
πλήρη ανάκαμψη του τομέα και της εγχώριας οι-
κονομίας γενικότερα. Η επιτυχής αντιμετώπιση των
ΜΕΔ παραμένει μία από τις σημαντικότερες προ-

κλήσεις του εγχώριου τραπεζικού τομέα. Στα πλαί-
σια αυτά, αποτιμάται θετικά η εντατικοποίηση των
αναδιαρθρώσεων και η συνεχής και σταδιακή μεί-
ωση που καταγράφεται από τον Φεβρουάριο του
2015 στα υφιστάμενα επίπεδα των ΜΕΔ.

Θετική εξέλιξη αποτελεί, επίσης, και η αύξηση
που παρατηρείται τόσο στη ζήτηση όσο και στην
προσφορά νέων δανείων από τραπεζικά ιδρύματα
προς εγχώρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ως απο-
τέλεσμα κυρίως της βελτίωσης των εγχώριων μα-
κροοικονομικών συνθηκών και της διατήρησης
ιστορικά χαμηλών επιτοκίων. Από την άλλη, ο ρυθ-
μός απομόχλευσης των υφιστάμενων δανείων επι-
ταχύνθηκε το 2016, με τις αυξημένες αποπληρωμές
να αντικατοπτρίζουν εν μέρει τη σημαντική αύ-
ξηση στις επιτυχείς αναδιαρθρώσεις. Συνολικά, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τον
εγχώριο ιδιωτικό τομέα υποχώρησε στο -1,5% τον
Δεκέμβριο του 2016 σε σύγκριση με 0,2% τον Δε-
κέμβριο του 2015 (Διάγραμμα 3.4).

Παράλληλα, η σημαντική καταγραφή εισροών
καταθέσεων, ιδιαίτερα από κατοίκους Κύπρου και
συγκεκριμένα από τις εγχώριες μη-χρηματοοικο-
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1. Όλα τα νομισματικά μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων, αφορούν στοιχεία εξαιρουμένης της ΚΤΚ ή/και του Ευρω-
συστήματος. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα στοιχεία που αναλύονται στην παρούσα ενότητα της Έκθεσης και αναφέρονται σε κα-
τοίκους Κύπρου εξαιρούν τις Οντότητες Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Entities).

2. Για λεπτομέρειες ως προς τον υπολογισμό των συναλλαγών και των ετήσιων εκατοστιαίων μεταβολών, βλ. την έκδοση Νομι-
σματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές του Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ στον ιστοχώρο της ΚΤΚ.
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Πηγή: ΚΤΚ.
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νομικές επιχειρήσεις, υποδηλοί σταδιακή επι-
στροφή της εμπιστοσύνης των καταθετών στο κυ-
πριακό τραπεζικό σύστημα. Ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής των καταθέσεων του εγχώριου ιδιωτικού
τομέα έφθασε στο 7,4% τον Δεκέμβριο του 2016 σε
σύγκριση με 1,6% τον Δεκέμβριο του 2015 (Διά-
γραμμα 3.5, σελ. 17).

Επιτόκια
Τα επιτόκια στην Κύπρο σταθεροποιήθηκαν σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2016, σε συνέχεια της
πτωτικής πορείας που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2015. Η χαλαρή νομι-

σματική πολιτική που ακολουθείται από την ΕΚΤ ευ-
νόησε το επιτοκιακό καθεστώς, και σε συνδυασμό
με σχετικά μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής που
έλαβε η ΚΤΚ ιδιαίτερα το 2015, οδήγησαν στη μεί-
ωση των εγχώριων επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, τα εγχώρια καταθετικά επιτόκια
παρέμειναν σταθερά σε ιστορικά χαμηλά τους επί-
πεδα (Διάγραμμα 3.6), ενώ οι τράπεζες συνέχισαν
να μετακυλούν μέρος του μειωμένου κόστους χρη-
ματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικο-
κυριά. Ως εκ τούτου, τα δανειστικά επιτόκια όλων
των κατηγοριών κατέγραψαν περαιτέρω μικρή
πτώση κατά το 2016 (Διάγραμμα 3.7).
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(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου )

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
(1) Προθεσμίας μέχρι 1 έτους.
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2012

Ιαν.
2013

Ιαν.
2014

Ιαν.
2015

Ιαν.
2016

Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος ΜάιοςΣεπ. Σεπ. Σεπ. Σεπ. Σεπ.Ιαν.
2012

Ιαν.
2013

Ιαν.
2014

Ιαν.
2015

Ιαν.
2016

Μάιος Μάιος Μάιος Μάιος ΜάιοςΣεπ. Σεπ. Σεπ. Σεπ. Σεπ.

ΔIAΓPAMMA 3.7 Επιτόκια νέων δανείων των νχι σε ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ(1)

(% ετησίως, μέσοι όροι περιόδου)

Πηγές: SDW (ΕΚΤ), KTK.
(1) Με μεταβαλλόμενο επιτόκιο και αρχικό προσδιορισμό επιτοκίου μέχρι 1 χρόνο.
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Εθνικοί λογαριασμοί
Η εγχώρια οικονομία συνέχισε να παρουσιάζει βελ-
τίωση το 2016, με το εννιάμηνο του 2016 να κατα-
γράφει μεγέθυνση 2,8%, σε σύγκριση με 1,7% το
2015.  Η επιτάχυνση αντικατοπτρίζει τη βελτίωση
στην εγχώρια ζήτηση (αύξηση της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης και των πάγιων ακαθάριστων κεφαλαι-
ουχικών επενδύσεων κατά 2,7% και 10,7%, αντί-
στοιχα), αλλά και των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών και κυρίως του τουρισμού. Με βάση τα
στοιχεία του εννιαμήνου του 2016, οι πλείστοι το-
μείς της παραγωγής καταγράφουν θετικούς ρυθ-
μούς μεταβολής (Διάγραμμα 3.8). Συγκεκριμένα, ο
τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ξε-
νοδοχείων και εστιατορίων, μεταφορών και απο-
θήκευσης, καθώς και ο τομέας των επαγγελματι-
κών, επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων,
συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ κατά
την υπό αναφοράν περίοδο με συνεισφορά 1,2 και
0,6 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Μικρή θε-
τική συνεισφορά είχε, επίσης, ο τομέας των κατα-
σκευών με αριθμό σχετικών δεικτών, μέχρι και το
τέταρτο τρίμηνο του χρόνου να καταδεικνύουν αύ-
ξηση στη δραστηριότητα. Ο τομέας των χρηματο-
πιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων πα-

ρουσίασε συρρίκνωση με αρνητική συνεισφορά
0,5 ποσοστιαίες μονάδες το πρώτο εννιάμηνο του
έτους, λόγω κυρίως της συνεχιζόμενης απομό-
χλευσης στα πλαίσια της προσπάθειας του ιδιωτι-
κού και του τραπεζικού τομέα για διόρθωση των
ισολογισμών τους. 

Αγορά εργασίας, παραγωγικότητα και κόστος
εργασίας
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας συνέχισαν να
παρουσιάζουν βελτίωση, αντανακλώντας τις εξε-
λίξεις στην οικονομική δραστηριότητα. Συγκεκρι-
μένα, η απασχόληση σημείωσε ετήσιες αυξήσεις
2,3%, 2,7% και 2,7% τα πρώτα τρία τρίμηνα του
2016, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3.9). Παράλληλα, το
ποσοστό ανεργίας με βάση την Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού (ΕΕΔ) μειώθηκε στο 13% το πρώτο εν-
νιάμηνο του 2016.  Το τρίτο τρίμηνο του 2016, η ανε-
γία έφτασε επίσης στο 13%, έναντι 14,7% το αντί-
στοιχο περυσινό τρίμηνο (Διάγραμμα 3.9).
Ταυτόχρονα το ποσοστό ανεργίας με διάρκεια έξι
μήνες και άνω μειώθηκε στο 7,7% το τρίτο τρίμηνο
του 2016, έναντι ποσοστού 9,2% το αντίστοιχο πε-
ρυσινό τρίμηνο. Εντούτοις, η συνολική ανεργία εξα-
κολουθεί να κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
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ΔIAΓPAMMA 3.8 Σταθμισμένη επίδραση κατά 
οικονομική δραστηριότητα στη συνολική ετήσια 
μεταβολή του αΕΠ
(ποσοστιαίες μονάδες)

Πηγές: ΣΥΚ, ΚΤΚ.
(1) Κύριοι τομείς που περιλαμβάνονται είναι αυτοί της γεωργίας, της μεταποίησης, της
δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης και υγείας, καθώς της ενημέρωσης και επικοινωνίας.
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ΔIAΓPAMMA 3.9 ανεργία και απασχόληση

Πηγή: ΣΥΚ.
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Η δαπάνη ανά μισθωτό, παρά τη βελτίωση της
οικονομικής δραστηριότητας, κατέγραψε οριακή
ετήσια μείωση 0,1% το πρώτο εννιάμηνο του 2016
αντικατοπτρίζοντας τις μειώσεις του δημόσιου το-
μέα, με την παραγωγικότητα να καταγράφει ετήσια
αύξηση 0,2%. Ως αποτέλεσμα, το μοναδιαίο κό-
στος εργασίας κατέγραψε ετήσια μείωση 0,2% κατά
την υπό αναφοράν περίοδο (Διάγραμμα 3.10).

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ)3

Το ΙΤΣ το πρώτο εvνιάμηνο του 2016 κατέγραψε έλ-
λειμμα €78,2 εκατ. (ή 0,6% του ΑΕΠ) σε σχέση με επί-
σης έλλειμμα €316,3 εκατ. (ή 2,4% του ΑΕΠ) την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η σημαντική μείωση
του ελλείμματος προέρχεται κυρίως από το ισοζύ-
γιο υπηρεσιών, (Πίνακας 3.1) και αντικατοπτρίζει
τα αυξημένα έσοδα από τις υπηρεσίες τηλεπικοι-
νωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης και τον
τουρισμό, σε συνδυασμό με μείωση των εξόδων,
κυρίως από τις λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες. Το
έλλειμμα του πρωτογενούς εισοδήματος επιδεινώ-
θηκε κατά €340 εκατ., λόγω κυρίως της μείωσης
των καθαρών εισοδημάτων από λοιπές επενδύσεις.

Η χρηματοδότηση του ελλείμματος του ΙΤΣ
κατά το εvνιάμηνο του 2016 προήλθε κυρίως από
την κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε δανεισμός  και
ρευστοποιήσεις στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και
έκδοση κυβερνητικών χρεογράφων.

H καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (ΔΕΘ) της
Κύπρου το πρώτο ενιάμηνο του 2016 ήταν αρνη-
τική και ανήλθε στα €21,1 δις ή 117,6% του ΑΕΠ.
Εξαιρώντας τα στοιχεία των ΕΕΣ, η καθαρή ΔΕΘ
παρουσιάζει βελτίωση κατά 76 ποσοστιαίες μονά-
δες και ανέρχεται στα -€7,4 δις ή -41,1% του ΑΕΠ. 

Δημόσια οικονομικά 
Η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών συνέχισε
και το 2016 να ξεπερνά τις προσδοκίες. Tο δημο-
σιονομικό ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης ως
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3. Με την εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων ΕΣΟΛ2010 και ΒΡΜ 6, οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές της Κύπρου περιλαμ-
βάνουν, μεταξύ άλλων, και μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών, καθώς και δραστηριότητες πλοι-
οκτητριών εταιρειών ειδικού σκοπού (ΕΕΣ).  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Πλαίσιο 1, σελίδα 51 του Οικονομικού
Δελτίου, Δεκεμβρίου 2014.
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ΔIAΓPAMMA 3.10 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό,
παραγωγικότητα και μοναδιαίο εργατικό κόστος
(ετήσια μεταβολή, %)

Πηγή: ΣΥΚ.

Πίνακας 3.1 ισοζύγιο Πληρωμών 
(κύριες κατηγορίες) 
(€ εκατομμύρια) 

Πηγή: KTK.

Iαν.-Σεπτ. Iαν.-Σεπτ.
2015 2016 Μεταβολή

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -316,3 -78,2 238,1
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 119,4 655,8 536,3
Ισοζύγιο αγαθών -2.386,1 -2.463,8 -77,7

Εξαγωγές αγαθών 1.963,8 1.930,7 -33,1
Εισαγωγές αγαθών 4.349,9 4.394,5 44,6

Ισοζύγιο υπηρεσιών 2.505,6 3.119,6 614,0
Εξαγωγές υπηρεσιών 6.260,3 6.719,5 459,2

εκ των οποίων:
Μεταφορές 1.753,2 1.771,6 18,4
Ταξίδια 1.845,6 2.061,7 216,1
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1.632,2 1.609,4 -22,8
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 151,7 139,0 -12,7

Εισαγωγές υπηρεσιών 3.754,8 3.599,9 -154,8
εκ των οποίων: 
Μεταφορές 1.012,6 1.070,4 57,8
Ταξίδια 773,5 848,0 74,5
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 580,7 557,9 -22,8
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 441,4 279,6 -161,8

Πρωτογενές εισόδημα (καθαρό) -93,3 -433,3 -340,0
Δευτερογενές εισόδημα (καθαρό) -342,4 -300,6 41,8
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ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε πλεόνασμα της τά-
ξης του 0,1% το 2016, σε σχέση με έλλειμμα της
τάξης του 0,1%4 το 2015. Το πρωτογενές πλεόνα-
σμα ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 2,6%,
σε σχέση με 2,7% το 2015. 

Τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν ετήσια αύ-
ξηση 0,5% το 2016 (Πίνακας 3.2), πρωτίστως λόγω
της σημαντικής βελτίωσης κατά 5,9% στις ει-
σπράξεις από ΦΠΑ, απότοκο και της βελτίωσης
στην οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί πως η βελ-
τίωση στα δημόσια έσοδα σημειώθηκε παρά τη
μεγάλη μείωση κατά 29,2% στην κατηγορία άλ-
λες τρέχουσες φορολογίες, λόγω της έκπτωσης
κατά 75% στον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς
και της χειροτέρευσης κατά 20,1% στην κατηγορία
εισόδημα περιουσίας, λόγω του μειωμένου  μερί-
σματος της ΚΤΚ. Οι δημόσιες δαπάνες (Πίνακας
3.2) σημείωσαν οριακή αύξηση 0,1% το 2016, σε
σχέση με μείωση 0,9% το 2015, με αυξομειώσεις σε
υποκατηγορίες δαπανών.

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της κυβέρνη-
σης ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρά την καταγραφή
πρωτογενούς πλεονάσματος, παρέμεινε αμετά-
βλητο στο 107,5% το 2016 σε σχέση με το 2015
(Διάγραμμα 3.11). Αυτό οφείλεται εν μέρει στη
συσσώρευση ταμειακών αποθεμάτων, απόρροια
της μη πλήρους χρησιμοποίησης των εισροών από
την έκδοση ομολόγου €1 δις το 2016 για επανα-
γορά ομολόγων. 

Προβλέψεις5

Οι προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία για την
περίοδο 2017-2019, αναθεωρήθηκαν οριακά προς
τα πάνω σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη
της ΚΤΚ, παρά την επιδείνωση του διεθνούς οικο-
νομικού κλίματος. Συγκεκριμένα, για το 2017 ανα-
μένεται ανάκαμψη της τάξης του 2,8%, ενώ περαι-
τέρω μεγέθυνση της κυπριακής οικονομίας γύρω

21Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

4. Εξαιρουμένης της ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας ύψους €175 εκατ.
5. Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2016.
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Πίνακας 3.2 Λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης

Πηγές: ΣΥΚ, KTK.
(1) Δεν περιλαμβάνει την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής Κεντρικής
Τράπεζας (ύψους €175 εκατ.).

2015 2016 Μεταβολή
(€ εκατ.) (€ εκατ.) (%)

ΔαΠαΝΕΣ
Ενδιάμεση ανάλωση 691,8 673,3 -2,7
Απολαβές προσωπικού 2.224,7 2.211,4 -0,6
Κοινωνικές παροχές 2.467,8 2.563,2 3,9
Τόκοι πληρωτέοι 495,4 464,7 -6,2
Επιδοτήσεις 71,5 97,2 35,9
Άλλα τρέχοντα έξοδα 463,3 383,3 -17,3
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου/
Κεφαλαιουχικά αγαθά 337,5 429,7 27,3
Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου 152,7(1) 88,0 -42,4
Σύνολο δαπανών 6.904,7 6.910,8 0,1
Σύνολο δαπανών ως % του αΕΠ 39,1 38,5

ΕΣΟΔα
Φόροι επί της παραγωγής και εισαγωγές 2.601,2 2.670,0 2,6
Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα, πλούτο κλπ 1.719,1 1.719,2 0,0
Κοινωνικές εισφορές 1.482,9 1.528,5 3,1
Άλλα τρέχοντα έσοδα 316,6 279,4 -11,7
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 525,0 527,0 0,4
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου εισπρακτέες 0,0 5,3 -
Εισόδημα περιουσίας 238,5 190,5 -20,1
Σύνολο εσόδων 6.883,3 6.919,9 0,5
Σύνολο εσόδων ως % του αΕΠ 39,0 38,6

Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) -21,4 9,1
Πλεόνασμα (+) / Έλλειμμα (-) 
ως % του αΕΠ -0,1 0,1
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Πηγές: Eurostat, ΣΥΚ, ΚΤΚ.
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στο 3% εκτιμάται ότι θα καταγραφεί για τα επόμενα
δύο χρόνια. Η αναμενόμενη πορεία αντικατοπτρί-
ζει, εν μέρει, τη θετική πορεία στις επενδύσεις που
έχουν ήδη δρομολογηθεί στους τομείς του τουρι-
σμού, των κατασκευών και άλλων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται
να ανέλθει στο 0,9%, 1,5% και 1,6% τα έτη 2017,
2018 και 2019, αντίστοιχα, επηρεαζόμενος κυρίως
από την προβλεπόμενη συνέχιση της εγχώριας οι-
κονομικής μεγέθυνσης, καθώς και την τιμή του πε-
τρελαίου, η οποία αναμένεται με βάση τις εκτιμή-
σεις των αναλυτών να καταγράψει άνοδο. 

Σε ό,τι αφορά την αβεβαιότητα (κινδύνους) σε
σχέση με τις μακροοικονομικές προβλέψεις, οι κίν-
δυνοι  για το ΑΕΠ αξιολογούνται ως ισορροπημέ-
νοι.  Οι προς τα κάτω κίνδυνοι πηγάζουν κυρίως
από την αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό πο-
λιτικό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 23ης Ιου-
νίου 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από
την αβεβαιότητα στο εγχώριο περιβάλλον. Για πα-
ράδειγμα, τυχόν επιδείνωση των εγχώριων πιστω-
τικών συνθηκών στην περίπτωση που σημειωθεί
πιο αργή, από την αναμενόμενη, πρόοδος στη μεί-

ωση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμε-
νων χορηγήσεων. Οι προς τα πάνω κίνδυνοι σχετί-
ζονται εν μέρει με την  κατασκευή του καζίνο, το
οποίο αναμένεται να συμβάλει στη διαφοροποί-
ηση  του τουριστικού προϊόντος που θα προσφέρει
επιπλέον επιλογές στους τουρίστες. Τέλος, η εξε-
ρεύνηση νέων πεδίων πιθανών κοιτασμάτων φυ-
σικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούσε να οδη-
γήσει σε υψηλότερα έσοδα και οικονομική δρα-
στηριότητα μεσοπρόθεσμα. 

Για τις προβλέψεις του πληθωρισμού, οι επι-
κρατέστεροι κίνδυνοι είναι προς τα κάτω και σχετί-
ζονται κυρίως με μια πιθανή επιδείνωση της εξω-
τερικής ζήτησης για τις υπηρεσίες. Παράλληλα, το
ενδεχόμενο για περαιτέρω μειώσεις στην τιμή του
πετρελαίου, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη μετακύ-
λιση στις υπόλοιπες τιμές αγαθών και υπηρεσιών,
καθώς και από άλλες δευτερογενείς επιδράσεις, δύ-
ναται να επηρεάσουν καθοδικά το γενικό επίπεδο
τιμών. Επιπλέον, καθοδικοί κίνδυνοι σχετίζονται με
μια επιδείνωση των εγχώριων πιστωτικών συνθη-
κών. Οι κυριότεροι ανοδικοί για τον πληθωρισμό
κίνδυνοι σχετίζονται με την καλύτερη από την ανα-
μενόμενη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών.
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4. Εργασίες της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου (ΚΤΚ)

4.1 Ρύθμιση και Εποπτεία του Τραπεζικού Τομέα
Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής
εποπτείας και λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων
Κατά τη διάρκεια του 2016 η ΚΤΚ έχει προβεί σε πε-
ραιτέρω αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου
των πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να συνάδει με
το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο, και να καταστεί
πιο αποτελεσματικό. 

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες τροποποιή-
σεις/προσθήκες στο ρυθμιστικό πλαίσιο ήταν οι
ακόλουθες:
(α) Έκδοση νέας οδηγίας Περί των Διαδικασιών

Χορήγησης και Αναθεώρησης Πιστωτικών Δι-
ευκολύνσεων Οδηγία του 2016 προς αντικα-
τάσταση της υφιστάμενης Οδηγίας του 2013.
Σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας είναι η
απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και
αναθεώρησης δανείων διατηρώντας συγχρό-
νως τις βέλτιστες πρακτικές πιστωτικής πολιτι-
κής. Η οδηγία δίνει έμφαση στην προσυμβα-
τική ενημέρωση των δανειοληπτών, στην
εφαρμογή διάφανων διαδικασιών αναφορικά
με την πιστωτική πολιτική των ιδρυμάτων και
στην αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρω-
μής των δανειοληπτών, όπου αναμένεται ότι
τα ιδρύματα δεν θα βασίζονται στις εξασφαλί-
σεις ή/και τους εγγυητές για την αποπληρωμή
των δανείων.

(β) Έκδοση της Περί της Διαδικασίας Κοινοποίη-
σης Οδηγίας του 2016 δυνάμει του άρθρου 17
του Νόμου που Ρυθμίζει την Αγοραπωλησία
Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Συναφή Θέ-
ματα του 2015. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας εί-
ναι ο καθορισμός της διαδικασίας που αφορά

την απαιτούμενη από τον Νόμο κοινοποίηση
από πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα προς
τους δανειολήπτες ή/και εγγυητές σε περί-
πτωση όπου ληφθεί απόφαση να προχωρήσει
με την πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων.

(γ) Τροποποίηση της Περί Απομείωσης Δανείων
και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων
Οδηγίας του 2014 έως 2015. Λαμβάνοντας
υπόψη τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές
συνθήκες και τον αρνητικό αντίκτυπο στις πα-
ρούσες τιμές ακινήτων, η εν λόγω τροποποί-
ηση σκοπό έχει την παραχώρηση εξαίρεσης
από την πρόνοια της Οδηγίας που θέτει ανώ-
τατο όριο επί της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας
των ακινήτων που αποτελούν εξασφάλιση για
μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις
στο ύψος της παρούσας αγοραίας αξίας, για
όση χρονική περίοδο ο δείκτης αντικυκλικού
αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 0%
από την ΚΤΚ. Για την εν λόγω περίοδο, το ανώ-
τατο όριο βασίζεται στις προβλέψεις για τις τι-
μές των ακινήτων στις οποίες προβαίνει το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου
καθώς και στον ετήσιο μακροχρόνιο στόχο πλη-
θωρισμού που θέτει η ΕΚΤ.

(δ) Ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από την Βουλή
των Αντιπροσώπων ο περί Χρηματοδοτικής Μί-
σθωσης Νόμος, 2016. Στόχος του εν λόγω Νό-
μου είναι δημιουργία του απαραίτητου ρυθμι-
στικού πλαισίου για την ανάπτυξη και ομαλή
λειτουργία του θεσμού των χρηματοδοτικών
μισθώσεων ως εναλλακτική μορφή χρηματο-
δότησης φυσικών και νομικών προσώπων.
Ο Νόμος, μεταξύ άλλων, ορίζει τους οργανι-
σμούς που δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις προϋποθέσεις
για την αδειοδότηση από την KTK των εται-
ρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις κανο-
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νιστικές απαιτήσεις με τις οποίες οφείλουν να
συμμορφώνονται οι πάροχοι υπηρεσιών χρη-
ματοδοτικών μισθώσεων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των προμηθευτών που ενεργούν ως ανε-
ξάρτητοι μεσολαβητές. Επιπλέον, ο Νόμος
παρέχει εξουσίες στην ΚΤΚ ως αρμόδια επο-
πτική αρχή, να εκδίδει σχετικές οδηγίες. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΚΤΚ έχει ετοιμάσει σχετική οδη-
γία μέσω της οποίας, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει
την αδειοδότηση των εταιρειών χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης και καθορίζει τα απαιτούμενα
ελάχιστα κεφάλαια που πρέπει να διατηρούν οι
εν λόγω εταιρείες. 

(ε) Ολοκληρώθηκε η εναρμόνιση με την Ευρω-
παϊκή Οδηγία 2014/59/ΕΕ που αφορά τη θέ-
σπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυ-
γίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (γνωστή ως
BRRD). 
Η ΚΤΚ, υπό την ιδιότητα της ως αρμόδια αρχή,
έχει προβεί στη μεταφορά των προνοιών της
υπό αναφορά Οδηγίας που αφορούν τη θέ-
σπιση πλαισίου ανάκαμψης με τροποποίηση
των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νό-
μων. Οι πρόνοιες της οδηγίας που αφορούν το
πλαίσιο εξυγίανσης μεταφέρθηκαν στον περί
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
Νόμο του 2016. 
Οι πρόνοιες αναφορικά με το πλαίσιο ανάκαμ-
ψης θεσπίζουν την υποχρέωση για ετοιμασία
σχεδίων ανάκαμψης από τα αδειοδοτημένα πι-
στωτικά ιδρύματα (ΑΠΙ) που αξιολογούνται από
την ΚΤΚ, την παροχή πληροφοριών από την
ΚΤΚ προς την Αρχή Εξυγίανσης για την ετοιμα-
σία σχεδίων εξυγίανσης των ΑΠΙ, την εξουσία
της ΚΤΚ να προβαίνει σε έγκαιρη παρέμβαση
καθώς και να διαπιστώνει κατά πόσο ένα ΑΠΙ τε-
λεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας ή ενδεχό-
μενης αφερεγγυότητας, καθώς και τις πρόνοιες

που αφορούν τη διαβούλευση και τη συνεργα-
σία με την Αρχή Εξυγίανσης.

Μια σημαντική εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
η ανάληψη πρωτοβουλιών από την ΕΚΤ) στον το-
μέα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ). 

Η ΕΚΤ αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) στον τραπε-
ζικό τομέα συγκεκριμένων κρατών – μελών της ευ-
ρωζώνης, προχώρησε μέσα στο 2016 στη σύσταση
μίας επιτροπής αποτελούμενης από αντιπροσώ-
πους των εθνικών εποπτικών αρχών (συμπεριλαμ-
βανομένης και της ΚΤΚ) και της ίδιας της ΕΚΤ, με
σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών, μέσα στα πλαί-
σια των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, για επί-
σπευση της επίλυσης του προβλήματος των υψη-
λών ΜΕΧ. Συγκεκριμένα, ως πρώτο βήμα ήταν η
δημοσίευση σε μορφή προσχεδίου κατευθυντή-
ριων γραμμών προς τα πιστωτικά ιδρύματα σχε-
τικά με τη διαχείριση των ΜΕΧ όπου παρέχονται
βέλτιστες πρακτικές και εισηγήσεις σε θέματα στρα-
τηγικής, διακυβέρνησης και διαδικασιών, εργαλείων
αναδιάρθρωσης προβληματικών πιστωτικών διευ-
κολύνσεων, απομείωσης της αξίας τους και εκτίμη-
σης των εξασφαλίσεων. Οι υπό αναφορά κατευθυ-
ντήριες γραμμές6 είναι στο στάδιο της
ολοκλήρωσής τους αφού έχει ήδη προηγηθεί δη-
μόσια διαβούλευση. 

Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(α) των περί της Παρε-
μπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων,
2007-2016 ("ο Νόμος"), η ΚΤΚ είναι η αρμόδια επο-
πτική αρχή για την εφαρμογή των προνοιών της νο-
μοθεσίας σε σχέση με χρηματοοικονομικές δρα-
στηριότητες για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα
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ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονι-
κού χρήματος. Σχετικά, η ΚΤΚ έχει εκδώσει προς τα
πιστωτικά ιδρύματα την Οδηγία για την Παρεμπό-
διση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ("η Οδη-
γία") η οποία καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής δια-
τάξεων του Νόμου. 

Κατά την παρακολούθηση, αξιολόγηση και
εποπτεία της εφαρμογής των απαιτήσεων του Νό-
μου και της Οδηγίας, η ΚΤΚ βασίζεται επίσης στις
αξιολογήσεις, αποφάσεις και συστάσεις άλλων σω-
μάτων, όπως η Επιτροπή Moneyval του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, το Financial Action Task Force
(FATF), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Πα-
γκόσμια Τράπεζα, ενώ για την ετοιμασία κατευθυ-
ντήριων γραμμών προς τα εποπτευόμενα πρό-
σωπα, λαμβάνονται επίσης υπόψη η τυπολογία,
οι σύγχρονες τάσεις και οι κίνδυνοι χρησιμοποίη-
σης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκο-
πούς ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και
βέλτιστες πρακτικές που προάγονται από άλλες
εποπτικές αρχές για την παρεμπόδιση και κατα-
πολέμηση του φαινομένου.

Κατά το 2016, η ΚΤΚ ολοκλήρωσε το τριετές
πρόγραμμα (2014-2016) επιτόπιων ελέγχων πλή-
ρους πεδίου σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υπό
την εποπτεία της. Συγκεκριμένα, το 2016 η ΚΤΚ
πραγματοποίησε 11 επιτόπιους ελέγχους σε πι-
στωτικά ιδρύματα, με τη συμβολή ελεγκτικών οί-
κων, με τη μεθοδολογία και καθοδήγηση της ΚΤΚ,
ενώ επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και σε
τρία ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρή-
ματος. Το τριετές πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων
αποτελούσε μέρος του Σχεδίου Δράσης (Παράρ-
τημα 2 του Μνημονίου Συναντίληψης με την
Τρόικα) για την Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Πα-
ράνομου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της

Τρομοκρατίας, με στόχο την αντιμετώπιση των
όποιων ελλείψεων εντοπίστηκαν από τις αξιολο-
γήσεις της Moneyval και της Deloitte Ιταλίας του
2013. Με βάση τα αποτελέσματα των επιτόπιων
ελέγχων, η ΚΤΚ λαμβάνει όλα τα αναμενόμενα από
τη σχετική νομοθεσία μέτρα και αναλαμβάνει την
παρακολούθηση των απορρεουσών ενεργειών από
πλευράς των εποπτευομένων.

Επίσης κατά το 2016, η ΚΤΚ, μαζί με τις άλλες εγ-
χώριες εποπτικές αρχές, ολοκλήρωσε τη συνεργα-
σία της με τη Διεθνή Τράπεζα σε σχέση με το έργο
της αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αναφύο-
νται σε εθνικό επίπεδο. Η συμφωνία που συνομο-
λογήθηκε το 2015 προέβλεπε την αξιολόγηση των
απειλών και της εγγενούς τρωτότητας της Κύπρου
στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από πα-
ράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότη-
σης της τρομοκρατίας στη βάση της διεθνώς απο-
δεκτής και αναγνωρισμένης μεθοδολογίας της
Διεθνούς Τράπεζας. Με την αξιολόγηση των εν
λόγω κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, θα επιτευχθεί
συμμόρφωση με τις πρόνοιες των διεθνών προτύ-
πων του FATF αλλά και της Οδηγίας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρη-
ματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία τίθεται σε
εφαρμογή το 2017. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση
αυτή θα επιτρέψει τον καταρτισμό συγκεκριμένου
πλάνου δράσης με στόχο τη συνεχιζόμενη ενδυ-
νάμωση των μέτρων πρόληψης.

Επιπλέον, η ΚΤΚ συνεργάζεται με τη ΜΟΚΑΣ
για τη μεταφορά σε εθνικό νομικό δίκαιο της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 σχετικά
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με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία τρο-
ποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
καταργεί την Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Οδηγία
2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ολο-
κλήρωση του έργου αυτού προγραμματίζεται για
την άνοιξη 2017.

4.2 Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
και Επενδυτικών Εταιρειών

Το θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση πιστωτικών
ιδρυμάτων τροποποιήθηκε με την ψήφιση από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Εξυγίαν-
σης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εται-
ρειών Νόμου (Νόμος 22(Ι)/2016) και τη δημοσί-
ευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας στις 18 Μαρτίου 2016. Ο νέος Νόμος
αντικατέστησε το Νόμο 17(Ι)/2013 που είχε θε-
σπιστεί στις 22 Μαρτίου 2013 ως είχε μετέπειτα
τροποποιηθεί. Ο Νόμος 22(Ι)/2016 εναρμονίζει το
εθνικό πλαίσιο εξυγίανσης με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυ-
γίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών
εταιρειών. Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν
την προσθήκη των Κυπριακών Εταιρειών Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αρχικό κε-
φάλαιο ύψους επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ
(€730.000) στις οντότητες που υπόκεινται στο
Νόμο, την κατάργηση της Επιτροπής Εξυγίανσης
και τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΤΚ ως το αρμόδιο όργανο για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρχής Εξυγίαν-
σης, και την εισαγωγή υποχρέωση τήρησης από
τα ιδρύματα ελάχιστων ίδιων κεφαλαίων και επι-

λέξιμων υποχρεώσεων με εναπομένουσα ληκτό-
τητα πέραν του ενός έτους για σκοπούς εφαρμο-
γής της προκρινόμενης στρατηγικής εξυγίανσης.
Ο εν λόγω δείκτης καθορίζεται από την Αρχή Εξυ-
γίανσης για κάθε ίδρυμα ξεχωριστά αφού λάβει
υπόψη τη δυνατότητα εξυγίανσης και το προλη-
πτικό σχέδιο εξυγίανσης εκάστου ιδρύματος. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την 1η Ιανουαρίου 2016,
τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Ενιαίος Μηχανισμός
Εξυγίανσης δυνάμει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
(EE) αρ. 806/2014. Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίαν-
σης αποτελεί το δεύτερο πυλώνα της Τραπεζικής
Ένωσης με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση πτώχευσης ή ενδεχόμενης πτώχευσης των
συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώ-
νης τα οποία υπάγονται στον Ενιαίο Εποπτικό Μη-
χανισμό. Δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού συστά-
θηκε το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης που έχει,
μεταξύ άλλων, την ευθύνη της ετοιμασίας, σε προ-
ληπτική βάση, σχεδίων εξυγίανσης και της λήψης
μέτρων εξυγίανσης για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα
που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ καθώς
επίσης και για τους ομίλους πιστωτικών ιδρυμάτων
που λειτουργούν σε διασυνοριακή βάση στην ΕΕ. 

Οι κύριες εργασίες της Μονάδας Εξυγίανσης
κατά το 2016 αφορούσαν την παρακολούθηση
εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης στη Cyprus
Popular Bank Public Co Ltd (CPB) και τη συμμε-
τοχή της στην ετοιμασία σχεδίων εξυγίανσης για τα
τρία συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου
από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης. 

Τα μέτρα εξυγίανσης που εφαρμόζονται στην
CPB αφορούν την πώληση των εναπομεινάντων
περιουσιακών της στοιχείων που περιλαμβάνουν,
κυρίως, επενδύσεις σε θυγατρικές τράπεζες στο
εξωτερικό καθώς και τη συμμετοχή της στο μετο-
χικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου την οποία
απέκτησε ως αντίτιμο για την καθαρή δίκαιη αξία
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των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν
στην εν λόγω τράπεζα στις 29 Μαρτίου 2013. 

4.3 Xρηματοοικονομική Σταθερότητα
4.3.1 Μακροπροληπτική επίβλεψη
Η ΚΤΚ είναι η αρμόδια μακροπροληπτική αρχή της
Κύπρου. Η μακροπροληπτική επίβλεψη εστιάζει τη
δράση της στην παρακολούθηση και αξιολόγηση
της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συ-
στήματος της Κύπρου, καθώς και στην εφαρμογή
των εργαλείων μακροπροληπτικής πολιτικής, με
στόχο τον περιορισμό της συσσώρευσης συστημι-
κών κινδύνων.

Η ΚΤΚ, μέσω της μακροπροληπτικής πολιτικής
της, αναλύει τις κυκλικές και διαρθρωτικές εξελίξεις
στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στο ευρύτερο
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλ-
λον, με σκοπό τον εντοπισμό, την παρακολούθηση,
την αξιολόγηση και τον περιορισμό των κινδύνων
που ενδεχομένως να αποτελούν απειλή για τη στα-
θερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος της
Κύπρου. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο τραπεζικός το-
μέας, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του εγ-
χώριου χρηματοοικονομικού συστήματος και το κύ-
ριο δυνητικό μέσο μετάδοσης κινδύνων εντός του
χρηματοοικονομικού συστήματος και προς την
πραγματική οικονομία. Επίσης, παρακολουθούνται οι
εξελίξεις στο μη-τραπεζικό χρηματοοικονομικό το-
μέα, ιδιαίτερα στον ασφαλιστικό τομέα, στον τομέα
των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
στον τομέα των επενδυτικών ταμείων και στον τομέα
των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών
παροχών. Αναλύονται και αξιολογούνται οι εξελίξεις
στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περι-
βάλλον, με έμφαση στις μακροοικονομικές συνθήκες
και στους τομείς των νοικοκυριών, των μη χρηματο-
οικονομικών επιχειρήσεων, των ακινήτων και των
δημοσίων οικονομικών.

Υποβολή ποσοτικών στοιχείων και χρηματοοι-
κονομικών δεικτών για τον τραπεζικό τομέα της
Κύπρου προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ
Κατά το 2016, η ΚΤΚ συνέχισε την τακτική ετοιμα-
σία και υποβολή συγκεντρωτικών ποσοτικών στοι-
χείων και χρηματοοικονομικών δεικτών για τον
τραπεζικό τομέα προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, τα οποία
χρησιμοποιούνται για σκοπούς μακροπροληπτι-
κής ανάλυσης.

Τα Ενοποιημένα Τραπεζικά Στοιχεία (Conso -
lidated Banking Data – CBD) για τα τραπεζικά
ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο, υπο-
βάλλονται σε τριμηνιαία βάση στην ΕΚΤ. Τα στοι-
χεία που αφορούν τους Δείκτες Χρηματοοικονο-
μικής Ευρωστίας (Financial Soundness Indicators
– FSIs) για τα τραπεζικά ιδρύματα που λειτουρ-
γούν στην Κύπρο, υποβάλλονται σε τριμηνιαία
βάση στο ΔΝΤ.

Κύριες αποφάσεις μακροπροληπτικής πολιτικής
Κατά το 2016, η ΚΤΚ:
• Καθόρισε το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

για τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα και τις
συστημικές κυπριακές επιχειρήσεις παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

• Καθόρισε το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα
ασφαλείας για όλα τα αδειοδοτημένα πιστω-
τικά ιδρύματα και ορισμένες ΚΕΠΕΥ.

• Καθόρισε τα κριτήρια για την αξιολόγηση της
σημαντικότητας τρίτων χωρών, αναφορικά με
την αναγνώριση και τον καθορισμό των ποσο-
στών των αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθε-
μάτων ασφάλειας.

• Καθόρισε τον τρόπο που ορίζεται το ποσοστό
του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος
ασφαλείας επί των ανοιγμάτων των ιδρυμάτων
σε τρίτες χώρες.
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Έκθεση της ΚΤΚ για τη χρηματοοικονομική στα-
θερότητα
Η ΚΤΚ δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2017 την αξιο-
λόγησή της για τη σταθερότητα του χρηματοοικο-
νομικού συστήματος στην ετήσια Έκθεση Xρημα-
τοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016, στην οποία
γίνεται ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της δια-
σφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομι-
κού συστήματος της Κύπρου. Επιπλέον, η Έκθεση για
το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικο-
νομικών Επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε για
πρώτη φορά τον Μάιο του 2016, παρουσιάζει μια συ-
νοπτική ανάλυση του επιπέδου του χρέους τους και
της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης.

Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας
της ΕΕ
Στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν στις συναντήσεις της
Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - ΕΧΣ
(Financial Stability Committee – FSC) του Ευρωπαϊ-
κού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και στις υπό
αυτήν ομάδες εργασίας. Η ΕΧΣ παρέχει υποστήριξη
προς τα αρμόδια όργανα της ΕΚΤ καθ’ όσον αφορά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζο-
νται με τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της μα-
κροπροληπτικής επίβλεψης και της διασφάλισης
της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συ-
στήματος. Στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν στις συ-
ναντήσεις και εργασίες της Συμβουλευτικής Τεχνι-
κής Επιτροπής - ΣΤΕ (Advisory Technical Committee
– ATC) του ΕΣΣΚ και στις υπό αυτήν ομάδες εργα-
σίας. H ΣΤΕ έχει συμβουλευτικό και υποβοηθητικό
ρόλο σε θέματα που άπτονται των εργασιών του
ΕΣΣΚ. Επίσης, στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν στις
συναντήσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας (Financial Stability Table – FST) της Οι-
κονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής
(Economic and Financial Committee – EFC) της ΕΕ.

Η εν λόγω Ομάδα, είναι υπεύθυνη για την προετοι-
μασία των θεμάτων που άπτονται της χρηματοοι-
κονομικής σταθερότητας και τα οποία συζητούνται
στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών
Υποθέσεων (ECOFIN).

Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις με εκπροσώπους
της Τρόικα
Κατά το 2016, στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν στις
διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της Τρόικα για
θέματα που άπτονται της σταθερότητας του
χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μα-
κροοικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του
2016, στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν σε διαβου-
λεύσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισμού Σταθερότητας, στο πλαίσιο
της αξιολόγησης που ακολούθησε μετά τη λήξη
του προγράμματος.

Συναντήσεις της Εθνικής Επιτροπής Διασφάλι-
σης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΕΔΧΣ)
Η ΚΤΚ προεδρεύει της ΕΕΔΧΣ και παρέχει γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Η κύρια αποστολή της
ΕΕΔΧΣ είναι η συζήτηση θεμάτων που άπτονται
της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής στα-
θερότητας σε εθνικό επίπεδο και η ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών του χρη-
ματοοικονομικού τομέα της Κύπρου και του
Υπουργείου Οικονομικών.

4.3.2 Διαχείριση Ταμείων Εγγύησης Καταθετών
και Επενδυτών Πελατών Τραπεζών

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυ-
γίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυ-
γίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ)
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συστάθηκε και λειτουργεί στην Κυπριακή Δημο-
κρατία από το 2000. Σκοπός του είναι αφενός η κα-
ταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες που καλύ-
πτονται από το ΣΕΚ στην περίπτωση που πιστωτικά
ιδρύματα δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις
καταθέσεις τους και, αφετέρου, η χρηματοδότηση
της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης. 

Το ΣΕΚ αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.
Το αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιο-
τήτων του και την εξυπηρέτηση των σκοπών του,
περιλαμβανομένης της διαχείρισης των τριών τα-
μείων που το αποτελούν, ήτοι το ΤΕΚ Τραπεζών, το
ΤΕΚ Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΚ ΣΠΙ)
και το Ταμείο Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων (Ταμείο Εξυγίανσης), είναι η Διαχειρι-
στική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρο-
σώπους του Υπουργείου Οικονομικών και της KTK.

Στο ΣΕΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι τρά-
πεζες και τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα
(ΑΠΙ). Σε αυτά περιλαμβάνονται τα υποκαταστή-
ματά τους που λειτουργούν σε άλλα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ΣΠΙ που έχουν συστα-
θεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τα υπο-
καταστήματα τραπεζών από χώρες μη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι τα τελευταία
δεν έχουν ισοδύναμη κάλυψη με συστήματα εγ-
γύησης καταθέσεων στις χώρες σύστασής τους. Το
ΣΕΚ παρέχει κάλυψη μέχρι €100.000 για το σύνολο
των καταθέσεων που οποιοδήποτε φυσικό ή, με
ορισμένες εξαιρέσεις, νομικό πρόσωπο διατηρεί
με συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. 

Τον Φεβρουάριο του 2016 ψηφίστηκε ο νέος
Νόμος και οι Κανονισμοί που διέπουν το πλαίσιο
λειτουργίας του ΣΕΚ. Συγκεκριμένα, το νέο θεσμικό
πλαίσιο, το οποίο κατήργησε τη νομοθεσία η οποία
είχε ψηφιστεί το 2013, είναι ο περί Συστήματος Εγ-
γύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών
και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος, 2016, οι περί Συστή-

ματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμοί του
2016 όπως τροποποιήθηκαν και ο περί Εξυγίανσης
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών
Νόμος, 2016.

Στις 9 Απριλίου 2016, ενεργοποιήθηκε για
πρώτη φορά το ΣΕΚ κατόπιν σχετικής απόφασης
και ενημέρωσης της Διαχειριστικής Επιτροπής του
ΣΕΚ από την ΚΤΚ, σύμφωνα με την οποία οι κατα-
θέσεις της FBME Bank Ltd – Cyprus Branch κατέ-
στησαν μη διαθέσιμες. Κατά το 2016 αποζημιώ-
θηκαν περίπου 770 καταθέτες της FBME με το
συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου €40 εκατ.

Αναφορικά με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, συνεχίστηκαν εντός του 2016 οι συζητήσεις
και οι διεργασίες για τη δημιουργία πανευρωπαϊκού
συστήματος εγγύησης καταθέσεων το οποίο απο-
τελεί τον τρίτο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης. 

Παράλληλα με το θεσμικό πλαίσιο για το ΣΕΚ,
ψηφίστηκαν εντός της ίδιας νομοθεσίας, και οι δια-
δικασίες λειτουργίας του Εθνικού Ταμείου Εξυ-
γίανσης για το οποίο αρμόδιο όργανο διαχείρισης
είναι η Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ. Εντός του
2016 καταβλήθηκαν από τις τράπεζες και τις επεν-
δυτικές εταιρείες που συμμετέχουν στο Ενιαίο Τα-
μείο Εξυγίανσης οι εισφορές τους για τα έτη 2015
και 2016 οι οποίες και μεταφέρθηκαν στο εν λόγω
Ταμείο. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου
2016 τα ΑΠΙ εισφέρουν στο ευρωπαϊκό Ενιαίο Τα-
μείο Εξυγίανσης το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχεί-
ριση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και το
Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης καλύπτει μόνο τις επι-
χειρήσεις επενδύσεων, με κάποιες εξαιρέσεις, κα-
θώς και τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμά-
των με έδρα σε τρίτες χώρες. Οι εισφορές στα
Ταμεία Εξυγίανσης υπολογίζονται λαμβάνοντας
υπόψη τις καλυπτόμενες καταθέσεις και το προφίλ
κινδύνου του κάθε ιδρύματος.
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Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τρα-
πεζών (ΤΑΕΠΤ)
Το ΤΑΕΠΤ, το οποίο λειτουργεί από το 2004 υπό
την αιγίδα της ΚΤΚ, συνέχισε κατά το 2016 τη λει-
τουργία του με σκοπό την ενίσχυση της σταθερό-
τητας στο χρηματοοικονομικό τομέα. 

Μέσω της λειτουργίας του ΤΑΕΠΤ παρέχεται
πρόσθετη εξασφάλιση προς τους πελάτες τραπε-
ζών για απαιτήσεις που είναι δυνατό να εγείρουν σε
σχέση με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν τη
λειτουργία του ΤΑΕΠΤ, η συμμετοχή στο ΤΑΕΠΤ εί-
ναι υποχρεωτική για όλες τις τράπεζες, οι οποίες
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και οι οποίες
έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή
έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες και λειτουργούν
στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω υποκαταστήμα-
τος. Το μέγιστο ύψος της αποζημίωσης που είναι
δυνατό να καταβληθεί προς τους επενδυτές-πελά-
τες τραπεζών ανέρχεται σε €20.000. Η εν λόγω κά-
λυψη αφορά στο σύνολο των απαιτήσεων του
επενδυτή έναντι μιας συγκεκριμένης τράπεζας,
ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών που
τηρεί, το νόμισμα ή το κράτος από το έδαφος του
οποίου, η τράπεζα παρέχει την υπηρεσία.

Κατά το 2016, τα μέλη του Ταμείου μειώθη-
καν σε 13 από 14 το προηγούμενο έτος, λόγω της
διαγραφής της Cyprus Popular Bank από μέλος
του ΤΑΕΠΤ.

4.4 Υποδομές Χρηματοοικονομικών Αγορών
και Πληρωμών

Η ασφαλής, αποτελεσματική και ομαλή λει-
τουργία των υποδομών χρηματοοικονομικών
αγορών και πληρωμών είναι καθοριστική για
τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τη
διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερό-
τητας και την προώθηση της χρηματοπιστωτι-

κής ενοποίησης στην Ευρώπη, στα οποία στο-
χεύει το Ευρωσύστημα.

Σύμφωνα με τον περί της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου Νόμο, 2002-2016, στις αρμοδιότητες της
ΚΤΚ συμπεριλαμβάνεται (α) η προώθηση, ρύθμιση
και επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των συστη-
μάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού
συναλλαγών και (β) η προσφορά υπηρεσιών ή η
άσκηση καθηκόντων τραπεζίτη και αντιπροσώπου
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χρηματοοικονο-
μικά θέματα.

Η ΚΤΚ συγκεκριμένα: 
(1) λειτουργεί το TARGET2-CY, το σύστημα που πα-

ρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού πληρω-
μών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο, σε χρήμα κε-
ντρικής τράπεζας, 

(2) συμμετέχει σε εγχώρια και διασυνοριακά συ-
στήματα πληρωμών, ώστε να παρέχει τραπεζι-
κές υπηρεσίες στην Κυβέρνηση,

(3) θέτει υπό την επίβλεψή της τα συστήματα πλη-
ρωμών που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημο-
κρατία,

(4) συνεργάζεται με τις αρμόδιες κρατικές υπηρε-
σίες για την εναρμόνιση και εφαρμογή του ρυθ-
μιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των
υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών και
πληρωμών, και 

(5) προεδρεύει της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών
(ΕΕΠ), στην οποία συμμετέχουν αρμόδια
Υπουργεία, πάροχοι και λήπτες υπηρεσιών πλη-
ρωμών, με στόχο τη διαμόρφωση και εφαρ-
μογή εθνικής πολιτικής πληρωμών.

Κατά το 2016, η ΚΤΚ:
(1) συμμετείχε στην πρώτη συνολική αξιολόγηση

του Ευρωσυστήματος των συστημάτων λιανι-
κών πληρωμών έναντι των διεθνών Προτύπων
επίβλεψης7 προς περαιτέρω ενίσχυση της
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ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ομαλής
διεκπεραίωσης των πληρωμών λιανικής, 

(2) ετοίμασε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μετα-
φορά στο εθνικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδη-
γίας 2014/92/ΕΕ της 23 Ιουλίου 2014 (Payment
Accounts Directive – PAD) σχετικά με τη δια-
φάνεια και συγκρισιμότητα των τελών των λο-
γαριασμών πληρωμών, τη δυνατότητα αλλα-
γής/μεταφοράς λογαριασμών πληρωμών και
πρόσβασης σε λογαριασμούς πληρωμών με
βασικά χαρακτηριστικά, 

(3) συνέβαλε στον καθορισμό των κανονιστικών
ρυθμιστικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την εξακρίβωση της
γνησιότητας και της επικοινωνίας των πληρω-
μών όπως απορρέουν από την Οδηγία (ΕΕ)
2015/2366 σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών
στην εσωτερική αγορά (Payment Services
Directive II - PSD II).

4.4.1 Συστήματα πληρωμών, εκκαθάρισης και
διακανονισμού συναλλαγών και μέσα
πληρωμών στην Κύπρο 

Κατά το 2016, στην Κύπρο λειτουργούσε ένα σύ-
στημα πληρωμών διακανονισμού σε συνεχή χρόνο,
τρία συστήματα λιανικών πληρωμών και ένα σύ-
στημα διακανονισμού τίτλων ως εξής:

Σύστημα Πληρωμών Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο 
• TARGET2-CY 

Συστήματα Λιανικών Πληρωμών
• Σύστημα Εκκαθάρισης Επιταγών (Κυπριακό

Γραφείο Συμψηφισμού – ΚΓΣ)
• Σύστημα Πληρωμών Μέσω Καρτών (JCC Cards

Payment System)
• Εγχώριο Σύστημα Πληρωμών SEPA Direct

Debits (Εγχώριο SDD)

Σύστημα Διακανονισμού Τίτλων
• Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΚΑΚΜΑ)

TARGET2-CY
Το TARGET2 είναι το σύστημα διακανονισμού πλη-
ρωμών σε ευρώ σε συνεχή χρόνο και σε χρήμα κε-
ντρικής τράπεζας, το οποίο ανήκει και λειτουργεί
στο Ευρωσύστημα. Το TARGET2-CY αποτελεί συνι-
στώσα του TARGET2. Η ΚΤΚ, με βάση τη σχετική
οδηγία της, ενεργεί ως ο πάροχος υπηρεσιών και
μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για την αξιολόγηση,
την έγκριση, την αναστολή ή τη διακοπή της συμ-
μετοχής στο σύστημα. 

Εκτός της ΚΤΚ, στο TARGET2-CY, συμμετέχουν
21 πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύ-
προ, 17 εκ των οποίων είναι άμεσοι και 4 είναι έμ-
μεσοι συμμετέχοντες. Οι προκύπτουσες χρηματικές
υποχρεώσεις των επικουρικών συστημάτων
ΚΑΚΜΑ και του εγχώριου SDD, καθώς και του συ-
στήματος ΚΓΣ διακανονίζονται στο TARGET2-CY.

Κατά το 2016, ο όγκος των διασυνοριακών πλη-
ρωμών που διακανονίστηκε στο TARGET2-CY αυ-
ξήθηκε κατά 33%, ενώ αντίστοιχη μείωση παρατη-
ρήθηκε στην αξία των διασυνοριακών πληρωμών
(Διάγραμμα 4.1). 
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Πηγή: KTK.

A21702025 CBC Annual report Greek 2017_a1.qxp  12/04/17  08:57  Page 31



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 6

Η αξία των εγχώριων πληρωμών που διακανονί-
στηκε στο TARGET2-CY κατά το 2016 μειώθηκε κατά
22% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αντί-
στοιχος όγκος αυξήθηκε κατά 27% (Διάγραμμα 4.2). 

Κυπριακό Γραφείο Συμψηφισμού (ΚΓΣ)
Το ΚΓΣ συστάθηκε το 1964 από εμπορικές τράπεζες
και την ΚΤΚ με σκοπό την εναρμονισμένη εφαρ-
μογή διαδικασιών για εκκαθάριση και διακανονι-
σμό διατραπεζικών επιταγών. Το 2010 εφαρμό-
στηκε από το ΚΓΣ αυτοματοποιημένο σύστημα
ηλεκτρονικού συμψηφισμού επιταγών (ΗΣΕ). Στο
ΗΣΕ συμμετέχουν 15 από τα 20 μέλη του ΚΓΣ.

Στο Διάγραμμα 4.3 καταγράφεται ο αριθμός και η
αξία των επιταγών που εκκαθαρίστηκαν κατά το 2016. 

Το ΚΓΣ προχώρησε σε σημαντικά βήματα για
τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, όπως την
αναβάθμιση της πλατφόρμας του ΗΣΕ, η οποία θα
ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017. Εντός
του πλαισίου μετάβασης στη νέα πλατφόρμα του
ΗΣΕ προγραμματίζεται η κατάργηση ανταλλαγής
επιταγών μεταξύ των μελών του ΚΓΣ.

Εγχώριο Σύστημα Πληρωμών SEPA Direct Debits 
Η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε
Ευρώ (SEPA), επιτρέπει σε πολίτες, επιχειρήσεις και

άλλους οικονομικούς παράγοντες, να διενεργούν
και να δέχονται πληρωμές σε ευρώ, τόσο σε εγχώ-
ρια όσο και σε διασυνοριακή βάση. Για σκοπούς με-
τάβασης στο SEPA, το 2014 λειτούργησε το εγχώ-
ριο Σύστημα Πληρωμών SEPA Direct Debits (SDDs)
στο οποίο συμμετέχουν 12 πιστωτικά ιδρύματα. Ο
συμψηφισμός των συναλλαγών, όπως διαφαίνεται
στο Διάγραμμα 4.4 (σελ. 33), εκτελείται ηλεκτρο-
νικά και ο χρηματικός διακανονισμός διεκπεραιώ-
νεται στο TARGET2-CY. Το εγχώριο SDD είναι συν-
δεδεμένο με το σύστημα εκκαθάρισης RPS Clearer
της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας για την διεκ-
περαίωση SDDs σε διασυνοριακή βάση. 

4.4.2 Η ΚΤΚ ως τραπεζίτης της Κυβέρνησης για
σκοπούς πληρωμών 

Η ΚΤΚ συμμετέχει σε συστήματα πληρωμών τόσο
σε εγχώρια όσο και σε διασυνοριακή βάση, ώστε
να παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες στην Κυβέρνηση
και σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Εντός αυτού του πλαισίου η ΚΤΚ προωθεί, σε στενή
συνεργασία με τους πιο πάνω, την υιοθέτηση των
ηλεκτρονικών πληρωμών ως μέσον πληρωμής και
είσπραξης κυβερνητικών οφειλών.

Η αποπληρωμή υποχρεώσεων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, και η οποία αφορά κυρίως το κρα-
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τικό μισθολόγιο, τις συντάξεις και τις οφειλές προς
τους προμηθευτές της, διεκπεραιώνεται κυρίως με
ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ οι επιταγές και τα εμ-
βάσματα παραμένουν τα κύρια μέσα πληρωμών
που χρησιμοποιούνται για οφειλές προς την Κυ-
βέρνηση. Κατά το 2016, η ΚΤΚ διεκπεραίωσε συ-
ναλλαγές εκ μέρους της Κυβέρνησης, όπως δια-
φαίνονται στα Διαγράμματα 4.5 και 4.6 (σελ. 34).

4.4.3 Άλλες Δραστηριότητες
Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για εκδότες ακά-
λυπτων επιταγών (ΚΑΠ) 
Κατά το 2016 ο μέσος όρος καταχωρήσεων προ-
σώπων, φυσικών ή νομικών, στο κυρίως αρχείο
του ΚΑΠ καθώς και στον προκαταρκτικό κατά-
λογο έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά (Διάγραμμα
4.7, σελ. 34). Επιπλέον, σημαντική μείωση παρου-
σιάζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια η συνολική
αξία των επιταγών στον προκαταρκτικό κατάλογο,
η οποία το 2016 ανήλθε στα €2,13 εκατ.

Επίβλεψη υποδομών χρηματοοικονομικών
αγορών 
Η ΚΤΚ επιβλέπει τα συστήματα πληρωμών, εκκα-
θάρισης και διακανονισμού συναλλαγών που λει-
τουργούν στην Κύπρο, όπως αυτά αναφέρονται

πιο πάνω. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της πρώτης συ-
νολικής  αξιολόγησης, σε επίπεδο Ευρωσυστήμα-
τος, των συστημάτων λιανικών πληρωμών έναντι
των διεθνών Προτύπων επίβλεψης  («Principles for
Financial Market Infrastructures»), η ΚΤΚ συμμε-
τείχε κατά το 2016 ως πρώτος αξιολογητής για δύο
εγχώρια  συστήματα λιανικών πληρωμών και ειδι-
κότερα για το σύστημα JCC Cards Payment Sys-
tem (ως 'σύστημα λιανικών πληρωμών διακεκρι-
μένης σημασίας’) και για το ΚΓΣ (ως 'άλλο σύστημα
λιανικών πληρωμών’). Προς εκτέλεση καθηκόντων
δεύτερου αξιολογητή, η ΚΤΚ έχει αναλάβει την επί-
βλεψη του Σλοβένικου συστήματος πληρωμών
μέσω καρτών (Multilateralni Kliring Activa). 

Επιπλέον, η ΚΤΚ συνέχισε να παρακολουθεί την
εφαρμογή προηγούμενων συστάσεων επίβλεψης
που αφορούν τόσο τα συστήματα πληρωμών λια-
νικών πληρωμών όσο και το ΚΑΚΜΑ του ΧΑΚ. 

4.5 Τραπεζογραμμάτια και Κέρματα Ευρώ
Η έκδοση νομίσματος (τραπεζογραμμάτια και κέρ-
ματα) αποτελεί αρμοδιότητα της ΚΤΚ η οποία φρο-
ντίζει για την ύπαρξη του απαραίτητου νομικού
πλαισίου, αναλαμβάνει την εκτύπωση της ποσό-
τητας των τραπεζογραμματίων που της αναλογεί
μετά από κατανομή από την ΕΚΤ σε κάθε κεντρική
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τράπεζα του Ευρωσυστήματος, διεξάγει τις απα-
ραίτητες ενέργειες για την κοπή κερμάτων, οργα-
νώνει την επεξεργασία και διανομή τραπεζογραμ-
ματίων και κερμάτων, και αποσύρει και
καταστρέφει τραπεζογραμμάτια και κέρματα που
δεν είναι κατάλληλα για επανακυκλοφορία.

Το συνολικό ποσό τραπεζογραμματίων ευρώ που
εκδόθηκε από το Ευρωσύστημα μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2016, ανήλθε σε €1.126,18 δις, σημειώνοντας
αύξηση 3,9% σε σχέση με το τέλος του 2015. 

Λόγω της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων και
αγαθών δημιουργούνται εισροές και εκροές νομί-
σματος οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν με
ακρίβεια για τους σκοπούς υπολογισμού του πραγ-
ματικού ποσού ευρώ σε κυκλοφορία σε κάθε χώρα
της ευρωζώνης.

Νομικό πλαίσιο
• Ο περί Νομίσματος (Παραχάραξη και Άλλα Συναφή

Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος, 2016 
Ο υπό αναφορά νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 22 Απρι-
λίου 2016 με σκοπό την εναρμόνισή του με την
Οδηγία 2014/62/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά
με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του
ποινικού δικαίου.

• Ο περί της ΚΤΚ (Τροποποιητικός) Νόμος, 2016
Στις 22 Οκτωβρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο περί της
ΚΤΚ (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 σύμφωνα
με τον οποίο η αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων με-
ταφέρθηκε στην Κυβέρνηση. Από την 1 Ιανουα-
ρίου 2017 η ΚΤΚ θα εκδίδει, ως αντιπρόσωπος της
Κυβέρνησης, τα κέρματα που κυκλοφορούν ως νό-
μιμο χρήμα στη Δημοκρατία. Τα συναφή θέματα
συνεργασίας μεταξύ της ΚΤΚ και της Κυβέρνησης
ρυθμίστηκαν με την κατάρτιση Μνημονίου Συνα-
ντίληψης που υπογράφθηκε από τον Υπουργό Οι-
κονομικών και από τη Διοικητή. 

Κύκλος του νομίσματος
Το 2016 έτυχαν επεξεργασίας (δηλ. μετρήθηκαν,
ελέγχθηκαν για γνησιότητα και καταλληλότητα
πριν από την επανακυκλοφορία τους) από τον
τρίτο φορέα, στον οποίο εννέα τράπεζες έχουν
αναθέσει τις εργασίες φύλαξης και επεξεργασίας
των τραπεζογραμματίων τους 118,0 εκατ. τεμάχια
τραπεζογραμματίων ευρώ, εκ των οποίων 37,5%
(44,2 εκατ. τεμάχια) κρίθηκαν ακατάλληλα για επα-
νατοποθέτηση στην κυκλοφορία και επιστράφη-
καν στην ΚΤΚ για περαιτέρω επεξεργασία. Την ίδια
περίοδο η ΚΤΚ προέβηκε σε ελέγχους των μηχανών
που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των
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τραπεζογραμματίων από τον τρίτο φορέα. Επίσης,
η ΚΤΚ προέβηκε σε επιτόπιους ελέγχους των τρα-
πεζών για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι
πρόνοιες της σχετικής Οδηγίας του 2014 η οποία
αναφέρεται στους ελέγχους γνησιότητας και κα-
ταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και
την εκ νέου θέση τους στην κυκλοφορία.

Κατά τη διάρκεια του 2016, έτυχαν επεξεργα-
σίας από τον τρίτο φορέα στον οποίο ανατέθηκαν
από την ΚΤΚ οι εργασίες φύλαξης και επεξεργασίας
των κερμάτων που επιστρέφονται, 22,6 εκατ. κέρ-
ματα ευρώ, εκ των οποίων 0,1% (26.109 κέρματα)
κρίθηκαν ακατάλληλα για επανατοποθέτηση στην
κυκλοφορία. Επίσης, κατά την υπό αναφορά πε-
ρίοδο, η ΚΤΚ προέβηκε σε επιτόπιους ελέγχους σε
πιστωτικά ιδρύματα για να διαπιστωθεί κατά πόσο
τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ)
1210/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνη-
σιότητας και τη διαχείριση των ακατάλληλων για
κυκλοφορία κερμάτων ευρώ.

Παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια και κίβδηλα
κέρματα ευρώ που εντοπίστηκαν στην Κύπρο
κατά το 2016
Κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκαν εντός
κυκλοφορίας 586 παραχαραγμένα τεμάχια τραπε-
ζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών, σε σύγκριση
με 678 τεμάχια το 2015. Τo τραπεζογραμμάτιο των
€50 ήταν η συχνότερα παραχαραγμένη αξία αντι-
προσωπεύοντας το 53,4% του συνόλου. Τα πλείστα
παραχαραγμένα τραπεζογραμμάτια, τα οποία απο-
σύρθηκαν από την κυκλοφορία, εντοπίσθηκαν από
ταμίες πιστωτικών ιδρυμάτων. Σε σχετικούς όρους,
ο αριθμός των παραχαραγμένων τραπεζογραμμα-
τίων ευρώ που εντοπίστηκαν εντός κυκλοφορίας
στην Κύπρο είναι πολύ μικρός και είναι από τους
χαμηλότερους στις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Κατά την επεξεργασία κερμάτων εντοπίστηκε

πολύ μικρός αριθμός κίβδηλων κερμάτων (300
κέρματα) που αφορούν τις αξίες €2, €1 και €0,50.

Εκδόσεις νομισματικών ειδών
• Συλλεκτικό σετ
Τον Ιούνιο του 2016, η ΚΤΚ εξέδωσε 7.000 συλλε-
κτικά σετ κυπριακών κερμάτων ευρώ, κοπής 2016,
σε λαμπρή ακυκλοφόρητη κατάσταση. Πρόκειται
για το δεύτερο σετ της σειράς των κυπριακών
κερμάτων ευρώ που είναι αφιερωμένη στα θρη-
σκευτικά μνημεία της Κύπρου. Υπήρξε ενδιαφέ-
ρον για απόκτηση της έκδοσης τόσον από την
Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

• Συλλεκτικό κέρμα
Το έτος 2016 η ΚΤΚ εξέδωσε αργυρό συλλεκτικό
κέρμα, ονομαστικής αξίας €5, σε υποδειγματική
κατάσταση προς τιμή του Κύπριου ποιητή Δημήτρη
Λιπέρτη, τιμώντας τη συμπλήρωση 150 χρόνων
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από τη γέννησή του. Το σχέδιο φιλοτεχνήθηκε από
τον καλλιτέχνη κ. Γιώργο Σταματόπουλο. Η έκδοση
έγινε το Δεκέμβριο του 2016 στην περιορισμένη
ποσότητα των 1.500 τεμαχίων, ποσότητα που υπερ-
καλύφθηκε από τη ζήτηση.

Απόσυρση της κυπριακής λίρας
Η ανταλλαγή τραπεζογραμματίων κυπριακών λι-
ρών με ευρώ συνεχίστηκε και το 2016. Κατά τη
διάρκεια του έτους ανταλλάχτηκαν τραπεζογραμ-
μάτια συνολικής αξίας £0,31 εκατ. για το συνολικό
ποσό των €0,53 εκατ. Η ΚΤΚ θα συνεχίσει να ανταλ-
λάσσει τραπεζογραμμάτια κυπριακών λιρών μέχρι
τις 31η Δεκεμβρίου του 2017.

4.6 Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
4.6.1 Διαχείριση διαθεσίμων και άλλες δραστη-

ριότητες
Στις 31η Δεκεμβρίου 2016 τα διαθέσιμα της ΚΤΚ, συ-
μπεριλαμβανομένου και του αποθέματος σε χρυσό
αξίας €0,49 δις, ανέρχονταν σε €1,36 δις, σε σχέση
με €1,43 δις στο τέλος του 2015.

Τα συνολικά διαθέσιμα έτυχαν διαχείρισης σύμ-
φωνα με το εγκεκριμένο πλαίσιο Επενδυτικής Πο-
λιτικής, υπό το πρίσμα των εξαιρετικά χαμηλών
ή/και αρνητικών αγοραίων επιτοκίων αλλά και της
αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς χρημα-
τοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια του έτους.
Στις διακυμάνσεις του ύψους των διαθεσίμων και
στην τελική διαμόρφωσή τους κατά το 2016 συνέ-
βαλαν η επανεπένδυση του εισοδήματος από τό-
κους επί των διαθεσίμων, οι αποτιμήσεις των επεν-
δύσεων με βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιμές, η
μεταβολή της συναλλαγματικής αξίας των ξένων
νομισμάτων έναντι του ευρώ, καθώς και οι καθαρές
ροές σε ξένα νομίσματα.

Με βάση το πλαίσιο της Επενδυτικής Πολιτι-
κής της ΚΤΚ, πρώτιστος στόχος είναι η ασφάλεια

και η διατήρηση της αξίας των διαθεσίμων της
ΚΤΚ σε ευρώ, συνάλλαγμα και χρυσό. Τηρουμέ-
νου του πιο πάνω στόχου, επιδιώκεται η μεγι-
στοποίηση της μακροχρόνιας απόδοσής τους. Τα
έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων αποτε-
λούν διαχρονικά την κυριότερη πηγή χρηματο-
δότησης των δραστηριοτήτων της ΚΤΚ και συ-
ντελούν στη διασφάλιση της οικονομικής της
ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας.

Το πλαίσιο Επενδυτικής Πολιτικής διαλαμβά-
νει την επένδυση των διαθεσίμων και του χρυσού
σε εγκεκριμένες επενδυτικές τάξεις με τη διενέρ-
γεια πράξεων εγκεκριμένων τύπων που διεκπε-
ραιώνονται μέσω εγκεκριμένων αντισυμβαλλό-
μενων, οι οποίοι μπορεί να είναι τραπεζικοί
οργανισμοί ή οργανισμοί παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών. 

Κατά τη διάρκεια του 2016, το γενικό πλαίσιο
στρατηγικής επενδύσεων έχει αποδειχθεί ως αρ-
κούντως κατάλληλο, υπό τις επικρατούσες συνθή-
κες, αφού έχει προστατεύσει την αξία των διαθεσί-
μων υπό καθεστώς αβέβαιων διεθνών οικονομικών
και επενδυτικών συνθηκών. Στα πλαίσια αυτής της
στρατηγικής, κατά τη διάρκεια του υπό ανασκό-
πηση έτους, η ΚΤΚ τηρούσε διαθέσιμα κυρίως σε
ευρώ και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, σε δολάρια
ΗΠΑ και σε λίρες Αγγλίας.

Καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Η συμφωνία για τα καθαρά χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (Agreement on Net Financial
Assets - ANFA) ορίζει τους κανόνες και τα όρια για
τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσια-
κών στοιχείων που σχετίζονται με καθήκοντα των
εθνικών κεντρικών τραπεζών πέραν της νομισμα-
τικής πολιτικής. Κατά το τέλος του 2016, τα καθαρά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ΚΤΚ
ήταν €2,28 δις.
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Συμμετοχή στη διαχείριση των συναλλαγματι-
κών διαθεσίμων της ΕΚΤ
Η διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της
ΕΚΤ διεξάγεται αποκεντρωτικά από τις εθνικές κεντρι-
κές τράπεζες των χωρών που υιοθέτησαν το ευρώ οι
οποίες ενεργούν εκ μέρους της ΕΚΤ. Η ΚΤΚ συμμετέχει
στη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της
ΕΚΤ με κοινοπρακτική διαχείριση των αναλογούντων
διαθεσίμων με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Συμμετοχή στα προγράμματα του Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Από τον Μάρτιο του 2011, η Κυπριακή Δημοκρατία
συμμετέχει στο πρόγραμμα δανεισμού «New
Arrangements to Borrow - ΝΑΒ» που λειτουργεί
υπό την εποπτεία του ΔΝΤ. Η ΚΤΚ, ενεργώντας ως
οικονομικός αντιπρόσωπος της Δημοκρατίας, εκτε-
λεί τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο εν λόγω πρό-
γραμμα. Το 2016 δεν συμπεριλήφθηκε παροχή
νέου δανεισμού από την Κυπριακή Δημοκρατία
στο πρόγραμμα ΝΑΒ.

4.6.2 Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής
Εκ μέρους της ΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για τη
χάραξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του
ευρώ, η ΚΤΚ συμμετέχει ομοιόμορφα και ισότιμα
με τις άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρα-
τών μελών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ στην
εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής,
όπως αυτή καθορίζεται από τις αποφάσεις και
τις κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα που είναι εγκατεστημένα στην Κυπριακή
Δημοκρατία δύνανται να συμμετέχουν και να
έχουν πρόσβαση, μέσω της ΚΤΚ, στις πράξεις
ανοικτής αγοράς και στις πάγιες διευκολύνσεις
του Ευρωσυστήματος. 

Υπό τη σκιά των δυσμενών και ασταθών συν-

θηκών που εξακολουθούσαν να επικρατούν κατά
τη διάρκεια του 2016, τόσο οι τακτικές όσο και συ-
μπληρωματικές πράξεις ανοικτής αγοράς του Ευ-
ρωσυστήματος συνέχισαν να διενεργούνται στη
βάση δημοπρασιών με σταθερό επιτόκιο με πλήρη
κατανομή της αιτούμενης ρευστότητας. Η πολιτική
αυτή έχει αποφασιστεί ότι θα ισχύει τουλάχιστον
μέχρι την τελευταία περίοδο τήρησης ελάχιστων
αποθεματικών του 2017. 

Τον Μάρτιο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΚΤ, ενεργώντας εντός των ορίων της αποστο-
λής του για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών,
αποφάσισε να εισαγάγει μία νέα σειρά τεσσάρων
στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης ανα-
χρηματοδότησης με σκοπό την περαιτέρω χαλά-
ρωση των όρων πιστοδότησης του ιδιωτικού τομέα
και την τόνωση της πιστωτικής επέκτασης. Επίσης,
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ανακοινώθη-
καν τροποποιήσεις του πλαισίου εφαρμογής νομι-
σματικής πολιτικής που αφορούσαν, μεταξύ άλλων,
τα κριτήρια καταλληλόλητας και μέτρα ελέγχου κιν-
δύνων για αποδεκτές ασφάλειες στις πιστοδοτικές
πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
Στα πλαίσια λήψης δέσμης μέτρων με στόχο τη στή-
ριξη της πραγματικής οικονομίας και την ενίσχυση
του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολι-
τικής, τον Μάρτιο του 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΚΤ αποφάσισε την αύξηση των συνολικών μη-
ναίων αγορών, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγο-
ράς περιουσιακών στοιχείων (Asset Purchase
Programme - APP) που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα,
από €60 δις σε €80 δις. Η απόφαση προέβλεπε ότι οι
αγορές υπό τα τρία υφιστάμενα προγράμματα
(CBPP3, PSPP, ABSPP) θα εξακολουθήσουν να διε-
νεργούνται μέχρι το τέλος Μαρτίου 2017 ή αργό-
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τερα, μέχρις ότου διασφαλιστεί η επάνοδος του ρυθ-
μού πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω αλλά πλησίον
του 2%, μεσοπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, αποφασί-
στηκε η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος αγο-
ρών ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα
(Corporate Sector Purchase Programme - CSPP), το
οποίο συμπεριλαμβάνει ομόλογα επενδυτικής βαθ-
μίδας εκφρασμένα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από
μη τραπεζικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη
ζώνη του ευρώ. Οι αγορές στα πλαίσια του νέου αυ-
τού προγράμματος ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2016. 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε την παράταση των προ-
γραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων και
μετά το τέλος Μαρτίου 2017, έτσι ώστε να διατη-
ρηθεί η νομισματική στήριξη που απαιτείται για
την επάνοδο του πληθωρισμού στα προαναφερό-
μενα επιθυμητά επίπεδα. Συγκεκριμένα, αποφασί-
στηκε ότι το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να διε-
νεργεί αγορές περιουσιακών στοιχείων, συνολικού
μηνιαίου ύψους €80 δις, μέχρι το τέλος Μαρτίου
2017, ενώ από τον Απρίλιο 2017 το ύψος των κα-
θαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων θα δια-
μορφωθεί σε €60 δις μηνιαίως, μέχρι τα τέλη Δε-
κεμβρίου του 2017 ή και αργότερα, έως ότου το
Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια σταθερή
προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού η
οποία να συνάδει με τον επιδιωκόμενο μεσοπρό-
θεσμο στόχο. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται
να αυξήσει το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προ-
γράμματος εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Η ΚΤΚ συμμετέχει στην εφαρμογή του διευ-
ρυμένου προγράμματος αγοράς περιουσιακών
στοιχείων, διενεργώντας αγορές στα πλαίσια των
προγραμμάτων CBPP3 και PSPP. Στοιχεία για τις
αγορές του Ευρωσυστήματος αναρτώνται και επι-
καιροποιούνται σε μηνιαία βάση στην ιστοσε-
λίδα της ΕΚΤ. 

Στα πλαίσια του προγράμματος PSPP, η ΚΤΚ και
η ΕΚΤ διενήργησαν εντός του 2015 αγορές κυπρια-
κών κυβερνητικών ομολόγων συνολικής ονομα-
στικής αξίας €285 εκατ. Κατά το 2016 δεν έχουν
διενεργηθεί οποιεσδήποτε αγορές κυπριακών κυ-
βερνητικών ομολόγων, καθότι αυτά δεν πληρού-
σαν το κριτήριο της ελάχιστα αποδεκτής βαθμίδας
πιστοληπτικής αξιολόγησης στα πλαίσια του PSPP,
το οποίο κατέστη εφαρμόσιμο αμέσως μετά την
έξοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από το πρό-
γραμμα οικονομικής προσαρμογής. Σύμφωνα με
τους σχετικούς κανόνες που διέπουν την εφαρμογή
του προγράμματος PSPP, η ΚΤΚ συμμετείχε στα δύο
προγράμματα επαναγοράς ομολόγων που διενήρ-
γησε τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2016 το
Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, προβαίνοντας σε ρευστοποιή-
σεις κυπριακών ομολόγων που αποκτήθηκαν εντός
του 2015, συνολικής ονομαστικής αξίας €33,3 εκατ.

Η ΚΤΚ διαθέτει για δανεισμό τα ομόλογα που
απέκτησε στο πλαίσιο του PSPP, μέσω προ-
γράμματος αυτόματου δανεισμού ομολόγων
που παρέχει διεθνής θεματοφύλακας, αποκλει-
στικά για σκοπούς κάλυψης περιπτώσεων απο-
τυχημένων διακανονισμών πράξεων πελατών
του θεματοφύλακα.

4.7 Έκτακτη Ενίσχυση σε Ρευστότητα 
Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα (Emergency
Liquidity Assistance – ELA) είναι μία μορφή υπο-
στήριξης που δίνουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες
έναντι επαρκών εξασφαλίσεων, κάτω από έκτακτες
συνθήκες, σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία υφίστα-
νται προσωρινά έλλειψη ρευστότητας αλλά κατά τα
αλλά είναι φερέγγυα και τυγχάνουν εποπτείας.

Το άρθρο 14.4. του Καταστατικού του Ευρω-
παϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαλαμβάνει ότι
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οι εθνικές κεντρικές τράπεζες μπορούν να εκτε-
λούν και λειτουργίες άλλες από εκείνες που καθο-
ρίζονται στο Καταστατικό, εκτός εάν το Διοικη-
τικό Συμβούλιο αποφανθεί, με πλειοψηφία δύο
τρίτων των ψήφων, ότι οι λειτουργίες αυτές παρα-
κωλύουν τους στόχους και τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ.
Ως εκ τούτου, οι πράξεις ELA οι οποίες εκτελούνται
υπό την ευθύνη των εθνικών κεντρικών τραπεζών
και δεν θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των λει-
τουργιών του ΕΣΚΤ υπόκεινται στην κρίση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, το οποίο αν κρίνει
ότι δεν τίθεται θέμα παρακώλυσης, τότε διατυπώ-
νει τη μη ένστασή του (non objection). Η ΚΤΚ υιο-
θετεί και εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές με τα πιο
πάνω διαδικασίες, οι οποίες θεσπίστηκαν εντός
Ευρωσυστήματος το 1999 και έκτοτε αναθεωρού-
νται κατά καιρούς8.

Υπό ομαλές συνθήκες, τα πιστωτικά ιδρύματα
εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησή τους από την
έκδοση μετοχικού κεφαλαίου, από την έκδοση
αξιογράφων, μέσω της διατραπεζικής αγοράς,
μέσω καταθέσεων που δέχονται από τους πελάτες
τους ή μέσω χρηματοδότησης από τις πιστοδοτι-
κές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Μέσα σε πλαί-
σια που καθορίζουν οι αρμόδιες εποπτικές αρ-
χές, η χρηματοδότηση αυτή διοχετεύεται κατά
κανόνα σε δάνεια προς τους πελάτες των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, καθώς και σε άλλες επενδύσεις
και στοιχεία ενεργητικού στα πλαίσια της επεν-
δυτικής τους πολιτικής. Αν για οποιοδήποτε λόγο
κάτω από έκτακτες συνθήκες το πιστωτικό ίδρυμα
δεν μπορεί να εξασφαλίσει προσωρινά την απαι-
τούμενη ρευστότητα μέσω των πιο πάνω πηγών,
τότε μπορεί να καταφύγει σε ELA ως έσχατο ση-
μείο εξασφάλισης ρευστότητας.

Η εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΤΚ πολιτική για την παροχή ELA διαλαμβάνει
ότι η ρευστότητα δύναται να παρασχεθεί, κατά τη

διακριτική ευχέρεια της ΚΤΚ, μόνο σε φερέγγυα
πιστωτικά ιδρύματα υπό προϋποθέσεις οι οποίες
περιλαμβάνουν, κυρίως, ότι η στήριξη του πιστω-
τικού ιδρύματος είναι σημαντική για λόγους χρη-
ματοοικονομικής σταθερότητας, το πιστωτικό
ίδρυμα παραχωρεί στην ΚΤΚ επαρκείς εξασφαλί-
σεις, υποβάλλει αποδεκτό σχέδιο διαχείρισης της
ρευστότητας και αναπλήρωσής της από άλλες πη-
γές και παρέχει διαρκή ενημέρωση για την κατά-
σταση της ρευστότητάς του. Η ΚΤΚ επιβάλλει επι-
τόκιο ψηλότερο από το επιτόκιο που το
Ευρωσύστημα ορίζει για την παροχή οριακής δι-
ευκόλυνσης (marginal lending facility), λαμβάνο-
ντας υπόψη και τυχόν εισηγήσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η παροχή ELA δεν εντάσσεται στο πλαίσιο άσκη-
σης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρω-
συστήματος. Όπως προαναφέρθηκε, διενεργείται
με ευθύνη της ΚΤΚ βάσει του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου του Ευρωσυστήματος και, όπου απαιτείται
σε σχέση με το ύψος του ποσού, κατόπιν μη ένστα-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Ως εκ τού-
του, η ΚΤΚ επωμίζεται τους κινδύνους και το τυχόν
κόστος που προκύπτουν από την παροχή ELA. Συ-
νεπώς, λαμβάνονται υπόψη και διενεργούνται κα-
τάλληλες προβλέψεις για διάφορους κινδύνους, συ-
μπεριλαμβανομένων του πιστωτικού κινδύνου, του
κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου.

Η παροχή ELA διέπεται από όρους και συμβα-
τικές υποχρεώσεις δυνάμει των οποίων η ΚΤΚ έχει
το δικαίωμα να διαχειριστεί τα περιουσιακά στοι-
χεία που αποτελούν την εξασφάλιση, σε περίπτωση
που το πιστωτικό ίδρυμα αθετήσει την υποχρέωση
αποπληρωμής της οφειλής του έναντι της ΚΤΚ. Το
χαρτοφυλάκιο εξασφαλίσεων τυγχάνει αξιολόγη-
σης και αποτίμησης από την ΚΤΚ επί τακτικής βά-
σης, στα πλαίσια της εφαρμογής εγκεκριμένου
πλαισίου πολιτικής. Κατά την αποτίμηση, και για
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σκοπούς περιορισμού των κινδύνων αγοράς και
ρευστότητας, η ΚΤΚ επιβάλλει κατάλληλες περικο-
πές αποτίμησης οι οποίες προσδιορίζονται, μεταξύ
άλλων, και από το είδος της εξασφάλισης.

Η ΚΤΚ παρέχει ρευστότητα στα πλαίσια του μη-
χανισμού ELA μόνο κατόπιν αξιολόγησης του κάθε
αιτήματος και απόφασης του Διοικητή και εφόσον
υλοποιηθούν οι ενέργειες που προαπαιτούνται για
την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεχύρου από την
ΚΤΚ (π.χ. εκχώρηση δανειακών υποχρεώσεων, μετα-
φορά αξιογράφων σε λογαριασμό φύλαξης που τη-
ρεί η ΚΤΚ σε καθοριζόμενο από την ΚΤΚ αποθετήριο),
περιλαμβανομένης και της υπογραφής των απαραί-
τητων νομικών εγγράφων που αφορούν τόσο τις
εξασφαλίσεις όσο και τους όρους παροχής ELA.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ύψος της παροχής
ELA από την ΚΤΚ ανερχόταν σε €200 εκατ. (31 Δε-
κεμβρίου 2015: €3.8 δις). 

4.8 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Η ΚΤΚ είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς
κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από τη διαχείριση
των ιδίων διαθεσίμων, ήτοι επενδύσεις σε εγχώριο
νόμισμα, ξένο νόμισμα και χρυσό, την εφαρμογή
της ενιαίας νομισματικής πολιτικής ως μέλος του Ευ-
ρωσυστήματος και τις πράξεις έκτακτης ενίσχυσης
σε ρευστότητα εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύ-
νων διενεργείται, σε ό,τι αφορά την οργανική διάρ-
θρωση, ξεχωριστά από τις δραστηριότητες της ΚΤΚ
στις χρηματοοικονομικές αγορές, και συγκεκρι-
μένα από τον τομέα Διαχείρισης Κινδύνων, ως μέ-
ρος της «δεύτερης γραμμής άμυνας έναντι των κιν-
δύνων» της ΚΤΚ.

Επενδυτικές δραστηριότητες ΚΤΚ
Το αποδεκτό πλαίσιο επενδυτικών δραστηριοτήτων,
περιλαμβανομένου του εν γένει πλαισίου διαχείρισης

των συναφών χρηματοοικονομικών κινδύνων, κα-
θώς και οι στοχεύσεις της διαχείρισης διαθεσίμων
ορίζονται στην Επενδυτική Πολιτική (ΕΠ) η οποία
εγκρίνεται από την Διοικητή και το ΔΣ της ΚΤΚ. 

Η ΕΠ ορίζει τα νομίσματα στα οποία μπορούν
να επενδυθούν τα διαθέσιμα, τις επιλέξιμες χώρες,
εκδότες και αντισυμβαλλομένους, καθώς και τα
είδη συναλλαγών και χρηματοοικονομικών εργα-
λείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους
διαχειριστές χαρτοφυλακίων για σκοπούς διενέρ-
γειας πράξεων στις αγορές χρήματος, συναλλάγ-
ματος και κεφαλαίου. Προνοεί, επίσης, τον καταρ-
τισμό των στρατηγικών χαρτοφυλακίων αναφοράς
(ΣΧΑ) σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις κρα-
τούσες και διαβλεπόμενες συνθήκες στις αγορές
και τις εκάστοτε επενδυτικές στοχεύσεις της ΚΤΚ. Τα
ΣΧΑ συνιστούν ερμηνευτή της εν γένει επενδυτικής
στρατηγικής της ΚΤΚ και παρέχουν, μεταξύ άλλων,
τη δυνατότητα συγκριτικής μέτρησης και αξιολό-
γησης της απόδοσης και των κινδύνων των πραγ-
ματικών χαρτοφυλακίων της ΚΤΚ.

Το πλαίσιο παρακολούθησης, επιμέτρησης, ελέγ-
χου και αναφοράς των κινδύνων, περιλαμβανομένης
της συμμόρφωσης των διαχειριστών με το ισχύον λει-
τουργικό πλαίσιο, και οι συναφείς μεθοδολογίες τυγ-
χάνουν περιοδικής αξιολόγησης και, εφόσον κριθεί
αναγκαίο, επικαιροποίησης και αναπροσαρμογής. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που τυγχάνουν
διαχείρισης είναι:

Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς περιλαμβάνει τον κίνδυνο μεί-
ωσης της αξίας των διαθεσίμων της ΚΤΚ λόγω δυ-
σμενών μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτι-
μίες, στα επιτόκια και στις τιμές των επενδυτικών
μέσων λόγω διαφοροποίησης των συνθηκών στις
αγορές. Προς διαχείριση των βασικών διαστάσεων
του κινδύνου αγοράς, ήτοι επιτοκιακού και συναλ-
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λαγματικού κινδύνου, η ΚΤΚ εφαρμόζει, κατά πε-
ρίπτωση, τα ακόλουθα:

• Επιτοκιακός κίνδυνος: 
Συνιστά τον κίνδυνο μείωσης της αγοραίας
αξίας των επενδύσεων λόγω μεταβολών στα
αγοραία επιτόκια. Ο εν λόγω κίνδυνος οριοθε-
τείται, κατά βάση, με την επιλογή ΣΧΑ τα οποία
αντανακλούν τα αποδεκτά για την ΚΤΚ επίπεδα
επιτοκιακού κινδύνου και τον καθορισμό επι-
τρεπόμενου περιθωρίου απόκλισης από την
τιμή της σταθμικής μέσης διάρκειας εκάστου
ΣΧΑ. Η έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο περιο-
ρίζεται περαιτέρω με την τοποθέτηση του με-
γαλύτερου μέρους των χρεογράφων σε ευρώ
στο χαρτοφυλάκιο του οποίου οι θέσεις θα δια-
κρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

• Συναλλαγματικός κίνδυνος: 
Συνιστά τον κίνδυνο μείωσης της αγοραίας αξίας
των επενδύσεων λόγω μεταβολής της συναλλαγ-
ματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των νομισμά-
των στα οποία διατηρούνται θέσεις. Κατά το
2016, η ΚΤΚ συνέχισε να διατηρεί τα διαθέσιμά
της κυρίως σε ευρώ και, σε πολύ μικρότερο ύψος,
σε δολάριο ΗΠΑ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
των θέσεων σε δολάριο ΗΠΑ πέραν της προβλε-
πόμενης ανοικτής θέσης αντισταθμίζεται με τη
χρήση εργαλείων αντιστάθμισης, με στόχο την
αποτροπή τυχόν ζημιών από δυσμενή μεταβολή
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του δολαρίου
ΗΠΑ έναντι του ευρώ. Διατηρείται, ωστόσο, ανοι-
κτή θέση σε δολάριο ΗΠΑ για σκοπούς εξυπηρέ-
τησης συναλλαγών και υποχρεώσεων στο εν
λόγω νόμισμα, όπως και για τυχόν ανάγκη έκτα-
κτης καταβολής επιπρόσθετων συναλλαγματι-
κών διαθεσίμων στην ΕΚΤ για σκοπούς παρέμ-
βασης στην αγορά συναλλάγματος.

Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος ένα
αντισυμβαλλόμενο μέρος ή ένας εκδότης χρεο-
γράφων να αδυνατεί να ανταποκριθεί εγκαίρως
στις υποχρεώσεις του έναντι της ΚΤΚ για ολό-
κληρο ή μέρος της οφειλόμενης αξίας. Περιλαμ-
βάνει, επίσης, τον κίνδυνο μείωσης της αξίας των
επενδύσεων λόγω μείωσης της πιστοληπτικής
ικανότητας εκδοτών αξιογράφων ή αντισυμβαλ-
λόμενων ιδρυμάτων. Με σκοπό τον περιορισμό
του πιστωτικού κινδύνου, η ΚΤΚ εφαρμόζει συ-
ντηρητικά κριτήρια επιλεξιμότητας και όρια έκ-
θεσης για τις εγκεκριμένες χώρες, εκδότες και
αντισυμβαλλόμενους. 

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στο ενδεχό-
μενο η ΚΤΚ να αδυνατεί να έχει πρόσβαση στις
χρηματαγορές ή σε περίπτωση που έχει πρόσβαση
το κόστος συναλλαγής να είναι ιδιαίτερα υψηλό. O
κίνδυνος ρευστότητας σε ευρώ έχει σχεδόν εκμη-
δενιστεί καθότι η ΚΤΚ έχει την ευχέρεια χρήσης
του λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ
(TARGET2), ενώ για σκοπούς ικανοποίησης έκτα-
κτων αναγκών ρευστότητας σε δολάριο ΗΠΑ, η
ΚΤΚ διατηρεί ανοικτές θέσεις συγκεκριμένου
ύψους. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος των
διαθεσίμων είναι επενδυμένο σε χρεόγραφα υψη-
λής εμπορευσιμότητας. 

Ενιαία νομισματική πολιτική και έκτακτη ενί-
σχυση ρευστότητας
Όσον αφορά την εφαρμογή της ενιαίας νομισματι-
κής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, η ΚΤΚ συμμε-
τέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΕΣΚΤ
η οποία, μεταξύ άλλων, επιλαμβάνεται θεμάτων που
αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πλαι-
σίων και κανόνων που διέπουν τις πράξεις και τα
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προγράμματα νομισματικής πολιτικής. Είναι επίσης
αρμόδια για τον καταρτισμό και την εφαρμογή των
πλαισίων για την παρακολούθηση, επιμέτρηση και
διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, με
σκοπό την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέ-
δου προστασίας του Ευρωσυστήματος. 

Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα σε εγχώρια
πιστωτικά ιδρύματα διενεργείται με την εμπλοκή
αριθμού οργανικών μονάδων της ΚΤΚ και με βάση
το εγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής και εγχειρίδιο
διαδικασιών. 

Οι κίνδυνοι από τις εν λόγω πράξεις παρακο-
λουθούνται συστηματικά και αποτιμώνται σε τα-
κτική βάση καθώς και ετησίως, στο πλαίσιο της
αξιολόγησης της επάρκειας του ύψους του λογα-
ριασμού προβλέψεων της ΚΤΚ έναντι των χρημα-
τοοικονομικών κινδύνων που απορρέουν από τις
κύριες δραστηριότητές της.

4.9 Οικονομική Ανάλυση και Έρευνα
H ΚΤΚ αναλύει σε βάθος και διεξάγει σχετικές έρευ-
νες για την εγχώρια οικονομία, ενώ παράλληλα πα-
ρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην οικονομία της
ζώνης του ευρώ, αλλά και στο διεθνές οικονομικό
περιβάλλον. Αρμόδιοι λειτουργοί συμμετέχουν σε
σχετικές επιτροπές του ΕΣΚΤ και συνεισφέρουν ευ-
ρύτερα στις οικονομικές αναλύσεις της ΕΚΤ, ενώ
παρέχουν επίσης σχετική ενημέρωση στη Διοικητή,
ιδιαίτερα στα πλαίσια της συμμετοχής της στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Άλλες συναφείς δρα-
στηριότητες περιλαμβάνουν συζητήσεις με κλιμά-
κια διεθνών οργανισμών και οίκων αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και διοργάνωση
ή συμμετοχή σε παρουσιάσεις οικονομικού περιε-
χομένου προς ενδιαφερόμενους φορείς. 

Οικονομικό Δελτίο
Κατά το 2016 δημοσιεύθηκαν δύο εξαμηνιαία Οι-

κονομικά Δελτία, του Ιουνίου9 και του Δεκεμβρίου10,
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το Οικο-
νομικό Δελτίο παρουσιάζει τις κυριότερες μακροοι-
κονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις στο
εγχώριο και στο διεθνές περιβάλλον, καθώς και τις
προβλέψεις της ΚΤΚ για την κυπριακή οικονομία.
Επίσης, περιλαμβάνει ανάλυση επίκαιρων θεμάτων
που για το 2016 αφορούσαν στις τραπεζικές χορη-
γήσεις, στις τιμές κατοικιών, στον αρνητικό πληθω-
ρισμό στην Κύπρο, καθώς και στις αναμενόμενες
επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από την επι-
κείμενη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

Στήριξη Διοικητή και συμμετοχές σε επιτροπές
και ομάδες εργασίας του ΕΣΚΤ και της ΕΕ
Κατά το 2016 συνεχίστηκε η συμβολή στην προε-
τοιμασία της Διοικητού στα πλαίσια της συμμετοχής
της στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΕΚΤ, ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται της χά-
ραξης και άσκησης της νομισματικής πολιτικής.

Εκπρόσωποι της ΚΤΚ συμμετέχουν στην Επι-
τροπή Νομισματικής Πολιτικής (ΕΝΠ) του ΕΣΚΤ και
στις ομάδες εργασίας που υπάγονται σε αυτήν. Οι
εν λόγω ομάδες εργασίας καλύπτουν: (α) τις οικο-
νομικές προβλέψεις, (β) την οικονομετρική μοντε-
λοποίηση και (γ) την ανάλυση των δημοσίων οικο-
νομικών, ενώ άλλες ad hoc υπό-ομάδες εργασίας
ασχολούνται με εξειδικευμένα επίκαιρα θέματα. Η
ΕΝΠ και οι προαναφερθείσες ομάδες εργασίας ετοι-
μάζουν αναλυτικές εκθέσεις και εισηγήσεις οι
οποίες παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΚΤ.

Η ΚΤΚ συμμετέχει στις τακτικές προβλέψεις του
ΕΣΚΤ, μέσω της Ομάδας Εργασίας Προβλέψεων, οι
οποίες καταρτίζονται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο
και αφορούν στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη.
Επιπρόσθετα, ετοιμάζονται προβλέψεις για τον
πληθωρισμό, κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο. 
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9. http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/CBC_Economic_Bulletin_June_2016_GR_11102016.pdf
10. http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/CBC_Economic_Bulletin_December_2016_-GR.pdf
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Η ΚΤΚ συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Εργα-
σίας Οικονομετρικής Μοντελοποίησης. Η ομάδα
αυτή υποστηρίζει τις τεχνικές ανάγκες για τον κα-
ταρτισμό των προβλέψεων, όπως είναι η ανάλυση
σεναρίων και οικονομικής πολιτικής, με χρήση εξει-
δικευμένου οικονομετρικού μοντέλου. Το 2016 συ-
νεχίστηκαν οι εργασίες για την προσαρμογή και
επανεκτίμηση του μοντέλου που χρησιμοποιείται
στην ΚΤΚ για σκοπούς ΕΣΚΤ (CYMCM) στη βάση
των πιο πρόσφατων στοιχείων. 

Η συμμετοχή της ΚΤΚ στην Ομάδα Εργασίας
για τα Δημόσια Οικονομικά συνεχίστηκε με στόχο
τον καταρτισμό ανεξάρτητων προβλέψεων, καθώς
και την εκπόνηση σχετικών μελετών. Ταυτόχρονα,
συνεχίστηκε η εργασία σε ad hoc θέματα όπως η
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. 

Παράλληλα, η ΚΤΚ συμμετέχει ενεργά σε ομάδα
εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά
την πρόληψη, εντοπισμό και διόρθωση επιβλαβών
μακροοικονομικών ανισορροπιών σε χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει επίσης σε ομάδα
εμπειρογνωμόνων για τις οικονομικές προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύονται σε
συνάρτηση με τον ετήσιο κύκλο συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Άλλες ερευνητικές και συναφείς δραστηριότητες
Η ΚΤΚ συμμετείχε σε δίκτυο του ΕΣΚΤ με σκοπό τη
συλλογή πληροφοριών για τις αλλαγές στις μι-
σθολογικές και τιμολογιακές πρακτικές των επι-
χειρήσεων (Wage Dynamics Network) την περίοδο
2010-2013. Η ολοκληρωμένη έκθεση δημοσιεύ-
θηκε τον Μάϊο του 201611, ενώ η έκθεση με τα πα-
νευρωπαϊκά συγκριτικά αποτελέσματα βρίσκεται
στο τελικό στάδιο.

Η ΚΤΚ συνεχίζει επίσης να συμμετέχει στην

έρευνα χρηματοοικονομικής κατάστασης και κα-
ταναλωτικών συνηθειών των νοικοκυριών (HFCS).
Η διαδικασία επεξεργασίας των μικρο-δεδομένων
του δεύτερου κύματος αυτής της έρευνας από λει-
τουργούς της ΚΤΚ σε συνεργασία και συντονισμό
με αρμόδιους της ΕΚΤ ολοκληρώθηκε εντός του
2016. Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβου-
λίου της ΕΚΤ, στοιχεία για την Κύπρο και τις υπό-
λοιπες χώρες που συμμετείχαν έχουν δημοσιευθεί
στις ιστοσελίδες της ΕΚΤ12 και της ΚΤΚ13 στις 23 Δε-
κεμβρίου 2016. 

Παράλληλα, η ΚΤΚ συνεχίζει ερευνητική εργα-
σία για το δανεισμό στην Κύπρο τα τελευταία χρό-
νια όπου δίνεται έμφαση στα κυπριακά νοικοκυριά.
Η ανάλυση, καλύπτει μακροοικονομικές και μι-
κροοικονομικές πτυχές του θέματος και αξιοποιεί
δεδομένα από τα δύο κύματα της δειγματοληπτι-
κής έρευνας HFCS. 

Κατά το 2016, η ΚΤΚ, μέσω της Μονάδας Παρα-
κολούθησης Ακινήτων (ΜοΠΑ), συνέχισε την πα-
ραγωγή του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ)14 σε τρι-
μηνιαία βάση καθώς και την κατασκευή άλλων
υποδεικτών. Συμμετείχε, επίσης, σε ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων του ΕΣΚΤ για αξιολόγηση μεθοδολο-
γιών προβλέψεων τιμών κατοικιών. Ταυτόχρονα,
συνεχίστηκε σε τριμηνιαία βάση η διεξαγωγή της
Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων15, στο πλαίσιο
του Ευρωσυστήματος.

Στελέχη της Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυ-
σης δημοσίευσαν αριθμό Δοκιμίων Εργασίας16 που
επικεντρώνονται σε διάφορα θέματα που σχετίζο-
νται με την κυπριακή οικονομία, αλλά και την οι-
κονομία στη ζώνη του ευρώ.

Αριθμός στελεχών της ΚΤΚ συμμετέχουν ενεργά
μέσω αρμόδιων τεχνοκρατικών επιτροπών και
ομάδων εργασίας σε συναντήσεις με Τουρκοκυ-
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11. http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/Working_Paper_April_2016.pdf
12. https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html
13. http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15749
14. http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=15421&lang=gr
15. http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=10432
16. http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=9838&lang=gr
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πρίους που γίνονται στα πλαίσια των διαπραγμα-
τεύσεων για τη λύση του κυπριακού προβλήμα-
τος. Εμπλέκονται κυρίως σε οικονομικά και τραπε-
ζικά θέματα.

Αρμόδια στελέχη της Οικονομικής Ανάλυσης
και Έρευνας συνέχισαν να ενημερώνουν το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ για διάφορα θέματα,
μεταξύ άλλων για την πορεία των εγχώριων επι-
τοκίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μη-εξυπηρετού-
μενα δάνεια. 

Επισκέψεις ξένων εμπειρογνωμόνων και δημό-
σια επικοινωνία
Το 2016 επισκέφθηκαν την Κύπρο όλοι οι μεγάλοι οί-
κοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας οι οποίοι
εξετάζουν την κυπριακή οικονομία σε τακτά χρονικά
διαστήματα και εκδίδουν ανεξάρτητες αξιολογή-
σεις. Επίσης, τον Μάρτιο και Νοέμβριο του 2016 κλι-
μάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε την
Κύπρο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ενώ
στα πλαίσια της μεταμνημονιακής αξιολόγησης, κλι-
μάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ επι-
σκέφθηκε την Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2016. Η
ΚΤΚ συμμετείχε ενεργά στις σχετικές συζητήσεις.

Τέλος, στελέχη της ΚΤΚ συμμετείχαν σε ενημε-
ρωτικές παρουσιάσεις σε τρίτους, όπως ξένους πα-
ρατηρητές, εγχώρια οργανωμένα σύνολα και εκ-
παιδευτικά ιδρύματα. Διοργανώθηκε, μεταξύ
άλλων, σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, σεμινάριο στην
ΚΤΚ για τον Χρηματοοικονομικό Αναλφαβητισμό
στην Κύπρο. Η συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ σε αυτό το
θέμα αναμένεται να ενισχυθεί το 2017.

4.10 Στατιστική
Το 2016 αποτέλεσε για τον Τομέα Στατιστικής (ΤΣ)
μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά τόσον σε ό,τι
αφορά το πλαίσιο εκπλήρωσης των στατιστικών
του υποχρεώσεων, όσον και το θέμα της εδραίω-

σης της εμπιστοσύνης των χρηστών στις παραγό-
μενες στατιστικές. Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες
για περαιτέρω βελτίωση της πληρότητας, ποιότη-
τας, αξιοπιστίας και συνέπειας των παραγόμενων
στατιστικών για τη διασφάλιση της πλήρους συμ-
μόρφωσης με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία,
επέφεραν πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία
αποτυπώθηκαν και στις διάφορες σχετικές εκθέ-
σεις της ΕΚΤ και της Ευρωστάτ. Πρόσθετα, με την
εφαρμογή νέων πλαισίων συλλογής στατιστικών
στοιχείων, όπως τα στοιχεία των ασφαλιστικών
εταιρειών, εμπλουτίστηκε περαιτέρω το στατιστικό
προϊόν του Τομέα.

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, συνεχίστηκε η
εντατικοποίηση της συνεργασίας με άλλους φο-
ρείς και η αξιοποίηση, στο βαθμό του δυνατού,
των διαθέσιμων δεδομένων από διοικητικές πη-
γές, καθώς και νέων τεχνολογιών. Οι συγκεκριμένες
ενέργειες συνέβαλαν στη μείωση του χρόνου πα-
ραγωγής των στατιστικών και στην ελαχιστοποί-
ηση, σε κάποιες περιπτώσεις, της επιβάρυνσης των
μονάδων αναφοράς.

Εξίσου σημαντική ενέργεια εντός του 2016, απο-
τέλεσε η εκπόνηση νέων μελετών και η παραγωγή
αναβαθμισμένων στατιστικών εκδόσεων/δελτίων
/εκθέσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και απαι-
τήσεις των χρηστών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διε-
θνές επίπεδο. 

Νομισματικές και χρηματοπιστωτικές στατιστικές
Κατά το 2016 συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για πε-
ραιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων
που συλλέγονται από τα ΝΧΙ, τόσο σε ό,τι αφορά τη
μηνιαία λογιστική κατάσταση, όσον και τα στατι-
στικά στοιχεία επιτοκίων. Αυτό επετεύχθη μέσω
της συνεχούς διερεύνησης και επίλυσης μεθοδο-
λογικών θεμάτων, καθώς και μέσω του ελέγχου
ποιότητας που διεξάγεται με οδηγίες του ΤΣ, μια
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φορά το χρόνο από τους εσωτερικούς/εξωτερι-
κούς ελεγκτές των ΝΧΙ.

Τέθηκαν, επίσης, σε εφαρμογή νέοι κανονισμοί
της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο καταρτισμού
και αποστολής στοιχείων στην ΕΚΤ, βάσει της οδη-
γίας "Φερεγγυότητα ΙΙ" και σύμφωνα με το σχε-
τικό Κανονισμό της ΕΚΤ, ξεκίνησε εντός του 2016
η υποβολή στην ΚΤΚ των τριμηνιαίων στοιχείων
ισολογισμού από τις ασφαλιστικές εταιρείες που εί-
ναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Τα εν λόγω στοι-
χεία καταρτίζονται και αποστέλλονται στην ΕΚΤ
από τον Ιούνιο του 2016. Παράλληλα, η βάση δε-
δομένων του μητρώου ιδρυμάτων και συνδεδε-
μένων επιχειρήσεων της ΕΚΤ (Register of
Institutions and Affiliates Database (RIAD)),
εμπλουτίσθηκε με τη συμπερίληψη του καταλόγου
των ασφαλιστικών εταιρειών. 

Κατά το υπό αναφοράν έτος, εφαρμόστηκε και
το νέο πλαίσιο υποβολής τριμηνιαίων στατιστικών
στοιχείων προς την ΕΚΤ, τα οποία αφορούν τα τα-
μεία συντάξεως/προνοίας. Στο πλαίσιο του επερ-
χόμενου Κανονισμού για απευθείας συλλογή στοι-
χείων από τα εν λόγω ταμεία, ολοκληρώθηκε
παράλληλα η διαδικασία καταγραφής των ανα-
γκών και του κόστους - οφέλους.

Εντατικοποιήθηκαν, επίσης, οι συζητήσεις και η
προεργασία, τόσον σε επίπεδο ΕΣΚΤ, όσον και σε
εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τις απαιτήσεις και
την εφαρμογή του επερχόμενου Κανονισμού της
ΕΚΤ, σε σχέση με το έργο «AnaCredit» (analytical
credit datasets). Ο συγκεκριμένος Κανονισμός απο-
σκοπεί στη δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδο-
μένων για στοιχεία πιστωτικών διευκολύνσεων και
πιστωτικού κινδύνου, η συλλογή των οποίων θα
βασίζεται σε αναλυτικές πληροφορίες ανά δάνειο
για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και θα εξυπηρετεί
πολλαπλές ανάγκες, όπως στους τομείς της στατι-
στικής, νομισματικής πολιτικής, μικρο και μακρο

προληπτικής εποπτείας, οικονομικής ανάλυσης,
έρευνας και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. 

Προσχέδιο του προαναφερθέντος Κανονι-
σμού δημοσιεύθηκε από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο
του 2015. Οι σχετικές παρατηρήσεις και σχόλια
που ελήφθησαν, κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων
και των τραπεζικών ιδρυμάτων που είναι εγγε-
γραμμένα και αδειοδοτημένα στην Κύπρο, αξιο-
λογήθηκαν από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές
τράπεζες, καταλήγοντας στην τροποποιημένη εκ-
δοχή του εν λόγω Κανονισμού, η οποία εγκρί-
θηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, τον
Μάιο του 2016. 

Εντός του υπό αναφοράν έτους οριστικοποιή-
θηκε και δημοσιεύθηκε επίσης το Μέρος Ι του Εγ-
χειριδίου AnaCredit, το οποίο παρέχει λεπτομερείς
πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις
υποβολής στοιχείων για σκοπούς AnaCredit. Το
έργο και η συλλογή των δεδομένων έχει προγραμ-
ματιστεί να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2018.

Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών λογαριασμών
εμπλουτίσθηκαν/αναβαθμίσθηκαν περαιτέρω με
την ενσωμάτωση των τριμηνιαίων στοιχείων που
υποβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Τον Μάιο του 2016, η ΚΤΚ φιλοξένησε την ετή-
σια θεματική συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της
ΕΚΤ για τους ΤΧΛ, η οποία στέφθηκε με μεγάλη
επιτυχία. 

Στατιστικές τίτλων 
Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, ολο-
κληρώθηκαν δύο νέες κυκλοφορίες (releases) της
κεντρικής βάσης δεδομένων για τίτλους (CSDB)
που διατηρείται στην ΕΚΤ, με τις αντίστοιχες προ-
σαρμογές και βελτιώσεις να εφαρμόζονται στο
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ανάλογο σύστημα της ΚΤΚ. Η αποστολή μηνιαίων
στοιχείων και η διαχείριση της ποιότητας δεδομέ-
νων βελτιώθηκαν με επικαιροποιημένες απαιτή-
σεις και νέες ροές εργασίας. 

Πέραν των πιο πάνω, καταρτίστηκαν και απο-
στάληκαν στην ΕΚΤ οι μηνιαίες στατιστικές εκδό-
σεων τίτλων, σύμφωνα με τη σχετική κατευθυντήρια
γραμμή της ΕΚΤ. Παράλληλα, έγιναν σημαντικές βελ-
τιώσεις για την παραγωγή των εν λόγω στοιχείων
από τη βάση δεδομένων CSDB σε επίπεδο ΕΣΚΤ.

Επίσης, εντός του 2016 συνεχίστηκαν οι ενδε-
λεχείς έλεγχοι στα στοιχεία διακρατήσεων τίτλων,
τα οποία συλλέγονται και αποστέλλονται στην ΕΚΤ
σε μηνιαία βάση, και αποτελούν σημαντική πηγή
για τον καταρτισμό των εξωτερικών στατιστικών,
των στατιστικών στοιχείων για τους επενδυτικούς
οργανισμούς και των ΤΧΛ.

Εξωτερικές στατιστικές 
Το 2016 συνέχισε να αποτελεί έτος ποιοτικής ανα-
βάθμισης για τα παραγόμενα στοιχεία των εξωτε-
ρικών στατιστικών. Συγκεκριμένα, ενσωματώθη-
καν σε αυτά επιπρόσθετα στοιχεία για τις
εγγεγραμμένες/εγκαθιδρυμένες στην Κύπρο οντό-
τητες ειδικού σκοπού, τα οποία εξασφαλίστηκαν
μέσω οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στοι-
χεία που προέκυψαν από την αντιπαραβολή των
αντίστοιχων στατιστικών με άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες, σε μία προσπάθεια μείωσης των ασυμμετριών
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στο πλαίσιο αντιπαραβολής και ελέγχου της συ-
νέπειας των στοιχείων, συνεχίστηκε για πέμπτη συ-
νεχόμενη χρονιά η συμμετοχή της ΚΤΚ στην εθε-
λοντική άσκηση της Ευρωστάτ για μείωση των
ασυμμετριών αναφορικά με τις άμεσες επενδύσεις.
Παράλληλα, η ΚΤΚ εκπροσωπήθηκε σε εργαστήρι
που διοργανώθηκε από την Ευρωστάτ για σκο-
πούς ανταλλαγής απόψεων/συζήτησης/αξιολόγη-

σης των πηγών και του τρόπου υπολογισμού συ-
γκεκριμένων κατηγοριών υπηρεσιών, που διαχρο-
νικά παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ασυμμε-
τρίες/παρεκκλίσεις σε σύγκριση με τα στατιστικά
των αντισυμβαλλόμενων ευρωπαϊκών χωρών. Ως
απότοκο του πιο πάνω εργαστηρίου, κάθε χώρα,
συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ανέλαβε
τη δρομολόγηση ενεργειών για μείωση των ασυ-
νεπειών που εντοπίστηκαν.

Εντός του υπό επισκόπηση έτους, συνεχίστηκαν
οι ενέργειες για σκοπούς διεύρυνσης των δειγμά-
των αναφοράς σχετικά με τις δειγματοληπτικές
έρευνες που διενεργούνται, προκειμένου να καλύ-
ψουν, ως επί το πλείστον, νέες εταιρείες που εγ-
γράφηκαν/δραστηριοποιήθηκαν πρόσφατα στην
Κύπρο. Παράδειγμα αποτελεί το δείγμα αναφοράς
της Έρευνας Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών, το
οποίο υπέστη σημαντικής αναθεώρησης προκει-
μένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις αλλαγές
που παρατηρήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια
τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή ναυτιλιακή
βιομηχανία. Επίσης, δρομολογήθηκαν συγκεκρι-
μένες αυτοματοποιήσεις συστημάτων και προω-
θήθηκε η άντληση στοιχείων μέσω της εφαρμο-
γής δύο νέων ερευνών, ήτοι των «υπηρεσιών
ασφάλισης» και «επιλεγμένων στοιχείων λογαρια-
σμού αποτελεσμάτων», για τη συλλογή τριμηνι-
αίων στοιχείων, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. 

Γενικές και δημοσιονομικές στατιστικές
Πέραν της συνήθους αποστολής μακροοικονομι-
κών στοιχείων, όπως για παράδειγμα του δείκτη
τιμών καταναλωτή, του τομέα ακινήτων, ανεργίας,
θέσεων εργασίας, καθώς επίσης και δημογραφι-
κών στοιχείων επιχειρήσεων, τα οποία απαιτούνται
για σκοπούς οικονομικής και νομισματικής πολιτι-
κής, εντός του 2016 καταβλήθηκε προσπάθεια συλ-
λογής στοιχείων για τον οικιστικό τομέα από διά-
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φορες κυβερνητικές και άλλες πηγές. Τα εν λόγω
στοιχεία αναμένεται να αποσταλούν στην ΕΚΤ το
πρώτο δεκαήμερο του 2017. 

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά στοιχεία, εντός
του υπό αναφοράν έτους διαβιβάστηκαν για
πρώτη φορά στοιχεία αναφορικά με τα έργα σύ-
μπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στα
πλαίσια της νέας μορφής της έκθεσης ποιότητας
της ΕΚΤ για τα δημοσιονομικά. Επιπλέον, αποστά-
ληκαν πρόσθετα τριμηνιαία και ετήσια δημοσιο-
νομικά στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν σε εθελο-
ντική βάση από τις χώρες μέλη της ΕΕ αναφορικά
με τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς
της γενικής κυβέρνησης και των συναλλαγών με-
ταξύ της ΕΕ και της Κύπρου.

Τέλος, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η υλοποί-
ηση του έργου της αυτοματοποίησης της παρα-
γωγής των πινάκων των δημοσιονομικών στατι-
στικών. Οι αναθεωρημένοι πίνακες με τους
σχετικούς κωδικούς SDMX (Statistical Data and
Metadata Exchange) αναμένεται να ολοκληρωθούν
μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2017. 

Στατιστικές εκδόσεις 
Βασικό μέλημα του ΤΣ αποτελεί η βελτίωση/ανα-
βάθμιση των στατιστικών του εκδόσεων, έτσι
ώστε να ικανοποιούνται, στο μέγιστο δυνατό
βαθμό, οι ανάγκες των χρηστών για ακριβή και
έγκαιρη πληροφόρηση, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές επίπεδο. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εντός του 2016, συ-
νεχίστηκε και αναβαθμίστηκε η δημοσίευση της
έκδοσης Νομισματικές και Χρηματοπιστωτικές Στα-
τιστικές σε μηνιαία βάση, η δημοσίευση της τριμη-
νιαίας έκδοσης Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Ορ-
γανισμών, και η δημοσίευση της έκδοσης
Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί.

Επιπρόσθετα, δημοσιεύθηκαν αναθεωρημένα

τριμηνιαία στοιχεία εξωτερικών στατιστικών για
την περίοδο 2010 – 2015, επικαιροποιήθηκε το πε-
ριεχόμενο του δελτίου Εξωτερικών Στατιστικών με
πιο πρόσφατα στοιχεία για τις μεταβολές στους
λογαριασμούς τρεχουσών και χρηματοοικονομι-
κών συναλλαγών της Κύπρου και αναθεωρήθηκαν
οι ετήσιες εκδόσεις Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 

Συνεργασία με άλλους φορείς 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας και του συντονισμού
με άλλους στατιστικούς φορείς, δρομολογήθηκε,
με πρωτοβουλία της ΚΤΚ, μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ της ΚTK και του Τμήματος Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας. Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει
τη συστηματική ανταλλαγή των απαραίτητων στα-
τιστικών δεδομένων και άλλων συναφών πληρο-
φοριών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων με
στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή άσκηση
των αρμοδιοτήτων και ευθυνών τους στον τομέα
της στατιστικής.

Από τον Σεπτέμβριο του 2016, η ΚΤΚ παρέχει
στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών
στον Κυπριακό Σύνδεσμο Επενδυτικών Οργανι-
σμών (Cyprus Investment Funds Association) σε
μηνιαία βάση. Τα εν λόγω στοιχεία διαβιβάζονται
στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό οργανισμό (EFAMA)
και δημοσιεύονται, μαζί με στατιστικά στοιχεία
επενδυτικών οργανισμών άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών, για σκοπούς προώθησης του τομέα των επεν-
δυτικών οργανισμών.

4.11 Πληροφορική
Κατά το 2016, ο τομέας Πληροφορικής συνέχισε
την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την αναβάθ-
μιση υφισταμένων, βάσει των προτεραιοτήτων
όπως αυτές καθορίζονται στο χαρτοφυλάκιο Έρ-
γων Πληροφορικής. 
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Στα πλαίσια της διαχείρισης της υποδομής πλη-
ροφορικής της Τράπεζας, υλοποιήθηκαν έργα για
την ενίσχυση της διαθεσιμότητας και αποδοτικό-
τητας των συστημάτων και έγινε αναβάθμιση εξο-
πλισμού στις νέες εκδόσεις.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η ενίσχυση της ασφά-
λειας της πληροφορικής μέσω συστηματικών ελέγ-
χων στην υποδομή και αξιολόγηση κινδύνων σε
εφαρμογές και συστήματα. Ιδιαίτερη σημασία δό-
θηκε επίσης στην αντιμετώπιση κινδύνων από κυ-
βερνοεπιθέσεις.

Τέλος, η ΚΤΚ συμμετείχε στην Επιτροπή Πλη-
ροφορικής και τις ομάδες εργασίας της, καθώς και
σε ομάδα εργασίας της Επιτροπής Στατιστικής, του
ΕΣΚΤ και της ΕΑΤ και προχώρησε, σε τοπικό επί-
πεδο, στην έγκαιρη υλοποίηση έργων, σύμφωνα με
τις αποφάσεις τους.

Έργα ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης
συστημάτων πληροφορικής
Το χαρτοφυλάκιο έργων πληροφορικής για το
2016, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προτε-
ραιοτήτων, περιλάμβανε, κυρίως, έργα για υλοποί-
ηση υποχρεώσεων/αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), του Ενι-
αίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και της Ευρω-
παϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Τα κυριότερα έργα αφορούσαν: 
• Συλλογή, επεξεργασία και υποβολή στατιστι-

κών στοιχείων Ασφαλιστικών Εταιρειών και
στοιχείων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου προς την ΕΚΤ.

• Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση στοιχείων
Ισοζυγίου Πληρωμών.

• Συνεχείς αναβαθμίσεις στα στοιχεία Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού, καθώς, επίσης, και
εφαρμογή νέων Βασικών Δεικτών Κινδύνου
(KRI) για όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. 

• Προσαρμογές και αναθεωρήσεις των στοιχείων
για σκοπούς Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

• Ενεργοποίηση Ταμείου Προστασίας Καταθετών,
που αφορούσε στην έκτακτη αποπληρωμή των
καταθετών της τράπεζας FBME Bank Ltd-Cyprus
Branch.
Περαιτέρω, στα πλαίσια της προσπάθειας για
αναβάθμιση των υπηρεσιών που η ΚΤΚ προ-
σφέρει σε κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες,
ολοκληρώθηκε η αυτοματοποίηση της καθημε-
ρινής παραγωγής και αποστολής των πιστωτι-
κών δελτίων, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Γενικό
Λογιστήριο με τις καταθέσεις των κυβερνητικών
τμημάτων σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. 
Πολύ σημαντική ήταν, επίσης, η επέκταση συ-
στημάτων οριζόντιας χρήσης προς διάφορους
οργανικούς τομείς με σημαντικά οφέλη όπως:

• Αναβάθμιση του συστήματος συλλογής και διά-
θεσης πληροφοριών προς/από εξωτερικούς συ-
νεργάτες (νέο ηλεκτρονικό-επιχειρείν).

• Αναβάθμιση και εισαγωγή εργαλείων άντλησης
πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων της
ΚΤΚ, όπως εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας
(Business Intelligence Tools).

Διαχείριση υποδομής πληροφορικής
Υλοποιήθηκαν έργα με στόχο:
(α) τη συντήρηση και την ενίσχυση της διαθεσιμό-

τητας και της απόδοσης των υφιστάμενων συ-
στημάτων και υπηρεσιών,

(β) την επέκταση των προσφερόμενων υπηρε-
σιών και την παροχή νέων προς ικανοποίηση
νέων αναγκών,

(γ) την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την πα-
ροχή νέων υπηρεσιών και δυνατοτήτων, την
περαιτέρω αυτοματοποίηση και διευκόλυνση
των εργασιών της ΚΤΚ, καθώς και για την ενί-
σχυση της ασφάλειας των συστημάτων.
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Ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής
Συνεχίστηκε η συστηματική αξιολόγηση των κιν-
δύνων και η ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Συ-
γκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι ασφάλειας σε
σχέση με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και
διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατηρού-
νται στα συστήματα πληροφορικής της ΚΤΚ και,
όπου κρίθηκε σκόπιμο, εισήχθησαν νέα μέτρα,
έγινε επιμόρφωση του προσωπικού και έγιναν οι
κατάλληλες αλλαγές στην υποδομή.

4.12 Ανθρώπινο Δυναμικό 
Κατά τη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε το έργο
αναδιοργάνωσης της ΚΤΚ, υπό το συντονισμό του
Γραφείου Διαχείρισης Έργου (ΓΔΕ) αναδιοργάνω-
σης και με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων. Ο το-
μέας Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής
Ανάπτυξης είχε ενεργό εμπλοκή καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους με την παροχή στήριξης τόσο προς
το ΓΔΕ, όσο και προς τους εμπειρογνώμονες.

Πέραν του συντονισμού, προγραμματισμού,
εποπτείας και υποβολής προτάσεων σε θέματα αν-
θρώπινου δυναμικού, ο τομέας εστίασε τις προ-
σπάθειες του για επαρκή, υπό τις περιστάσεις, στε-
λέχωση της ΚΤΚ με το κατάλληλο προσωπικό,
καθώς και την εισαγωγή από τον τομέα βέλτιστων
πρακτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΤΚ προχώρησε
σε ανανεώσεις αριθμού συμβολαίων εργοδότησης
ορισμένης διάρκειας, καθώς επίσης σε ενέργειες με
στόχο την τροποποίηση του περί Κεντρικής Τράπε-
ζας της Κύπρου Νόμου έτσι ώστε να καταστεί εφικτή
η νομότυπη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωπι-
κού το οποίο είναι το κατ εξοχήν όργανο της Τρά-
πεζας που επιλαμβάνεται και προωθεί ζητήματα
που αφορούν το προσωπικό. Το εν λόγω θέμα δεν
έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί εντός του υπό
αναφορά έτους λόγω της απόρριψης σχετικού νο-
μοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στον τομέα εκπαίδευσης και με στόχο την περαι-
τέρω ανάπτυξη του προσωπικού, πραγματοποιήθη-
καν ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα ανάπτυ-
ξης γενικών δεξιοτήτων,  πλη ροφορικής, ασφάλειας
και υγείας προσωπικού. Παράλληλα, συνεχίστηκε η
συμμετοχή μελών του προσωπικού σε πολυεπιχειρη-
σιακά προγράμματα εντός Κύπρου, καθώς και σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα του ΕΣΚΤ τόσο σε γενικά
όσο και σε τεχνικά/εξειδικευμένα θέματα. 

Στα πλαίσια ενδυνάμωσης της παρουσίας και
εμπλοκής της ΚΤΚ στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κε-
ντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και στον Ενιαίο Εποπτικό
Μηχανισμό (ΕΕΜ) διοργανώθηκαν στην Κύπρο
τρείς κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις
οποίες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν μέλη
του προσωπικού της KTK και άλλων εθνικών κε-
ντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών. Ειδικό-
τερα, διοργανώθηκε στην Κύπρο εισαγωγικό σεμι-
νάριο για τη λειτουργία του ΕΣΚΤ/ΕΕΜ που στόχευε
στη σύσφιγξη των σχέσεων των μελών των ενι-
αίων εποπτικών ομάδων, καθώς και το πρώτο μέ-
ρος του σεμιναρίου με θέμα “Transformational
Leadership in the ESCB”. 

Στηρίζοντας το θεσμό ανταλλαγής προσωπι-
κού με άλλες εθνικές κεντρικές τράπεζες αλλά και
την ΕΚΤ, συνεχίστηκαν οι αποσπάσεις προσωπι-
κού στην ΕΚΤ στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό
καθώς και στην ΕΕ με βάση την εγκεκριμένη πολι-
τική αποσπάσεων. 

Στον τομέα εργασιακών σχέσεων και στα πλαί-
σια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ένωσης
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) και της
KTK συμφωνήθηκε αναθεώρηση του εργάσιμου
ωραρίου. 

Οργανωσιακή ανάπτυξη
Ο Τομέας παρείχε, στα πλαίσια του ρόλου του, υπο-
στήριξη στους υπόλοιπους τομείς της KTK σε θέ-
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ματα οργάνωσης, και, συγκεκριμένα, για τον καθο-
ρισμό νέων ή/και επανασχεδιασμό υφιστάμενων
διαδικασιών και στην εκπόνηση μελετών, με την
υποβολή εισηγήσεων στη Διεύθυνση και Διοίκηση
και συμμετείχε ενεργά σε οριζόντιας εμβέλειας έργα
της KTK. Οι πλείστες εργασίες του υποτομέα Στρα-
τηγικής & Οργάνωσης ήταν στενά συνδεδεμένες
με το έργο αναδιοργάνωσης της KTK.

Ασφάλεια και υγεία 
Η ΚΤΚ, ως απόρροια τόσο των νομικών υποχρεώ-
σεων της ως εργοδότης όσο και του ευρύτερου
πλαισίου εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης, συνέ-
χισε να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα
ασφάλειας και υγείας, και να λαμβάνει μέτρα για: 
• τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας

του προσωπικού, καθώς επίσης και τρίτων προ-
σώπων (επισκεπτών, συνεργατών), και

• τη συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές δια-
τάξεις που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά το 2016, πρώτιστο μέλημα ήταν η αξιοποίηση
της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων που επικαιρο-
ποιήθηκε το 2015 και η λήψη προληπτικών μέτρων
για αποφυγή των κινδύνων που εντοπίστηκαν. Στο
πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκε και η διαβούλευση με
τους εργαζόμενους για επισήμανση νέων πηγών
κινδύνων για περαιτέρω αξιολόγηση.

Πέραν των πιο πάνω, συνεχίστηκε η εκπαίδευση
της Ομάδας Πρώτων Βοηθειών και της Ομάδας Αντι-
μετώπισης Έκτακτων Περιστατικών, διενεργήθηκε
εκπαιδευτική άσκηση ετοιμότητας/εκκένωσης του
κτιρίου και υλοποιήθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά
προγράμματα σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Το 2016 υπό το συντονισμό και καθοδήγηση του
Τομέα Ανθώπινου Δυναμικού και Οργανωσιακής

Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητες
που εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση της Τράπεζας
στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Οι
δραστηριότητες αποσκοπούσαν στην ενίσχυση
της προσφοράς της σε θέματα που σχετίζονται με
την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Συ-
γκεκριμένα, στο πλαίσιο ΕΚΕ 
• πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι

που ήταν προϊόν αποκλειστικά εθελοντικής εργα-
σίας του προσωπικού, τα έσοδα του οποίου προ-
ορίζονται για αγορά εξοπλισμού για το Μακά-
ρειο Νοσοκομείο και δεντροφύτευση στην
καμένη περιοχή Σολέας, 

• χορηγήθηκε χρηματικό ποσό για ενίσχυση της
περιβαλλοντικής συνείδησης στον ετήσιο θε-
σμό των Βραβείων Πράσινων Δημόσιων Συμ-
βάσεων (ΠΔΣ) που διοργανώνεται από το
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, που είχε ως στόχο την προ-
βολή των Αναθετουσών Αρχών που προωθούν
περιβαλλοντικές προδιαγραφές στους όρους
των διαγωνισμών για προσφορές βάσει του
Σχεδίου Δράσης για τις ΠΔΣ ή/και εφαρμόζουν
περιβαλλοντική πολιτική. 

• πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σε συνεργασία
με αρμόδιους φορείς, οργανωμένα σύνολα και
κυβερνητικές υπηρεσίες, οι οποίοι δραστηριο-
ποιούνται στην κυπριακή κοινωνία, με στόχο
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προ-
σωπικού και των συνταξιούχων της KTK αλλά
και του κοινού. Στις διαλέξεις προσκλήθηκαν
καταξιωμένοι εισηγητές, οι οποίοι προσέφεραν
τις γνώσεις και εμπειρίες τους σε θέματα υγείας,
αλλά και σε γενικότερα θέματα ευημερίας και
ευεξίας. 

• τροχοδρομήθηκε αριθμός δραστηριοτήτων
με αποδέκτη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,
οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν
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εντός του 2017 και οι οποίες περιλαμβάνουν
τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές στη βάση κοινωνικών και ακα-
δημαϊκών κριτηρίων. 

Πέραν των πιο πάνω, στο πλαίσιο ΕΚΕ εντάχθηκε και
η συνέχιση της πολύχρονης πολιτικής της Τράπεζας
για οικονομική στήριξη οργανωμένων συνόλων.
Επίσης, η συμμετοχή της στο σχέδιο τοποθέτησης
ανέργων νέων πτυχιούχων της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού και στα προγράμματα κα-
λοκαιρινής απασχόλησης φοιτητών Κυπριακών Πα-
νεπιστημίων. Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετείχε
στο Διεθνές Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών για
Πρακτική Εξάσκηση (IAESTE) καθώς και στο πρό-
γραμμα πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών του
Πανεπιστημίου της Deutsche Bundesbank. Τέλος,
προχώρησε σε δωρεές βιβλίων από την ιδιόκτητη
συλλογή της σε διάφορες κοινοτικές βιβλιοθήκες
ή/και σε βιβλιοθήκες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Έργο αναδιοργάνωσης ΚΤΚ
Το Γραφείο Διαχείρισης του Έργου της Αναδιορ-
γάνωσης συνέχισε τη λειτουργία του με όρους
εντολής τον προγραμματισμό, συντονισμό, την
υποβολή εισηγήσεων και των αλλαγών που θα
αποφασίσει η Διοίκηση της ΚΤΚ να εφαρμοστούν,
έχοντας ως κύριο γνώμονα κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης τη διασφάλιση της εύρυθμης λει-
τουργίας της ΚΤΚ και τη μη διασάλευση των εργα-
σιακών θεσμίων.

Την 1η Μαρτίου 2016, εφαρμόστηκε η νέα ορ-
γανική δομή της ΚΤΚ, με τη δημιουργία δεκαεπτά
τομέων κατανεμημένων σε τέσσερεις Διευθύνσεις:
1) Εποπτείας, (2) Οικονομικών, Στατιστικής & Χρη-
ματοοικονομικής Σταθερότητας, (3) Τραπεζικών
Εργασιών, και (4) Εταιρικών Υπηρεσιών. Παράλ-
ληλα, έγινε η αναγκαία υπαγωγή προσωπικού

στους νέους τομείς, ανάλογα με τις λειτουργίες και
αρμοδιότητές τους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των υπόλοιπων πτυ-
χών του έργου, η ΚΤΚ ανάθεσε, μετά από τη διε-
ξαγωγή διαγωνισμού, στον οίκο Promontory Fi-
nancial Group τη διενέργεια εξειδικευμένης
μελέτης επί συγκεκριμένων θεμάτων ανθρώπι-
νου δυναμικού, όπως η αναθεώρηση του συστή-
ματος ανέλιξης προσωπικού, ο καθορισμός του
αριθμού και του προφίλ των θέσεων εργασίας
και η αξιολόγηση των αναγκών στελέχωσης. Η
μελέτη ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην ΚΤΚ
τέλος Οκτωβρίου. 

4.13 Νομικά θέματα
Ανακριτική Ομάδα για την Οικονομία
Από τον Αύγουστο του 2013, η ΚΤΚ έχει γίνει δέκτης
αιτημάτων από την ανακριτική ομάδα της Αστυ-
νομίας Κύπρου που ορίστηκε για πρώτη φορά τον
Ιούλιο του 2013 για τη διερεύνηση του ενδεχομέ-
νου διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε σχέση με
την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το τρα-
πεζικό σύστημα και γενικά η οικονομία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας («Ανακριτική Ομάδα για την
Οικονομία»). Τα αιτήματα αυτά, τα οποία η Ανα-
κριτική Ομάδα για την Οικονομία απευθύνει στην
ΚΤΚ δυνάμει των σχετικών δικονομικών κανόνων,
αφορούν παράδοση εγγράφων και παροχή πλη-
ροφοριών σε σχέση με τις εργασίες της ΚΤΚ. Κατά
τη διάρκεια του 2016, η ΚΤΚ συνέχισε την παρά-
δοση εγγράφων και την ετοιμασία και παράδοση
εκθέσεων προς την Ανακριτική Ομάδα για την Οι-
κονομία, ενώ στελέχη της ΚΤΚ έδωσαν καταθέσεις
επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους.

Διεθνής διαιτησία προς επίλυση επενδυτικών
διαφορών
Από το 2013, η ΚΤΚ διαθέτει πόρους για την
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υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
πλαίσιο επενδυτικών διαφορών που έχουν εγερ-
θεί ενώπιον διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων
και αφορούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Κατά τη διάρκεια του 2016, η ΚΤΚ συνέχισε να
συμβάλλει μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της
Δημοκρατίας στην τεκμηρίωση των θέσεων της
Κυπριακής Δημοκρατίας προς αντίκρουση των
ισχυρισμών που προβάλλουν οι επενδυτές και
αφορούν ειδικότερα στις εργασίες της ΚΤΚ. Επι-
πρόσθετα, προκειμένου να ικανοποιηθούν αι-
τήματα των επενδυτών για αποκάλυψη εγγρά-
φων στο πλαίσιο των πιο πάνω διαφορών, η ΚΤΚ
εφάρμοσε κατά τη διάρκεια του 2016 μεθόδους
ηλεκτρονικού εντοπισμού και δεικτοδότησης
εγγράφων με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρ-
μογών πληροφορικής. 

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Κατά τη διάρκεια του 2016, η ΚΤΚ συνέχισε να χει-
ρίζεται μέσω των εξωτερικών νομικών συμβούλων
της και με τη συμβολή αρμόδιων Τμημάτων και
Υπηρεσιών της ΚΤΚ τις δικαστικές υποθέσεις που εκ-
κρεμούν εναντίον της σε σχέση με τις εργασίες της.
Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται αγωγές που
συνδέονται με τα γεγονότα των ετών 2012 και 2013
σε σχέση με συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα. Στο
πλαίσιο αυτών των αγωγών, η ΚΤΚ προχώρησε σε
αποκάλυψη εγγράφων, εφαρμόζοντας παράλληλα
διαδικασία για την επιθεώρηση των εγγράφων και
τη λήψη αντιγράφων από τους αντιδίκους, δυνάμει
των σχετικών δικονομικών κανόνων. 

4.14 Διοικητική Υποστήριξη
4.14.1 Διαχείριση αρχείων 
Το 2016 η ΚΤΚ αποφάσισε να προχωρήσει με την
αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αρχείων
της ΚΤΚ.

Προς το σκοπό αυτό, άρχισε η εκπόνηση έργου
για την εισαγωγή ενιαίου συστήματος διαχείρισης
αρχείων στην ΚΤΚ. Στόχος του έργου είναι η θε-
σμοθέτηση και εφαρμογή πολιτικής για τη διαχεί-
ριση των αρχείων της ΚΤΚ, η οποία να είναι εναρ-
μονισμένη με την εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες
της ΕΚΤ/ΕΣΚΤ/ΕΕΜ.

Με την εισαγωγή και εφαρμογή του ενιαίου
συστήματος αρχείων, θα αναβαθμιστούν/αυξη-
θούν τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία και
ακεραιότητα των αρχείων και αναμένεται να επι-
τευχθεί ομοιόμορφη διαχείριση αρχείων σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως αποτέλε-
σμα, το όλο έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας
του οργανισμού και στη μείωση του λειτουργικού
του κόστους.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος
του 2017 και τελεί υπό την επίβλεψη του Τομέα
Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, με την στήριξη
της Στρατηγικής & Οργάνωσης και του Τομέα
Πληροφορικής.

4.14.2 Ασφάλεια και εγκαταστάσεις
Οι κύριες αρμοδιότητες του τομέα Ασφάλειας και
Εγκαταστάσεων αφορούν τη λήψη των απαραί-
τητων μέτρων ασφάλειας για την προστασία του
κτιρίου, των εγκαταστάσεων, του προσωπικού,
των επισκεπτών και των περιουσιακών στοιχείων
της ΚΤΚ και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων
της ΚΤΚ. 

Εντός του πλαισίου των πιο πάνω αρμοδιοτή-
των, συνεχίστηκε η ενίσχυση των μέτρων ασφά-
λειας, η εκπαίδευση του προσωπικού ασφάλειας
της ΚΤΚ σε συνεργασία με την αστυνομία, και έγινε
αναθεώρηση των εσωτερικών οδηγιών ασφάλειας. 

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, αναβαθμίστηκε
και βελτιώθηκε ο μηχανολογικός και ηλεκτρολογι-
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κός εξοπλισμός της ΚΤΚ με στόχο τη μείωση της κα-
τανάλωσης ενέργειας. Ως αποτέλεσμα των μέτρων
που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, έχει επιτευ-
χθεί περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος και η παρακολού-
θηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της
λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω του συστήματος

διαχείρισης του κτιρίου ήταν συνεχής, όπως και
κατά τις προηγούμενες χρονιές.

Για το προσεχές μέλλον, μεταξύ άλλων, προ-
γραμματίζονται η αντικατάσταση μέρους του μη-
χανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με
νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να
μειωθεί περαιτέρω η κατανάλωση ενέργειας.
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5. ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
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Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

ιΣΟΛΟΓιΣμΟΣ ΚαΤα ΤΗν 31Η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2016

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €'000 €'000 €'000
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 490.413 434.625
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 470.330 375.089

2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 211.700 228.847

2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 258.630 146.242

3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 17.637 11.543
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.041 5.063

4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια 5.041 5.063

4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις 

στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ - -

5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 650.000 886.000
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης - 150.000

5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 650.000 736.000

5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων

της ρευστότητας - -

5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις - -

5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης - -

5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων - -

6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 200.005 3.800.008
7 Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 3.628.955 2.225.926

7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.846.513 1.322.945

7.2 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής 782.442 902.981

8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 1.184.536 1.241.590
9 Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος 7.073.579 2.902.277

9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο και αποθεματικά της ΕΚΤ 39.471 39.471

9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων 87.680 87.680

9.3 Απαιτήσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν 

την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ - -

9.4 Καθαρές απαιτήσεις που συνδέονται με την κατανομή των 

τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος 1.100.435 401.567

9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) 5.845.993 2.373.559

10 Στοιχεία υπό τακτοποίηση 35.049 34.799
11 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 89.578 87.117

11.1 Κέρματα ζώνης ευρώ - -

11.2 Στοιχεία πάγιου ενεργητικού 6.771 7.726

11.3 Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - -

11.4 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού - -

11.5 Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα 62.058 58.377

11.6 Διάφορα στοιχεία 20.749 21.014

Σύνολο Ενεργητικού 13.845.123 12.004.037

Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 58-84 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων
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ιΣΟΛΟΓιΣμΟΣ ΚαΤα ΤΗν 31Η ΔΕΚΕμΒριΟυ 2016

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 58-84 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑθΗΤΙΚΟΥ €'000 €'000 €'000
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 2.224.276 2.139.772
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης

ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 9.037.142 7.210.498
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικών καταθέσεων) 6.673.142 5.109.498
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.364.000 2.101.000
2.3 Καταθέσεις Προθεσμίας - -
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων

της ρευστότητας - -
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων - -

3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 50.000 -
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα - -
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 814.809 987.290

5.1 Γενική κυβέρνηση 717.832 862.462
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 96.977 124.828

6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 23.415 21.359
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 190.473 74.094
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ - -

8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις - -
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις

στο πλαίσιο του ΜΣΙ II - -
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 169.270 169.031
10 Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος - -

10.1 Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων - -
10.2 Υποχρεώσεις που συνδέονται με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν 

την έκδοση χρεογράφων της ΕΚΤ - -
10.3 Καθαρές υποχρεώσεις που συνδέονται με την κατανομή 

των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος - -
10.4 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) - -

11 Στοιχεία υπό τακτοποίηση 35.470 35.030
12 Λοιπές υποχρεώσεις 194.758 292.458

12.1 Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού 483 -
12.2 Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα 8.181 5.934
12.3 Διάφορα στοιχεία 186.094 286.524

13 Προβλέψεις 285.000 285.000
14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 474.031 424.425
15 Κεφάλαιο και αποθεματικά 272.235 249.024

15.1 Κεφάλαιο 90.000 90.000
15.2 Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο 182.235 159.024

16 Πλεόνασμα Χρήσης 74.244 116.056
Σύνολο Παθητικού 13.845.123 12.004.037
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ΛΟΓαριαΣμΟΣ αΠΟΤΕΛΕΣμαΤΩν χρΗΣΗΣ Για ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Ευρωσύστημα

2016 2015
€'000 €'000 €'000 €'000

1.1 Έσοδα τόκων 121.663 150.204

1.2 Έξοδα τόκων (212) (620)

1 Καθαρά έσοδα τόκων 121.451 149.584
2.1 Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις 4.156 2.281

2.2 Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων (320) (109)

2.3 Μεταφορές προς προβλέψεις έναντι κινδύνων - -

2 Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, 
αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους 3.836 2.172

3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 11.032 12.162

3.2 Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες - -

3 Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 11.032 12.162
4 Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές 2.564 2.325

5 Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση και την αναδιανομή 
του νομισματικού εισοδήματος (21.441) (9.241)

6 Λοιπά έσοδα 229 268

Σύνολο Καθαρών Εσόδων 117.671 157.270
7 Δαπάνες προσωπικού (28.555) (25.283)

8 Διοικητικές δαπάνες (10.721) (11.946)

9 Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού (1.577) (1.505)

10 Προμήθεια και διαχείριση νομίσματος (1.398) (1.331)

11 Λοιπά έξοδα (1.176) (1.149)

Σύνολο Εξόδων (43.427) (41.214)
Πλεόνασμα Χρήσης 74.244 116.056
Πλεόνασμα Χρήσης για κατανομή 74.244 116.056

Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο 14.849 23.211

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 59.395 92.845

Πλεόνασμα χρήσης 74.244 116.056

Οι "Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις" στις σελίδες 58-84 αποτελούν μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη
Διοικητής

29 Μαρτίου 2017
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γενικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών κα-
ταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ καταρτίζονται
σύμφωνα με το Άρθρο 57(2) των περί της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2016, με βάση τις
εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που εκάστοτε ισχύ-
ουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπε-
ζών (ΕΣΚΤ). Οι λογιστικές αρχές έχουν καθοριστεί
από την ΕΚΤ με την Κατευθυντήρια Γραμμή
ΕΚΤ/2016/34.

Οι αρχές αυτές, βασίζονται σε γενικώς απο-
δεκτές βασικές λογιστικές παραδοχές, και έχουν
διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να λαμβάνουν
υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς λειτουργίας των
εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) του Ευρω-
συστήματος.

Βασικές λογιστικές παραδοχές
Για τη λογιστική μεταχείριση των συναλλαγών και
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της
διαμόρφωσης λογιστικών κανόνων ισχύουν οι ακό-
λουθες βασικές λογιστικές παραδοχές:
• Πραγματική οικονομική κατάσταση και δια-

φάνεια: Οι λογιστικές μέθοδοι και η υποβολή
χρηματοοικονομικών στοιχείων αντανακλούν
την πραγματική οικονομική κατάσταση και
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, η δε ποιό-
τητα των υποβαλλόμενων στοιχείων προάγει
την ευκολία στην κατανόηση, τη συνάφεια,
την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητά τους.
Οι συναλλαγές λογιστικοποιούνται και πα-
ρουσιάζονται με κριτήριο το ουσιαστικό τους
περιεχόμενο και την πραγματική οικονομική
κατάσταση και όχι απλώς με κριτήριο τον νο-
μικό τους τύπο.

• Συντηρητικότητα: Η αποτίμηση των στοιχείων

του ενεργητικού και του παθητικού και η ανα-
γνώριση των εσόδων γίνεται με σύνεση. Στο
πλαίσιο της παρούσας κατευθυντήριας γραμ-
μής αυτό συνεπάγεται ότι τα μη πραγματο-
ποιηθέντα κέρδη δεν αναγνωρίζονται ως
έσοδα στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρή-
σης, αλλά καταγράφονται απευθείας σε λογα-
ριασμό αναπροσαρμογής και ότι οι μη πραγ-
ματοποιηθείσες ζημιές στο τέλος του έτους
μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμά-
των χρήσης, εφόσον υπερβαίνουν προηγού-
μενα κέρδη, τα οποία έχουν καταγραφεί στον
αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής. Δεν
συνάδει με την αρχή της συντηρητικότητας η
δημιουργία αφανών αποθεματικών ή η εκ
προθέσεως ανακριβής αναγραφή στοιχείων
στον ισολογισμό και στον λογαριασμό αποτε-
λεσμάτων χρήσης.

• Μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα:
Στην περίπτωση γεγονότων που λαμβάνουν
χώρα στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας
αναφοράς και της ημερομηνίας έγκρισης των
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΤΚ, πραγματοποιείται προ-
σαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού, εφόσον τα εν λόγω γεγονότα επη-
ρεάζουν την κατάσταση των ως άνω στοιχείων
την ημερομηνία αναφοράς. Στην περίπτωση
γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μετά την
ημερομηνία αναφοράς δεν πραγματοποιείται
προσαρμογή των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού, αλλά γίνεται αναφορά των
εν λόγω γεγονότων εφόσον μεν δεν επηρεά-
ζουν την κατάσταση των ως άνω στοιχείων
την ημερομηνία αναφοράς, αλλά δε η σπου-
δαιότητά τους είναι τέτοια ώστε τυχόν μη απο-
κάλυψή τους θα επηρέαζε τη δυνατότητα των
χρηστών των οικονομικών καταστάσεων να

58Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

6

Παράρτημα

1

2

3

4

5

Εισαγω
γή 

Διοικητή
Διοίκηση και

Ο
ργάνω

ση
της ΚΤΚ

Ο
ικονομικές
Εξελίξεις

Εργασiες της
Τράπεζας

Ο
ικονομικές

Καταστάσεις
2016

ΣΗμΕιΩΣΕιΣ ΕΠι ΤΩν ΟιΚΟνΟμιΚΩν ΚαΤαΣΤαΣΕΩν

A21702025 CBC Annual report Greek 2017_a1.qxp  12/04/17  08:58  Page 58



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 6

διαμορφώνουν ορθές εκτιμήσεις και να λαμ-
βάνουν ορθές αποφάσεις.

• Ουσιώδες των λογιστικών γεγονότων: Παρεκ-
κλίσεις από τους λογιστικούς κανόνες, συμπε-
ριλαμβανομένων των κανόνων που επηρεά-
ζουν τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων
χρήσης της ΚΤΚ, επιτρέπονται μόνο εάν αφο-
ρούν λογιστικά γεγονότα που εύλογα μπορούν
να κριθούν επουσιώδη στο γενικότερο πλαίσιο
και την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της ΚΤΚ.

• Λειτουργούσα οντότητα: Οι λογαριασμοί κα-
ταρτίζονται με βάση την παραδοχή της λει-
τουργούσας οντότητας.

• Πραγματοποίηση των εσόδων/εξόδων (πα-
ραδοχή του δεδουλευμένου): Τα έσοδα και
έξοδα αναγνωρίζονται εντός της χρήσης κατά
την οποία πραγματοποιούνται και όχι εντός της
χρήσης κατά την οποία εισπράττονται ή πλη-
ρώνονται, αντίστοιχα.

• Συνέπεια και συγκρισιμότητα: Τα κριτήρια
αποτίμησης του ισολογισμού και αναγνώρισης
των εσόδων εφαρμόζονται με συνέπεια, σύμ-
φωνα με μία ομοιογενή και συνεχή προσέγγιση
εντός του Ευρωσυστήματος, προκειμένου να
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των στοιχείων
στις οικονομικές καταστάσεις.

Λογιστικοί κανόνες
• Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού

και παθητικού
Ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό μόνο όταν ανα-
μένεται ότι κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος
ή κόστος που σχετίζεται με το εν λόγω στοι-
χείο θα αναγνωρίζεται από την ΚΤΚ ή θα εκρέει
από αυτήν, όλοι ουσιαστικά οι κίνδυνοι και τα
οφέλη που σχετίζονται με το εν λόγω στοιχείο

έχουν μεταβιβαστεί στην ΚΤΚ και το κόστος ή η
αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή του πα-
θητικού είναι δυνατό να υπολογιστούν με αξιό-
πιστο τρόπο.

• Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθη-
τικού
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ΚΤΚ σε ξένα
νομίσματα και χρυσό αποτιμώνται με βάση τις
ισχύουσες ισοτιμίες της ημερομηνίας αναφο-
ράς που αναφέρονται στο δελτίο συναλλαγμα-
τικών ισοτιμιών της ΕΚΤ.
Η αποτίμηση της αξίας του χρυσού λογιστικο-
ποιείται με βάση την τιμή του σε ευρώ ανά ουγ-
γία καθαρού χρυσού, όπως αυτή προκύπτει από
τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ / δολαρίου
ΗΠΑ την ημερομηνία αναφοράς.
Με εξαίρεση τα στοιχεία του πάγιου επενδυτι-
κού χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών
μέσων που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους, στο
τέλος του οικονομικού έτους τα στοιχεία που
αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα είτε εντός
είτε εκτός ισολογισμού αποτιμώνται στις τρέ-
χουσες τιμές.
Η αναπροσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα γίνεται χωρι-
στά κατά νόμισμα, συμπεριλαμβανομένων των
εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων. 
Κεφαλαιουχικά κέρδη ή ζημιές των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων σε ξένο συνάλλαγμα που
προκύπτουν από αυξομειώσεις στην αξία απο-
τίμησης παρουσιάζονται χωριστά από την ανα-
προσαρμογή της αξίας τους λόγω μεταβολής
των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

• Αναγνώριση συναλλαγών
• Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, χρηματοοι-

κονομικά μέσα σε ξένο νόμισμα και δεδου-
λευμένοι τόκοι καταγράφονται με ημερο-
μηνία αξίας την ημερομηνία του
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καταρτισμού της συναλλαγής (μέθοδος οι-
κονομικής προσέγγισης).

• Οι δεδουλευμένοι τόκοι των χρηματοοικο-
νομικών μέσων καθώς και οι σχετικές απο-
σβέσεις υπέρ ή υπό το άρτιο υπολογίζο-
νται και λογιστικοποιούνται σε ημερήσια
βάση.

• Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται σε
ευρώ με την ισοτιμία που ισχύει κατά το
χρόνο της συναλλαγής.

Αποτίμηση εσόδων και εξόδων
Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη και οι πραγματο-
ποιηθείσες ζημιές από πράξεις επί συναλλάγματος
και χρεογράφων μεταφέρονται στον λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσεως. Το αγοραίο κόστος των
στοιχείων που έχουν διατεθεί υπολογίζεται με βάση
τη μέθοδο του μέσου αγοραίου κόστους των αντί-
στοιχων στοιχείων σε ημερήσια βάση, λαμβάνο-
ντας υπόψη την επίδραση των οποιωνδήποτε δια-
φοροποιήσεων στις τιμές συναλλάγματος και στις
αγοραίες τιμές.

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτιμή-
σεις σε οποιοδήποτε χρεόγραφο ή νόμισμα ή δια-
θέσιμα σε χρυσό δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα
αλλά μεταφέρονται απευθείας σε λογαριασμούς
αναπροσαρμογής. Μη πραγματοποιηθείσες ζη-
μιές από αποτιμήσεις, στο βαθμό που υπερβαί-
νουν προηγούμενα κέρδη από αποτίμηση και τα
οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο λογα-
ριασμό αναπροσαρμογής, αναγνωρίζονται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και δεν
μπορούν να αντιστραφούν έναντι μελλοντικών
μη πραγματοποιηθέντων κερδών. Αυτές οι μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές επί ενός συγκεκρι-
μένου τίτλου ή νομίσματος ή επί των διαθεσίμων
σε χρυσό δεν συμψηφίζονται με τα μη πραγμα-
τοποιηθέντα κέρδη από άλλους τίτλους ή νομί-

σματα ή χρυσό. Σε περίπτωση τέτοιων μη πραγ-
ματοποιηθεισών ζημιών οι οποίες μεταφέρονται
στα αποτελέσματα χρήσης, το κατά μέσον όρο
κόστος του εν λόγω στοιχείου μειώνεται στη συ-
ναλλαγματική ισοτιμία ή στην αγοραία τιμή του
στο τέλος του έτους.

Οι ζημιές λόγω απομείωσης μεταφέρονται στα
αποτελέσματα χρήσης και δεν αντιλογίζονται τα
επόμενα έτη, εκτός εάν η απομείωση μειώνεται
και η μεταβολή αυτή μπορεί να σχετιστεί με πα-
ρατηρήσιμο γεγονός που επήλθε μετά την πρώτη
καταγραφή της απομείωσης.

Αξίες χρεογράφων υπέρ ή υπό το άρτιο υπο-
λογίζονται και αποσβένονται κατά την εναπομέ-
νουσα διάρκεια των χρεογράφων και λογίζονται
ως μέρος των εσόδων από τόκους.

Λογιστική μεταχείριση
• Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων
Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα τόσο εντός όσο και
εκτός ισολογισμού, εξαιρουμένων των χρεογρά-
φων του πάγιου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, απο-
τιμώνται στις μέσες αγοραίες τιμές της ημερομη-
νίας ισολογισμού, χωριστά για κάθε καταχωρημένο
χρεόγραφο κατά Διεθνή Αριθμό Τίτλων Αξιογρά-
φων (κατά ISIN). Διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα
του πάγιου επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χρεό-
γραφα που κρατούνται μέχρι τη λήξη τους αποτι-
μώνται στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης και υπό-
κεινται σε έλεγχο απομείωσης.

• Στοιχεία πάγιου ενεργητικού
Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού, αποτιμώνται στο
κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι απο-
σβέσεις υπολογίζονται με τη μέθοδο της σταθε-
ρής απόσβεσης για όλη τη διάρκεια της προσδο-
κώμενης ωφέλιμης ζωής του κάθε στοιχείου ως
ακολούθως:

60Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

6

Παράρτημα

1

2

3

4

5

Εισαγω
γή 

Διοικητή
Διοίκηση και

Ο
ργάνω

ση
της ΚΤΚ

Ο
ικονομικές
Εξελίξεις

Εργασiες της
Τράπεζας

Ο
ικονομικές

Καταστάσεις
2016

A21702025 CBC Annual report Greek 2017_a1.qxp  12/04/17  08:58  Page 60



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 6

Κατηγορία παγίων Περίοδος απόσβεσης*
Τα οικόπεδα και τα έργα 
τέχνης δεν αποσβένονται.
Κτήρια 25 χρόνια
Έπιπλα, κτηριακός εξοπλισμός 
και άλλος εξοπλισμός 10 χρόνια
Εξοπλισμός πληροφορικής 4 χρόνια
Μηχανοκίνητα 4 χρόνια

* Στοιχεία αγοραίας αξίας κάτω των €10.000 αποσβένονται κατά
το έτος κτήσεως.

• Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδίδονται από την
ΕΚΤ και τις ΕθνΚΤ που μαζί αποτελούν το Ευρω-
σύστημα. Το 8% της συνολικής αξίας των τραπε-
ζογραμματίων σε κυκλοφορία εκδίδεται για λο-
γαριασμό της ΕΚΤ και το υπόλοιπο 92% για
λογαριασμό των ΕθνΚΤ. Η συνολική αξία των κυ-
κλοφορούντων τραπεζογραμματίων αποτελεί
στοιχείο παθητικού και κατανέμεται στις ΕθνΚΤ
του Ευρωσυστήματος κατά την τελευταία εργά-
σιμη μέρα κάθε μήνα σύμφωνα με την κλείδα κα-
τανομής τραπεζογραμματίων, η οποία ισούται με
την κλείδα του Ευρωσυστήματος προσαρμο-
σμένη στο 92% που αναλογεί στις ΕθνΚΤ του Ευ-
ρωσυστήματος.

Η διαφορά μεταξύ της αξίας των τραπεζο-
γραμματίων που κατανέμεται σε κάθε ΕθνΚΤ σύμ-
φωνα με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμμα-
τίων και της αξίας των τραπεζογραμματίων που
αυτή στην πράξη θέτει σε κυκλοφορία, δημιουργεί
υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων εντός του
Ευρωσυστήματος.

• Κεφαλαιουχική κλείδα
Η κεφαλαιουχική κλείδα αποτελεί το μέτρο του
σχετικού εθνικού μεγέθους κάθε χώρας μέλους
του ΕΣΚΤ και ισούται με το άθροισμα του 50% του

μεριδίου συμμετοχής του οικείου κράτους-μέλους
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και του 50% του μεριδίου συμμετοχής
του στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ-
θρο 29 παρ. 1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ). Η κε-
φαλαιουχική κλείδα χρησιμοποιείται ως η βάση
για την κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ στις
ΕθνΚΤ, και, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΕΣΚΤ,
αυτή θα πρέπει να αναθεωρείται κάθε πέντε χρό-
νια και κάθε φορά που ένα νέο κράτος γίνεται μέ-
λος της ΕΕ.

Η κλείδα του Ευρωσυστήματος αποτελεί την
κεφαλαιουχική κλείδα προσαρμοσμένη για τις
ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος μόνο και χρησιμο-
ποιείται ως βάση για την κατανομή του νομισματι-
κού εισοδήματος, των τραπεζογραμματίων σε κυ-
κλοφορία και των κερδοζημιών της ΕΚΤ, καθώς
επίσης και για τον καταμερισμό προβλέψεων και
ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τις πράξεις
νομισματικής πολιτικής.

• Σχέδιο συνταξιοδότησης
Η ΚΤΚ προσφέρει σχέδιο συντάξεων που απο-
τελεί σχέδιο καθορισμένων συνταξιοδοτικών
παροχών για τα μέλη του προσωπικού της που
κατείχαν πριν την 1η Οκτωβρίου 2011 μόνιμη
και συντάξιμη θέση.  Η υποχρέωση που προκύ-
πτει από τη λειτουργία του σχεδίου συντάξεων
αναγνωρίζεται στον ισολογισμό στο στοιχείο
παθητικού «Π12.3 Διάφορα στοιχεία» και υπο-
λογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών
παροχών κατά την ημερομηνία του ισολογι-
σμού. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που
μπορεί να προκύψουν από αναπροσαρμογές
στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις προηγούμε-
νων χρόνων, καθώς και από μεταβολές των ανα-
λογιστικών υποθέσεων αναγνωρίζονται στον
ισολογισμό στο στοιχείο παθητικού «Π14 Λο-
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γαριασμοί αναπροσαρμογής». Στα αποτελέ-
σματα χρήσεως περιλαμβάνεται το κόστος τρέ-
χουσας υπηρεσίας για τις παροχές που συσσω-
ρεύονται για το έτος και ο τόκος επί της
συσσωρευμένης υποχρέωσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ε1. Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τα διαθέσιμα της
ΚΤΚ σε χρυσό τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2016
ήταν 446.766,10 ουγγίες (31 Δεκεμβρίου 2015:
446.794,22 ουγγίες). Με αγοραία αξία €1.098,05
ανά ουγγία (31 Δεκεμβρίου 2015: €973,23),τα δια-
θέσιμα χρυσού της ΚΤΚ αποτιμούνται στα €490,4
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: 434,6 εκατ.) κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.

Η αποτίμηση του χρυσού γίνεται με βάση την
τιμή σε ευρώ ανά ουγγία καθαρού χρυσού που
ισχύει στο τέλος του έτους και αναφέρεται στο ει-
δικό δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών της ΕΚΤ. Η
τιμή σε ευρώ ανά ουγγία προκύπτει με βάση την
ισχύουσα τιμή του χρυσού σε δολάρια ΗΠΑ σε συ-
νάρτηση με την ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου ΗΠΑ κατά
την ίδια ημερομηνία.

Το ποσό που έχει προκύψει από την αύξηση της

τιμής του χρυσού κατά το 2016 ανέρχεται σε €55,8
εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: €6,9 εκατ.).Το συνολικό
ποσό ανατίμησης της τιμής του χρυσού στις 31 Δε-
κεμβρίου 2016 σε σχέση με το μέσο κόστος κτήσης
λογίζεται ως μη πραγματοποιηθέν κέρδος και
ανήλθε σε €476,6 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: €420,8
εκατ.). Περιλαμβάνεται στο στοιχείο του παθητικού
«Π14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής».

Ε2. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοί-
κων ζώνης ευρώ
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) σε ει-
δικά τραβηκτικά δικαιώματα (Special Drawing
Rights   SDR) και άλλες απαιτήσεις σε συνάλλαγμα
έναντι κατοίκων εκτός ζώνης ευρώ.

Ε2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ
Οι Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ αναλύονται στον Πί-
νακα 1.

Οι απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ αποτιμήθηκαν
με την ισχύουσα στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ισοτιμία
του SDR έναντι του ευρώ, όπως αναφέρεται στο
Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της ΕΚΤ, δηλαδή
SDR1= €1,2746 (31 Δεκεμβρίου 2015: SDR1=
€1,2728).
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2016

Πίνακας 1 απαιτήσεις έναντι του ΔνΤ

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Μερίδιο συμμετοχής της Κύπρου στο ΔΝΤ (SDR303,8 εκατ. στις 

31 Δεκεμβρίου 2016 και SDR158,2 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015) 387.223 201.357 185.866

Καταθέσεις ΔΝΤ σε ευρώ (278.984) (139.504) (139.480)

Αποθεματικό με ΔΝΤ 108.239 61.853 46.386
Διαθέσιμα SDR 103.461 166.994 (63.533)

Σύνολο απαιτήσεων έναντι του ΔΝΤ 211.700 228.847 (17.147)
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 Ε2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια
και λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Οι καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και
λοιπά στοιχεία ενεργητικού, αναλύονται στον Πί-
νακα 2.

Ε3. Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων
ζώνης ευρώ
Οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώ-
νης ευρώ, αναλύονται στον Πίνακα 3.

Ε4. Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης
ευρώ
Ε4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια
(Πίνακας 4)

Ε5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα
ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματι-
κής πολιτικής (Πίνακας 5, σελ. 64)
Στο στοιχείο αυτό εμφανίζονται τα υπόλοιπα των
λογαριασμών χορηγήσεων ρευστότητας της ΚΤΚ
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Καταστάσεις
2016

Πίνακας 4 απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Εμπορεύσιμοι τίτλοι 5.041 5.063 (22)

Σύνολο 5.041 5.063 (22)

Πίνακας 3 απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 8.157 3.215 4.942

Εμπορεύσιμοι τίτλοι 9.480 8.328 1.152

Σύνολο 17.637 11.543 6.094

Πίνακας 2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 191.470 81.488 109.982

Εμπορεύσιμοι τίτλοι 66.922 64.522 2.400

Άλλες απαιτήσεις 238 232 6

Σύνολο 258.630 146.242 112.388
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προς τα  πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστη-
μένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο
εφαρμογής  της ενιαίας νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος . Στο τέλος του έτους ανα-
φοράς, οι εκκρεμείς πράξεις νομισματικής πολιτι-
κής του Ευρωσυστήματος ανήλθαν σε €530,3 δις
εκ των οποίων €650,0 εκατ. χορηγήθηκαν σε αντι-
συμβαλλόμενους της ΚΤΚ.

Η χορήγηση ρευστότητας μέσω των πράξεων
κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδό-
τησης πραγματοποιείται έναντι επαρκών εξασφα-
λίσεων τις οποίες παρέχουν οι αντισυμβαλλόμε-
νοι. Τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται
για εξασφάλιση, διακρίνονται σε εμπορεύσιμα και
μη εμπορεύσιμα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια
καταλληλότητας  του πλαισίου νομισματικής πολι-
τικής του Ευρωσυστήματος.

Ε5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
Οι πράξεις αυτές αποτελούν κατηγορία των πρά-
ξεων ανοικτής αγοράς που διενεργεί το Ευρωσύ-
στημα.  Αποτελούν αντιστρεπτέες συναλλαγές πα-
ροχής ρευστότητας και διενεργούνται  συνήθως
μέσω  τακτικών εβδομαδιαίων δημοπρασιών. Δια-
δραματίζουν κεντρικό ρόλο στην επιδίωξη σκο-
πών όπως ο επηρεασμός των επιτοκίων, η διαχεί-
ριση της ρευστότητας στην αγορά και η
σηματοδότηση της κατεύθυνσης της νομισματι-
κής πολιτικής. Από το 2008 οι πράξεις κύριας ανα-

χρηματοδότησης διενεργούνται στη βάση  δημο-
πρασιών σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή
της αιτούμενης ρευστότητας.

Οι τόκοι που πηγάζουν από δάνεια της ΚΤΚ
προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα μέσω των
πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης για το 2016
ανήλθαν σε €15 χιλιάδες (2015: €117 χιλιάδες) (βλ.
Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, Ση-
μείωση «Κ1 Καθαρά έσοδα τόκων»).

Ε5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματο-
δότησης
Οι πράξεις αυτές αποσκοπούν στην  πιο μακροπρό-
θεσμη χρηματοδότηση των αντισυμβαλλομένων.
Το 2016 έγιναν πράξεις με λήξεις διάρκειας μεταξύ
3 και 48 μηνών και διενεργήθηκαν στη βάση δημο-
πρασιών σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή
της αιτούμενης ρευστότητας. Τον Μάρτιο 2016 το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εισήγαγε μια νέα σειρά
στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης ανα-
χρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙ) διάρκειας τεσσάρων
χρόνων με δυνατότητα αποπληρωμής μετά την πα-
ρέλευση είκοσι τεσσάρων μηνών από τον διακανο-
νισμό της εκάστοτε πράξης. Το επιτόκιο που εφαρ-
μόζεται στις πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙ είναι το επιτόκιο της
πράξης κύριας αναχρηματοδότησης που ισχύει κατά
τον χρόνο κατανομής του ποσού της δημοπρασίας
όσον αφορά την εκάστοτε ΣΠΠΜΑ II, ενώ στην πε-
ρίπτωση που οι αποδεκτές καθαρές χορηγήσεις
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Καταστάσεις
2016

Πίνακας 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής
πολιτικής

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

5.1 - Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης - 150.000 (150.000)

5.2 - Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 650.000 736.000 (86.000)

Σύνολο 650.000 886.000 (236.000)
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κατά την περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2016 έως 31η Ια-
νουαρίου 2018 υπερβαίνουν το σχετικό όριο ανα-
φοράς καθαρών χορηγήσεων, το εν λόγω επιτόκιο
συνδέεται και με το επιτόκιο της διευκόλυνσης απο-
δοχής καταθέσεων που ισχύει κατά τον χρόνο κα-
τανομής του ποσού κάθε ΣΠΠΜΑ ΙΙ. Το πραγματικό
επιτόκιο θα ανακοινωθεί πριν την πρώτη ημερομη-
νία πρόωρης αποπληρωμής  τον Ιούνιο του 2018.
Δεδομένου του πιο πάνω, για σκοπούς υπολογισμού
του συσσωρευμένου τόκου για το 2016 χρησιμο-
ποιήθηκε το επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων, με
βάση την αρχή της συντηρητικότητας.

Οι τόκοι που πηγάζουν από δάνεια της ΚΤΚ προς
τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα μέσω των πράξεων
πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης για το
2016 ανήλθαν σε €0,5 εκατ. (2015: €1,1 εκατ.) και πε-
ριλαμβάνονται στα έσοδα από πράξεις ανοικτής
αγοράς (βλ. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρή-
σεως 2016, Σημείωση «Κ1 Καθαρά έσοδα τόκων»).

Ε6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ
Περιλαμβάνει ποσό €200,0 εκατ. (2015: €3,8 δις)
που αφορά την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε
ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance -
ELA) που χορηγήθηκε σε εποπτευόμενο πιστω-
τικό ίδρυμα και το οποίο αποπληρώθηκε πλήρως
στις 5 Ιανουαρίου 2017.

Η ΚΤΚ παρέχει ELA σε εποπτευόμενα πιστωτικά
ιδρύματα που αντιμετωπίζουν προσωρινή αδυνα-
μία εξασφάλισης από άλλες πηγές της ρευστότητας
που χρειάζονται. ELA παρέχεται σε πιστωτικά ιδρύ-
ματα υπό προϋποθέσεις οι οποίες περιλαμβάνουν,
κυρίως, ότι το πιστωτικό ίδρυμα είναι φερέγγυο, η
στήριξή του είναι σημαντική για λόγους χρηματο-
οικονομικής σταθερότητας, το πιστωτικό ίδρυμα
παραχωρεί στην ΚΤΚ επαρκείς εξασφαλίσεις, υπο-
βάλλει αποδεκτό σχέδιο διαχείρισης και αναπλή-
ρωσης από άλλες πηγές της απαιτούμενης ρευ-
στότητας και παρέχει διαρκή ενημέρωση για την
κατάσταση της ρευστότητάς του.

Ε7. Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
Ε7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομι-
σματικής πολιτικής (Πίνακας 6)
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει χρεόγραφα που αγο-
ράστηκαν από την ΚΤΚ για σκοπούς άσκησης της
ενιαίας νομισματικής πολιτικής, στα πλαίσια του
προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων
(CBPP2 και CBPP3), τίτλους του δημοσίου στα πλαί-
σια του προγράμματος αγοράς χρεογράφων (SMP)
και του προγράμματος αγοράς χρεογράφων του
δημοσίου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (PSPP).
Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώ-
νται στο κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις τυ-
χόν υπό ή υπέρ το άρτιο αποσβεσθείσες διαφορές,
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Καταστάσεις
2016

Πίνακας 6 χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Καλυμμένα χρεόγραφα CBPP2 9.997 21.101 (11.104)

Χρεόγραφα SMP 171.069 199.498 (28.429)

Καλυμμένα χρεόγραφα CBPP3 398.687 286.969 111.718

Πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων δημοσίου τομέα (PSPP) 2.266.760 815.377 1.451.383

Σύνολο 2.846.513 1.322.945 1.523.568
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και υπόκεινται σε ελέγχους απομείωσης. Οι ετήσιοι
έλεγχοι απομείωσης διενεργούνται βάσει των εκτι-
μώμενων ανακτήσιμων ποσών στο τέλος του έτους.
• Δεύτερο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομο-

λόγων (CBPP2)
Οι αγορές για το δεύτερο πρόγραμμα καλυμ-
μένων ομολόγων (CBPP2) ολοκληρώθηκαν στις
31 Οκτωβρίου 2012.

• Πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων (SMP)
Το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων (SMP) ολο-
κληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.

• Τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολό-
γων (CBPP3)
Στις 2 Οκτωβρίου 2014, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε το τρίτο πρό-
γραμμα αγοράς καλυμμένων ομολόγων
(CBPP3). Ο στόχος του προγράμματος αυτού
είναι να διευκολύνει την παροχή πιστώσεων
στην οικονομία της ζώνης του ευρώ, να δημι-
ουργηθούν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις
σε άλλες αγορές και, ως εκ τούτου, να διευκο-
λυνθεί η άσκηση νομισματικής πολιτικής από
την ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΚΤ
και οι ΕθνΚΤ μπορούν να αγοράζουν, τόσο
στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή
αγορά, καλυμμένα ομόλογα σε ευρώ, που εκ-
δίδονται στη ζώνη του ευρώ.

• Πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων του δημο-
σίου Τομέα (PSPP)
Στις  22 Ιανουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε τη διεύρυνση της
νομισματικής πολιτικής μέσω αγορών στοι-
χείων ενεργητικού, με το πρόγραμμα αγοράς
χρεογράφων του δημοσίου τομέα στις δευτε-
ρογενείς αγορές (PSPP). Η απόφαση αυτή ελή-
φθη στο πλαίσιο της ενιαίας νομισματικής πο-
λιτικής. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να
διευκολύνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική
κατάσταση, στηρίζοντας τη συνολική κατανά-
λωση και τις επενδυτικές δαπάνες στη ζώνη
του ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στην επιστροφή
των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω
αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Στο πλαί-
σιο αυτού του προγράμματος, η ΕΚΤ και οι
ΕθνΚΤ μπορούν να αγοράζουν, στη δευτερο-
γενή αγορά, χρεόγραφα σε ευρώ που εκδίδο-
νται από κεντρικές κυβερνήσεις της ζώνης του
ευρώ, οργανισμούς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα. 

Ε7.2 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς
εκτός νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 7)
Το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός
της νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνει χρεό-
γραφα και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία έχουν εκδοθεί από κυβερνή-
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Καταστάσεις
2016

Πίνακας 7 χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς εκτός νομισματικής πολιτικής

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Κυκλοφορούν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 80.245 116.594 (36.349)

Πάγιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων 702.197 786.387 (84.190)

Σύνολο 782.442 902.981 (120.539)
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σεις και κατοίκους χωρών της ζώνης του ευρώ
και κατανέμονται σε επί μέρους χαρτοφυλάκια
που κατέχει η ΚΤΚ για σκοπούς της επενδυτικής
της πολιτικής.

Κυκλοφορούν επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεο-
γράφων
Τα χρεόγραφα αυτά αποτιμούνται σε δίκαιη αξία.
Αφορούν χρεόγραφα με καθορισμένες ή προσ-
διορισμένες πληρωμές και καθορισμένη λήξη και
αποτελούν εμπορεύσιμο μεταβαλλόμενο επενδυ-
τικό χαρτοφυλάκιο μέσα στα πλαίσια της επενδυ-
τικής πολιτικής. Αποτιμώνται στις μέσες αγοραίες
τιμές κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Πάγιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων
Τα χρεόγραφα αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κό-
στος. Αφορούν χρεόγραφα με καθορισμένες ή
προσδιορισμένες πληρωμές και καθορισμένη
λήξη και αποτελούν πάγιο επενδυτικό χαρτοφυ-
λάκιο που προορίζεται να κρατηθεί μέχρι τη λήξη
του. Αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, προσαρ-
μοσμένο με τις τυχόν υπό ή υπέρ το άρτιο απο-
σβεσθείσες αξίες και τυχόν απομείωση της αξίας
τους.

Ε8. Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 
Το στοιχείο αυτό αφορά αποκλειστικά στις μακρο-
πρόθεσμες δανειακές απαιτήσεις της ΚΤΚ επί της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Πριν την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην ΕΕ, το σύνολο των απαιτήσεων της ΚΤΚ ένα-
ντι της Κυβέρνησης που εκκρεμούσε κατά τις 5
Ιουλίου 2002 μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο
δάνειο διάρκειας τριάντα ετών, με τα πρώτα πέντε
έτη ως περίοδο χάριτος και με ετήσιο επιτόκιο 3%
βάσει επίσημης συμφωνίας μεταξύ της ΚΤΚ και
του Υπουργείου Οικονομικών και του εδαφίου (3)

του άρθρου 49 των περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύ-
πρου Νόμων, 2002-2016.

Τα σχετικά έσοδα από τόκους για το έτος 2016
ανήλθαν σε €36,4 εκατ. (2015: €38,1 εκατ.) (βλ. Λο-
γαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, Σημεί-
ωση «Κ1 Καθαρά έσοδα τόκων»).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι εισπρακτέοι τόκοι
που πηγάζουν από το χρέος γενικής κυβέρνησης
ανήλθαν σε €17,6 εκατ.(2015: €18,5 εκατ.) και περι-
λαμβάνονται στο στοιχείο ενεργητικού «Ε11.5 Δε-
δουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα».

Ε9. Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος
Ε9.1 Συμμετοχή στο κεφάλαιο και αποθεματικά της
ΕΚΤ
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή της
ΚΤΚ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο
28 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ, οι ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ
είναι οι μόνοι εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι και κά-
τοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Η εγγραφή στο κε-
φάλαιο της ΕΚΤ πραγματοποιείται σύμφωνα με την
κεφαλαιουχική κλείδα κάθε ΕθνΚΤ (τα στοιχεία ανα-
φέρονται στην σελίδα 84).

Η συνολική συμμετοχή της ΚΤΚ στο κεφάλαιο,
αποθεματικά και προβλέψεις της ΕΚΤ στις 31 Δε-
κεμβρίου 2016 ανερχόταν σε €39,5 εκατ. όπως και
στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ε9.2 Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση
συναλλαγματικών διαθεσίμων
Αφορούν τις απαιτήσεις της ΚΤΚ που απορρέουν
από τη μεταφορά συναλλαγματικών διαθεσίμων
στην ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Καταστα-
τικού του ΕΣΚΤ.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μεταφέρθηκαν
κατ' αναλογία του μεριδίου συμμετοχής της ΚΤΚ στο
καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ και αφορούσαν
κατά 85% δολάρια ΗΠΑ και κατά 15% χρυσό.
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Οι απαιτήσεις αυτές μετατράπηκαν σε ευρώ, με
βάση τις ισοτιμίες που ίσχυαν κατά το χρόνο της
μεταβίβασής τους και αποφέρουν τόκο που υπολο-
γίζεται με το εκάστοτε οριακό επιτόκιο κύριας ανα-
χρηματοδότησης, εκτός του μέρους που αποτελεί-
ται από χρυσό και το οποίο φέρει μηδενικό επιτόκιο.

Η απαίτηση για τη μεταφορά συναλλαγματικών
διαθεσίμων από την ΚΤΚ στην ΕΚΤ στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2016 κατέληξε σε αύξηση στα €87,7 εκατ.
όπως και στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ε9.4 Καθαρές απαιτήσεις που συνδέονται με την
κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του
Ευρωσυστήματος
Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις
της ΚΤΚ έναντι του Ευρωσυστήματος σε σχέση με
την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ στο
Ευρωσύστημα (βλ. στοιχείο παθητικού ''Π1 Τρα-
πεζογραμμάτια σε κυκλοφορία'').  Η καθαρή απαί-
τηση που προκύπτει από την κατανομή τραπεζο-
γραμματίων ευρώ είναι έντοκη και φέρει επιτόκιο
ίσο με το επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα
για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης.

Ε9.5 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος
(καθαρές) (Πίνακας 8)
Υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος
Τα υπόλοιπα αποτελούν τις καθαρές απαιτήσεις

της ΚΤΚ έναντι του ΕΣΚΤ που απορρέουν από τις δι-
ευρωπαϊκές συναλλαγές των εγχώριων πιστωτικών
ιδρυμάτων και τις συναλλαγές της ΚΤΚ με τις λοιπές
ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, με την ΕΚΤ, καθώς
και με τις ΕθνΚΤ των χωρών της ΕΕ (εκτός Ευρω-
συστήματος) που συμμετέχουν στο σύστημα TAR-
GET2 (Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα
Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού
σε Συνεχή Χρόνο).

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται η υποχρέωση
που προκύπτει στο τέλος του έτους από τη συγκέ-
ντρωση και αναδιανομή του νομισματικού εισοδή-
ματος (βλ. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως
2016, Σημείωση ''Κ5 Καθαρό αποτέλεσμα από τη
συγκέντρωση και την αναδιανομή του νομισματι-
κού εισοδήματος''), καθώς και η απαίτηση σε σχέση
με την ενδιάμεση διανομή κερδών της ΕΚΤ (βλ. Λο-
γαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2016, Σημεί-
ωση ''Κ4 Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές''). 

Οι τόκοι των θέσεων του TARGET2,  οι οποίοι
υπολογίζονται σε καθημερινή βάση με το τελευταίο
διαθέσιμο επιτόκιο που εφαρμόζει το Ευρωσύστημα
στις δημοπρασίες των πράξεων κύριας αναχρημα-
τοδότησης, ανήλθαν σε €244 χιλιάδες έσοδα τόκων
(2015: €541 χιλιάδες έσοδα τόκων και €280 χιλιάδες
έξοδα τόκων για την περίοδο μέχρι 5 Μαΐου 2015
όταν η θέση του TARGET2 ήταν υποχρέωση της ΚΤΚ
προς το ΕΣΚΤ). Το επιτόκιο στις πράξεις κύριας ανα-
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Πίνακας 8 Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Απαίτηση σε σχέση με το TARGET2 5.864.870 2.380.475 3.484.395

Υποχρέωση σε σχέση με την αναδιανομή του νομισματικού 

εισοδήματος του Ευρωσυστήματος (21.441) (9.241) (12.200)

Απαίτηση σε σχέση με τη διανομή κερδών της ΕΚΤ 2.564 2.325 239

Σύνολο 5.845.993 2.373.559 3.472.434

A21702025 CBC Annual report Greek 2017_a1.qxp  12/04/17  08:58  Page 68



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 6

χρηματοδότησης από τις 16 Μαρτίου 2016 είναι
0,0% (βλ. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως
2016, Σημείωση «Κ1 Καθαρά έσοδα τόκων»).

Ε10. Στοιχεία υπό τακτοποίηση
Περιλαμβάνονται υπόλοιπα υπό τακτοποίηση δια-
φόρων ενδιάμεσων λογαριασμών και αφορούν,
κατά κύριο λόγο, επιταγές που διακανονίζονται
μέσω του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού.

Ε11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Ε11.2 Στοιχεία πάγιου ενεργητικού (Πίνακας 9)

ΠΑθΗΤΙΚΟ
Π1. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (Πίνακας
10, σελ. 70)
Το στοιχείο αυτό αφορά στο μερίδιο της ΚΤΚ στο
σύνολο των κυκλοφορούντων τραπεζογραμμα-

τίων ευρώ που εκδόθηκαν από το Ευρωσύστημα. Η
συνολική αξία των κυκλοφορούντων τραπεζο-
γραμματίων κατανέμεται στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυ-
στήματος κατά την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε
μήνα, σύμφωνα με την κλείδα κατανομής τραπε-
ζογραμματίων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η κλείδα
κατανομής τραπεζογραμματίων για την ΚΤΚ ανερ-
χόταν σε 0,1975% , όπως και στις 31 Δεκεμβρίου
2015 (σχετική αναφορά γίνεται στη σελίδα 84).

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, η συνολική
αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που τέθηκαν
σε κυκλοφορία εντός του Ευρωσυστήματος αυξή-
θηκε κατά 4%. Σύμφωνα με την κλείδα κατανομής,
τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν τεθεί σε κυ-
κλοφορία από την ΚΤΚ ανέρχονται σε €2,2 δις  ένα-
ντι €2,1 δις το 2015.

Η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση της συνο-
λικής κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων ευρώ σε
όλες τις χώρες, εντός και εκτός ζώνης του ευρώ, η
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Πίνακας 9 Στοιχεία πάγιου ενεργητικού 

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Κόστος
Οικόπεδα και κτήρια 23.052 23.052 -

Έπιπλα, κτηριακός και άλλος εξοπλισμός 13.432 13.327 105

Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικά 7.370 6.892 478

Μηχανοκίνητα 693 744 (51)

Συνολικό κόστος 44.547 44.015 532

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Οικόπεδα και κτήρια 18.053 17.220 833

Έπιπλα, κτηριακός και άλλος εξοπλισμός 11.876 11.527 349

Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικά 7.183 6.798 385

Μηχανοκίνητα 664 744 (80)

Σύνολο συσσωρευμένων αποσβέσεων 37.776 36.289 1.487

Καθαρή λογιστική αξία 6.771 7.726 (955)
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οποία ανήλθε σε €1.126,2 δις στις 31 Δεκεμβρίου
2016, έναντι €1.083,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Π2. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις
νομισματικής πολιτικής (Πίνακας 11)
Π2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανο-
μένων υποχρεωτικών καταθέσεων)
Οι λογαριασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις καταθέσεις
των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων με την ΚΤΚ, οι
οποίες χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της
υποχρέωσής τους για τήρηση ελάχιστων αποθεμα-

τικών στο Ευρωσύστημα και για τον διακανονισμό
των μεταξύ τους πληρωμών. Τα ποσά των υποχρεω-
τικών καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2016 ήταν €505 εκατ. σε σύ-
γκριση με €531 εκατ. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Π2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Αφορά την πάγια διευκόλυνση αποδοχής καταθέ-
σεων που παρέχει το Ευρωσύστημα στα πιστωτικά
ιδρύματα. Ειδικότερα, πρόκειται για τις καταθέσεις
μίας ημέρας (overnight) από πιστωτικά ιδρύματα
στην ΚΤΚ, στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νομι-
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Πίνακας 10 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Συνολική αξία τραπεζογραμματίων ευρώ που στην πράξη 

έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από την ΚΤΚ 1.123.841 1.738.205 (614.364)
Μείον: Υποχρέωση που απορρέει από το μερίδιο που 

εκδίδεται για λογαριασμό της ΕΚΤ(i) (193.656) (186.298) (7.358)

Πλέον (Μείον): Απαίτηση (Υποχρέωση) που απορρέει 

από την κατανομή εντός του Ευρωσυστήματος των 

κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ 1.294.091 587.865 706.226

1.100.435 401.567 698.868
Συνολική αξία τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία από 
την ΚΤΚ με βάση την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων 2.224.276 2.139.772 84.504

(i) Υπολογίζεται ως 8% επί της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ επί την κλείδα συμμετοχής
στο Ευρωσύστημα.

Πίνακας 11 υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις
νομισματικής πολιτικής

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

2.1 - Τρεχούμενοι λογαριασμοί (συμπεριλαμβανομένων

υποχρεωτικών καταθέσεων) 6.673.142 5.109.498 1.563.644

2.2 - Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 2.364.000 2.101.000 263.000

Σύνολο 9.037.142 7.210.498 1.826.644
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σματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ
με προκαθορισμένο επιτόκιο.

Π5. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοί-
κων ζώνης ευρώ
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα υπόλοιπα των
καταθέσεων της κυβέρνησης και άλλων οργανι-
σμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Π6. Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων
ζώνης ευρώ
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα υπόλοιπα κατα-
θέσεων σε ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Π7. Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοί-
κων ζώνης ευρώ
Αφορούν κατά κύριο λόγο έντοκες καταθέσεις θε-
σμικών οργανισμών σε συνάλλαγμα.

Π9. Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιω-
μάτων του ΔΝΤ
Στον λογαριασμό αυτό εμφανίζονται οι υποχρεώ-
σεις της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών
τραβηκτικών δικαιωμάτων  ύψους SDR132,8 εκατ.
ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Κύπρου στο
ΔΝΤ (31 Δεκεμβρίου 2015: SDR132,8 εκατ.). Η με-
ταβολή του ποσού σε ευρώ οφείλεται στην μετα-
βολή της ισοτιμίας.

Π11. Στοιχεία υπό τακτοποίηση
Αφορά κατά κύριο λόγο υποχρέωση προς την κυ-
βέρνηση σε σχέση με τις επιταγές που διακανονί-
ζονται μέσω του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφι-
σμού επιταγών.

Π12. Λοιπές υποχρεώσεις
Π12.3 Διάφορα στοιχεία
Αφορά κυρίως την καθαρή υποχρέωση ωφελη-

μάτων αφυπηρέτησης, η οποία ανέρχεται στα
€167,0 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: €154,3 εκατ.)
και την υποχρέωση για το σχέδιο ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης η οποία ανέρχεται στα
€13,3 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2015: €16,8 εκατ.).
Στις λοιπές υποχρεώσεις, κατά την 31η Δεκεμ-
βρίου 2016, δεν περιλαμβάνεται η υποχρέωση
από την έκδοση κερμάτων σε κυκλοφορία €118,6
εκατ. η οποία είναι εκτός ισολογισμού της ΚΤΚ,
αφού έχει μεταφερθεί στην Κυβέρνηση σύμφωνα
με τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
Νόμους, 2002-2016 (Ν107(Ι)/2016). Η αντίστοιχη
υποχρέωση για την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν
€111,6 εκατ.

Ωφελήματα αφυπηρέτησης
Η ΚΤΚ διατηρεί, για υπαλλήλους που κατείχαν μό-
νιμη και συντάξιμη θέση πριν την 1η Οκτωβρίου
2011, σχέδιο συντάξεων το οποίο παρέχει συ-
νταξιοδοτικά ωφελήματα στους αφυπηρετούντες
υπαλλήλους. Οι υπάλληλοι κατέβαλλαν μέχρι την
30η Σεπτεμβρίου 2011 εισφορές μόνο για σκο-
πούς μεταβίβασης της σύνταξής τους στον χήρο
ή στη χήρα και στα ορφανά τέκνα τους. Σύμφωνα
με τις πρόνοιες του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελη
μάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευ-
ρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και
των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενι-
κής Εφαρμογής) Νόμου, 2011, όπως έχει αντικατα-
σταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2013 από τον περί
Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Το-
μέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμο,
2012, από την ημερομηνία εφαρμογής του νό-
μου την 1η Οκτωβρίου 2011, αποκόπτεται 3%
από τις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για
σκοπούς διασφάλισης της βιωσιμότητας του σχε-
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δίου, χωρίς αυτό να το καθιστά ως σχέδιο με ει-
σφορές, για σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Νόμου, 2010. Από τον Οκτώβριο 2012 οι
αποκοπές λογίζονται στην ΚΤΚ έναντι του κό-
στους του σχεδίου και της υποχρέωσης που
απορρέει από τη λειτουργία του.

Η υποχρέωση της ΚΤΚ αναφορικά με τη συ-
ντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων υπολογίζεται
ετησίως από οίκο αναλογιστών. Η αναλογιστική
μελέτη που έγινε με ημερομηνία αναφοράς την
31η Δεκεμβρίου 2016 έδειξε καθαρή αναλογι-
στική ζημιά €8,7 εκατ. σε σύγκριση με την 31η Δε-
κεμβρίου 2015 η οποία έδειξε καθαρό αναλογι-
στικό κέρδος €2,4 εκατ. Κύριος λόγος της
αναλογιστικής ζημιάς είναι η μείωση στο προε-
ξοφλητικό επιτόκιο, από 2,45% σε 1,65%. Επι-
πρόσθετα, έγινε η ετήσια αναλογιστική μελέτη

με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2016
για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
συνταξιούχων, η οποία έδειξε αναλογιστικό κέρ-
δος €4,3 εκατ. σε σύγκριση με €2,7 εκατ. αναλο-
γιστικό έλλειμα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Για τις αναλογιστικές μελέτες χρησιμοποιή-
θηκαν οι πιο κάτω κύριες αναλογιστικές παρα-
δοχές:

Παραδοχές για το σχέδιο συντάξεων για την ανα-
λογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς 
31 Δεκεμβρίου 2016

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,65%

Πληθωρισμός 1,50%

Γενική αύξηση μισθών 0,50%

Ολική αύξηση μισθών 1,25%
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Πίνακας 12 Κίνηση της καθαρής υποχρέωσης ωφελημάτων αφυπηρέτησης

2016 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Υποχρέωση για το σχέδιο συντάξεων
Καθαρή υποχρέωση κατά την 1η Ιανουαρίου 154.336 153.373 963

Υπάλληλοι
Επιβάρυνση έτους 2.052 1.828 224

Κόστος προϋπηρεσίας 662 - 662

Καθαρό (κέρδος)/ζημιά αναλογιστικής επανεπιμέτρησης 7.021 (2.283) 9.304

Αξιωματούχοι
Επιβάρυνση έτους 41 41 -

Καθαρό (κέρδος)/ζημιά αναλογιστικής επανεπιμέτρησης 1.644 (100) 1.744

Κεφαλαιοποίηση τόκων 3.783 3.832 (49)

Εισφορά υπαλλήλων και αξιωματούχων 707 732 (25)

Ωφελήματα που πληρώθηκαν (3.213) (3.087) (126)

167.033 154.336 12.697

Υποχρέωση για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης συνταξιούχων 13.349 16.788 (3.439)
Καθαρή υποχρέωση κατά την 31η Δεκεμβρίου 180.382 171.124 9.258
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Αύξηση συντάξεων κοινωνικών 
ασφαλίσεων 1,50%

Ποσοστό αύξησης συντάξεων 1,00%

Αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών 2,50%

Πίνακας θνησιμότητας 70% του PA90

Παραδοχές για το σχέδιο συντάξεων για την ανα-
λογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς 
31 Δεκεμβρίου 2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,45%

Πληθωρισμός 2,50%

Γενική αύξηση μισθών 0,25%

Ολική αύξηση μισθών 2016 0,00%

Ολική αύξηση μισθών 2017 και μετά 1,50%

Ποσοστό αύξησης συντάξεων 1,25%

Αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών 2,00%

Πίνακας θνησιμότητας 75% του PA90

Παραδοχές για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης συνταξιούχων  με ημερομηνία ανα-
φοράς 31 Δεκεμβρίου 2016

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,80%

Πληθωρισμός ιατρικών 
εξόδων 2017-2021 0,00%

Πληθωρισμός ιατρικών 
εξόδων 2022  και μετά 2,50%

Πίνακας θνησιμότητας 70% του PA90

Παραδοχές για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης συνταξιούχων  με ημερομηνία ανα-
φοράς 31 Δεκεμβρίου 2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,55%

Πληθωρισμός ιατρικών 
εξόδων 2016-2021 0,00%

Πληθωρισμός ιατρικών 
εξόδων 2022 και μετά 5,00%

Πίνακας θνησιμότητας 75% του PA90

Π13. Προβλέψεις
Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν από τις
κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ (Πίνακας 13, σελ. 74)
Η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και πα-
θητικού των ισολογισμών της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ
του Ευρωσυστήματος, καθώς και η αναγνώριση
εσόδων/εξόδων, διενεργείται σύμφωνα με τις εκά-
στοτε εγκεκριμένες λογιστικές παραδοχές και λο-
γιστικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΣΚΤ και διέ-
πεται από την αρχή της συντηρητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΤΚ σχηματίζει και διατηρεί
προβλέψεις έναντι των κινδύνων που απορρέουν
από τις κύριες δραστηριότητες της, εφαρμόζοντας
παραδοχές και κανόνες αποτίμησης οι οποίες διέ-
πονται από την αρχή της συντηρητικότητας.

Η πρακτική σχηματισμού προβλέψεων και δια-
τήρησης αποθεματικών, στοχεύει στην ενίσχυση
της οικονομικής θέσης της ΚΤΚ και της δυνατότη-
τας απορρόφησης τυχόν απωλειών σε περίπτωση
υλοποίησης των κινδύνων που απορρέουν από τις
κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ. Ενισχύεται, επί-
σης, και διασφαλίζεται, στο βαθμό του δυνατού, η
οικονομική της ανεξαρτησία.

Συνεπώς, η ΚΤΚ σχηματίζει και διατηρεί ενιαία
πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν από τις
κύριες δραστηριότητες της. Η πρόβλεψη εστιάζε-
ται στους ακόλουθους κινδύνους:
• Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος μείωσης της
αγοραίας αξίας των χρηματοοικονομικών μέ-
σων εξαιτίας (δυσμενών) μεταβολών στις τιμές
συναλλάγματος (συναλλαγματικός κίνδυνος),
στα επιτόκια (επιτοκιακός κίνδυνος) και στις συν-
θήκες στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της
ΚΤΚ υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς, λόγω της
αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές διακυ-
μάνσεις των τιμών των εν λόγω στοιχείων.
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• Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την πι-
θανότητα αθέτησης λόγω αδυναμίας ή αποφυ-
γής ενός συμβαλλόμενου με την ΚΤΚ μέρους να
ανταποκριθεί πλήρως ή εγκαίρως στις υποχρε-
ώσεις του με κίνδυνο την πραγματοποίηση
απωλειών. Συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν δανειζόμενους, εκδότες τίτλων ή
οποιοδήποτε άλλο μέρος με το οποίο συμβάλ-
λεται η ΚΤΚ.

• Λειτουργικός κίνδυνος
Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απω-
λειών που δύναται να προκύψουν από ανε-
παρκείς εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα
ελέγχου ή μπορεί να καταλογιστεί στον αν-
θρώπινο παράγοντα ή στην αδυναμία αντιμε-
τώπισης έκτακτων περιστατικών ή κρίσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΤΚ αποφάσισε την διατήρηση της
πρόβλεψης έναντι κινδύνων που απορρέουν από
τις κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ στα €285,0 εκατ.
Το Συμβούλιο κατέληξε στη συγκεκριμένη από-
φαση αφού έλαβε υπόψη τη συνολική δυνατότητα
της ΚΤΚ να αντιμετωπίσει τους κινδύνους αυτούς.

Οι εκτιμήσεις της ΚΤΚ για σκοπούς προσδιορι-
σμού του ύψους των προβλέψεων περιλαμβάνουν
κυρίως τους εξής κινδύνους:
− Κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο που

απορρέουν από τη διαχείριση των επενδυτι-
κών διαθεσίμων.

− Κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο που
απορρέουν από πράξεις παροχής έκτακτης
ρευστότητας.

− Πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος απορρέει από τις
πράξεις ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευ-
ρωσυστήματος που αναλογεί στην ΚΤΚ με βάση
το μερίδιο συμμετοχής της στο κεφάλαιο της
ΕΚΤ και ο οποίος αποτιμάται από την ΕΚΤ. Ειδι-
κότερα, ο κίνδυνος περιλαμβάνει τον πιστω-
τικό κίνδυνο από πράξεις ανοικτής αγοράς και
από τα χρεόγραφα που αποκτήθηκαν στο πλαί-
σιο των προγραμμάτων πολιτικής του Ευρω-
συστήματος, ήτοι προγράμματα αγοράς κα-
λυμμένων ομολόγων, πρόγραμμα αγοράς
χρεογράφων και πρόγραμμα αγοράς χρεογρά-
φων του δημοσίου τομέα στις δευτερογενείς
αγορές (PSPP).

− Λειτουργικό κίνδυνο.

Σημειώνεται ότι η εκτίμηση κινδύνων και η δημι-
ουργία προβλέψεων απαιτεί από τη Διεύθυνση και
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ την άσκηση κρί-
σης και τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών
εντός ενός περιβάλλοντος αβεβαιότητας. Οι εκτι-
μήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζο-
νται σε παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι
λογικοί και επαρκώς συντηρητικοί υπό τις περι-
στάσεις, όπως ο βαθμός κάλυψης από εξασφαλί-
σεις, η ποιότητα των εξασφαλίσεων και η πορεία
συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών της οι-
κονομίας. Για τον υπολογισμό του ύψους των προ-
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Πίνακας 13 Προβλέψεις

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Πρόβλεψη έναντι κινδύνων που απορρέουν 

από τις κύριες δραστηριότητες της ΚΤΚ 285.000 285.000 -
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βλέψεων χρησιμοποιούνται, ανάλογα με τον κίν-
δυνο, διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία όπωςΑ-
ξία-σε-Κίνδυνο (Value-at-Risk) και Αναμενόμενη
Απώλεια (Expected Shortfall), καθώς επίσης και με-
θοδολογίες που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρω-
συστήματος. Σημειώνεται ότι, στην πορεία του χρό-
νου, τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν
από αυτές τις εκτιμήσεις.

Π14. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής (Πίνακας 14)
Το στοιχείο αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τα μη πραγ-
ματοποιηθέντα κέρδη σε στοιχεία ενεργητικού και
παθητικού (σχετική αναφορά στην σημείωση Λογι-
στικές Αρχές - Αποτίμηση εσόδων και εξόδων).

Κατά την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως
2016, τα συνολικά μη πραγματοποιηθέντα κέρδη,
εξαιρουμένης της επανεπιμέτρησης ωφελημάτων
αφυπηρέτησης, αυξήθηκαν κατά €54 εκατ. (2015:
αύξηση €491 χιλιάδες) και εμφανίζονται αναλυτικά
στον πιο πάνω πίνακα. Με την επανεπιμέτρηση της

υποχρέωσης ωφελημάτων αφυπηρέτησης, το σύ-
νολο των λογαριασμών αναπροσαρμογής ανέρχε-
ται σε €474,0 εκατ. (2015: €424,4 εκατ.), παρουσιά-
ζοντας αύξηση, €49,6 εκατ.

Οι αναπροσαρμογές προ-σταδίου III αφορούν
σε συσσωρευμένες αναπροσαρμογές μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2007, δηλαδή πριν την υιοθέτηση
του ευρώ. Οι αναπροσαρμογές αυτές παραμένουν
σταθερές. Μετέπειτα αναπροσαρμογές καταχω-
ρούνται ξεχωριστά στα υπόλοιπα στοιχεία του
ανωτέρω πίνακα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η μεγαλύτερη ανα-
προσαρμογή σε αξία πηγάζει από την αποτίμηση
των διαθεσίμων της ΚΤΚ σε χρυσό (βλ. Σημείωση
«Ε1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό») και οφείλε-
ται στην αύξηση των τιμών χρυσού στις διεθνείς
αγορές.

Οι κυριότερες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθη-
καν για τις αναπροσαρμογές έναντι του ευρώ,
όπως αναφέρονται στο Δελτίο Ισοτιμιών Αναφο-
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Πίνακας 14 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Αναπροσαρμογές προ-σταδίου III 

- Χρυσός 240.030 240.030 -

- Συνάλλαγμα 977 977 - 

241.007 241.007 -
Άλλες αναπροσαρμογές

- Χρυσός 236.568 180.765 55.803

- Συνάλλαγμα 17.360 19.109 (1.749)

- Τιμές χρεογράφων 694 792 (98)

254.622 200.666 53.956
495.629 441.673 53.956

Επανεπιμέτρηση υποχρέωσης σχεδίου συντάξεων (23.193) (14.528) (8.665)

Επανεπιμέτρηση υποχρέωσης σχεδίου ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης συνταξιούχων (1.595) (2.720) 4.135

Σύνολο 474.031 424.425 49.606
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ράς της ΕΚΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι: Στερ-
λίνα €0,8562 (31 Δεκεμβρίου 2015: €0,7340) και
Δολάριο ΗΠΑ €1,0541 (31 Δεκεμβρίου 2015:
€1,0887).

Π15. Κεφάλαιο και αποθεματικά (Πίνακας 15)
Το κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €90,0 εκατ.
και κατέχεται εξ ολοκλήρου από την Κυβέρνηση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η ΚΤΚ έχει αποθεματικό, καλούμενο Γενικό Απο-
θεματικό Κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται με πα-
ρακράτηση από τα καθαρά κέρδη της ΚΤΚ, το ύψος
του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο με κριτήριο τη διασφάλιση της διαρκούς και
εύρυθμης λειτουργίας της ΚΤΚ και της απαραίτητης
οικονομικής ανεξαρτησίας για επίτευξη των σκο-
πών της.

Στο Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο μεταφέρ-
θηκε το 20% του καθαρού πλεονάσματος κατά το
2015, όπως προνοείται στο άρθρο 59 των περί Κε-
ντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων. Το υπόλοιπο
80% του καθαρού πλεονάσματος εκάστης χρή-
σεως μεταφέρεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογα-
ριασμό σε πίστη του Πάγιου Ταμείου της Κυβέρ-
νησης, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει την
περαιτέρω παρακράτηση κερδών σε περίπτωση
που τούτο επιβάλλεται κατά την κρίση του από
εξαιρετικές περιστάσεις.

Άλλες σημειώσεις
Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, υπήρχαν εκκρεμείς αγω-
γές εναντίον της ΚΤΚ σε σχέση με τις δραστηριότη-
τες της. Η πλειονότητα των αγωγών καταχωρήθηκαν
εναντίον της ΚΤΚ ως εναγομένου και προέκυψαν
συνεπεία των διαταγμάτων που εκδόθηκαν για την
εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης κατά το 2013.

Η ΚΤΚ έχει διαβουλευθεί με τους νομικούς της
συμβούλους και κρίνει ότι έχει ισχυρή βάση υπε-
ράσπισης, βασισμένη στο νομικό και θεσμικό πλαί-
σιο, καθώς και στα πραγματικά γεγονότα που κρί-
νονται. Συνεπώς δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόνοια στις οικονομικές καταστάσεις.
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Πίνακας 15 Κεφάλαιο και αποθεματικά

31 Δεκ. 2016 31 Δεκ. 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Κεφάλαιο 90.000 90.000 -

Γενικό Αποθεματικό Κεφάλαιο 182.235 159.024 23.211

Σύνολο 272.235 249.024 23.211
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Κ1. Καθαρά έσοδα τόκων
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει έσοδα από τόκους
μείον έξοδα από τόκους. Τα καθαρά έσοδα από
τόκους μειώθηκαν κατά €28,1 εκατ. και ανήλθαν
σε €121,5 εκατ. έναντι €149,6 εκατ. στην προη-
γούμενη χρήση.  Αυτό οφειλόταν κυρίως στη μεί-
ωση των ημερησίων υπολοίπων του λογαριασμού
παροχής ενίσχυσης έκτακτης ρευστότητας.

Κ1.1 Έσοδα τόκων (Πίνακας 16, σελ. 78)
Μειώθηκαν κατά €28,5 εκατ. και ανήλθαν σε €121,7
εκατ. έναντι €150,2 εκατ. στην προηγούμενη
χρήση.  Αυτό οφειλόταν κυρίως στη μείωση των
ημερησίων υπολοίπων του λογαριασμού παροχής
ενίσχυσης έκτακτης ρευστότητας.
• Χρεόγραφα για σκοπούς νομισματικής πολι-

τικής
Περιλαμβάνει τόκους χρεογράφων που αγορά-
στηκαν από την ΚΤΚ στο πλαίσιο των προ-
γραμμάτων του Ευρωσυστήματος για την
αγορά Καλυμμένων Ομολόγων (CBPP2 και
CBPP3) και τίτλους του δημοσίου στα πλαίσια
του Προγράμματος Αγοράς Χρεογράφων (SMP)
και από το πρόγραμμα αγοράς χρεογράφων
του δημοσίου τομέα (PSPP). (βλ. σημείωση
«Ε7.1 Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής»).

• Απαίτηση από TARGET2
Περιλαμβάνει τόκους οι οποίοι υπολογίζονται
επί των ημερησίων υπολοίπων του λογαρια-
σμού TARGET2 από τον Μάιο 2015, όταν το
υπόλοιπο μετατράπηκε από πιστωτικό σε χρε-
ωστικό. (βλ. σημείωση «Ε9.5 Λοιπές απαιτήσεις
εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)»).

• Πράξεις ανοιχτής αγοράς
Περιλαμβάνει τόκους που πηγάζουν από δά-

νεια της ΚΤΚ προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω
των πράξεων ανοικτής αγοράς, καθώς και της
πάγιας διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότη-
σης που διενεργούνται από το Ευρωσύστημα
για τη χορήγηση ρευστότητας στο πλαίσιο της
άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής
στις χώρες της ζώνης του ευρώ.

• Έκτακτη ενίσχυση ρευστότητας
Αφορά τόκους από πράξεις παροχής έκτακτης
ενίσχυσης σε ρευστότητα προς εγχώρια πι-
στωτικά ιδρύματα (ELA) (βλ. σημείωση «Ε6 Λοι-
πές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων ζώνης ευρώ»).

• Χρεόγραφα βάσει επενδυτικής πολιτικής
Οι τόκοι της κατηγορίας αυτής σε ευρώ μειώ-
θηκαν κατά €0,6 εκατ. σε €3,4 εκατ. το 2016,
έναντι €4,0 εκατ. το 2015. Στα έσοδα τόκων χρε-
ογράφων σε συνάλλαγμα παρατηρήθηκε αύ-
ξηση κατά €149 χιλιάδες.

• Απαιτήσεις από την μεταβίβαση συναλλαγμα-
τικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ
Περιλαμβάνει τόκους επί της απαίτησης σε
ευρώ που προέκυψε από τη μεταφορά των συ-
ναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ, σύμφωνα
με το άρθρο 30 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ. Ο
τόκος υπολογίζεται με το 85% του εκάστοτε
ισχύοντος οριακού επιτοκίου των πράξεων κύ-
ριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήμα-
τος. Η μείωση της κατά €30 χιλιάδες έναντι της
προηγούμενης χρήσης οφείλεται στη μείωση
του επιτοκίου (βλ. σημείωση «Ε9.2 Απαιτήσεις
που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγ-
ματικών διαθεσίμων»).

• Μακροχρόνιο δάνειο στην κυβέρνηση
Η κατηγορία αυτή αφορά τόκους επί του μα-
κροπρόθεσμου δανείου που προέκυψε από
οφειλές από την Κυπριακή κυβέρνηση προς
την ΚΤΚ πριν την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Το
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επιτόκιο ανέρχεται σε 3% (βλ. σημείωση «Ε8
χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ»).

• Αρνητικά επιτόκια
Με απόφαση της ΕΚΤ, από 11 Ιουνίου 2014 επι-
βλήθηκαν αρνητικά επιτόκια σε συγκεκριμένες
καταθέσεις.  Αρνητικοί τόκοι από τις καταθέσεις
τραπεζών αποτελούν αρνητικό έξοδο για σκο-
πούς του νομισματικού εισοδήματος.

Κ1.2 Έξοδα τόκων (Πίνακας 17, σελ. 79)
Μειώθηκαν κατά €0,4 εκατ. και ανήλθαν σε €0,2

εκατ. έναντι €0,6 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.
Αυτό οφειλόταν, κυρίως, στη μείωση των επιτοκίων
και στην μετατροπή του υπολοίπου στο TARGET2
από υποχρέωση σε απαίτηση από τις 6 Μαΐου 2015. 
• Υποχρέωση στο TARGET2

Περιλαμβάνει τόκους οι οποίοι υπολογίζονται
επί των ημερησίων υπολοίπων του λογαρια-
σμού της ΚΤΚ με το TARGET2. Η μείωση κατά
€0,3 εκατ. το 2016 οφείλεται στη μετατροπή
του υπολοίπου από το Παθητικό στο Ενεργη-
τικό από 6 Μαΐου 2015.
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Πίνακας 16 Έσοδα τόκων

2016 2015 Αλλαγή
Έσοδα τόκων από απαιτήσεις σε ευρώ €΄000 €΄000 €΄000
Από πράξεις νομισματικής πολιτικής
Χρεόγραφα 20.564 16.207 4.357

Πράξεις ανοικτής αγοράς 509 1.262 (753)

21.073 17.469 3.604

Από άλλες απαιτήσεις σε ευρώ
Παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα 29.257 77.292 (48.035)

Απαίτηση από TARGET2 244 541 (297)

Χρεόγραφα βάσει επενδυτικής πολιτικής 3.368 3.962 (594)

Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών 

διαθεσίμων στην ΕΚΤ 8 38 (30)

Καθαρή απαίτηση που προκύπτει από την κατανομή 

τραπεζογραμματίων ευρώ 49 67 (18)

Μακροχρόνιο δάνειο στην κυβέρνηση 36.351 38.085 (1.734)

Δάνεια στο προσωπικό της τράπεζας 94 97 (3)

Αρνητικά επιτόκια 29.897 11.860 18.037

Λοιποί τόκοι 351 124 227

99.619 132.066 (32.447)

Σύνολο εσόδων τόκων από απαιτήσεις σε ευρώ 120.692 149.535 (28.843)
Έσοδα τόκων από απαιτήσεις σε συνάλλαγμα
Χρεόγραφα 667 518 149

Λοιποί τόκοι 304 151 153

Σύνολο εσόδων τόκων από απαιτήσεις σε  συνάλλαγμα 971 669 302
Σύνολο εσόδων τόκων 121.663 150.204 (28.541)
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• Υποχρεωτικές καταθέσεις πιστωτικών ιδρυ-
μάτων
Αφορούν σε τόκους επί των υποχρεωτικών κα-
ταθέσεων (ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά)
(βλ. σημείωση «Π2 Υποχρεώσεις σε ευρώ ένα-
ντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετι-
ζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής»).

• Άλλες καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων
Αφορούν σε τόκους επί καταθέσεων πάγιας δι-
ευκόλυνσης αποδοχής καθώς και επί καταθέ-
σεων προθεσμίας (βλ. σημείωση «Π2 Υποχρε-
ώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισμα-
τικής πολιτικής»).

Κ2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομι-
κές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για κιν-
δύνους
Οι αποσβέσεις χρηματοοικονομικών μέσων και το-
ποθετήσεων απεικονίζουν κατά κύριο λόγο τη μεί-
ωση, πέραν του καθαρού κόστους κτήσης, της αγο-
ραίας αξίας χρεογράφων που αποτιμούνται στις
μέσες αγοραίες τιμές.

Κ3.1 Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει, κυρίως, την ανά-

κτηση εξόδων εποπτείας που για το 2016 ανήλθαν
σε €7,1 εκατ. (2015: €8,7 εκατ.). 

Κ4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές
Διανομή κερδών της ΕΚΤ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε κατά
την συνεδρία του στις 16 Ιανουαρίου 2017 τη δια-
νομή €966,2 εκατ. που αντιστοιχεί με τα έσοδα που
απορρέουν από το μερίδιό της επί της συνολικής
αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων
που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό της (8%), και τα
έσοδά της από τα Προγράμματα Αγοράς Χρεο-
γράφων SMP, CBPP, ABSPP και PSPP. Η διανομή
έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2017 και το ποσό που
αναλογεί στην ΚΤΚ ανέρχεται σε €2,1 εκατ. (2015:
€1,7 εκατ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στη συνε-
δρία του στις 15 Φεβρουαρίου 2017 αποφάσισε
τη διανομή του υπολειπόμενου καθαρού κέρδους
για το 2016 ύψους €226,9 εκατ. Το ποσό που ανα-
λογεί στην ΚΤΚ ανέρχεται σε €488 χιλιάδες. Η δια-
νομή του υπολειπόμενου καθαρού κέρδους της
ΕΚΤ για το 2015 ήταν ύψους €270 εκατ. και το
ποσό που αναλογούσε στην ΚΤΚ ανερχόταν σε
€580 χιλιάδες.
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Πίνακας 17 Έξοδα τόκων

2016 2015 Αλλαγή
Έξοδα τόκων από υποχρεώσεις σε ευρώ €΄000 €΄000 €΄000
Υποχρέωση στο TARGET2 - 280 (280)

Υποχρεωτικές καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων 43 256 (213)

Λοιπά έξοδα τόκων 29 - 29

72 536 (464)
Έξοδα τόκων από υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα 140 84 56

Σύνολο εξόδων τόκων 212 620 (408)
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Κ5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδή-
ματος
Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει το καθαρό αποτέ-
λεσμα από τη συγκέντρωση και την αναδιανομή
του νομισματικού εισοδήματος που οι ΕθνΚΤ συ-
γκεντρώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους στον τομέα της νομισματικής πολιτικής του
Ευρωσυστήματος. 

Το ποσό του νομισματικού εισοδήματος για
κάθε ΕθνΚΤ προσδιορίζεται με υπολογισμό των
πραγματικών ετήσιων εσόδων που απορρέουν από
τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει στην κατοχή
της έναντι της νομισματικής βάσης.

Η νομισματική βάση αποτελείται κυρίως από τα
ακόλουθα στοιχεία του παθητικού:
• τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία,
• υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυ-

μάτων της ζώνης του ευρώ σχετιζόμενες με
πράξεις νομισματικής πολιτικής,

• καθαρές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστή-
ματος που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (TARGET2),

• καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την
κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυ-
κλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. 
Ποσά τόκων που έχουν πληρωθεί επί των πιο

πάνω υποχρεώσεων που αποτελούν τη νομισμα-
τική βάση αφαιρούνται από το νομισματικό εισό-
δημα κάθε ΕθνΚΤ.

Τα στοιχεία του ενεργητικού, οι αποδόσεις των
οποίων λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό
του νομισματικού εισοδήματος, είναι κυρίως τα
ακόλουθα:
• δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της

ζώνης του ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομι-
σματικής πολιτικής,

• απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος από τη
μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων
στην ΕΚΤ,

• καθαρές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήμα-
τος που απορρέουν από το υπόλοιπο του λο-
γαριασμού δοσοληψιών με το Ευρωπαϊκό Σύ-
στημα Κεντρικών Τραπεζών (TARGET2),

• καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την
κατανομή, εντός του Ευρωσυστήματος, των κυ-
κλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ,

• ένα ελάχιστο ποσό διαθεσίμων χρυσού για κάθε
ΕθνΚΤ, κατ' αναλογία της κλείδας κατανομής
κάθε ΕθνΚΤ. Ο χρυσός θεωρείται ότι δεν παρά-
γει εισόδημα.
Στις περιπτώσεις που η αξία των στοιχείων του

ενεργητικού, οι αποδόσεις των οποίων λαμβάνο-
νται υπόψη για τον υπολογισμό του νομισματικού
εισοδήματος, υπερβαίνει ή υπολείπεται της αξίας
της νομισματικής βάσης, η απόδοση της διαφο-
ράς (gap) υπολογίζεται εφαρμόζοντας το επιτόκιο
κύριας αναχρηματοδότησης επί της ημερήσιας
προαναφερθείσας διαφοράς (gap).

Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, το συνολικό
ποσό του συγκεντρωθέντος νομισματικού εισοδή-
ματος του Ευρωσυστήματος αναδιανέμεται μεταξύ
των ΕθνΚΤ, κατ' αναλογία των αντίστοιχων κατα-
βεβλημένων μεριδίων συμμετοχής τους στο κεφά-
λαιο της ΕΚΤ.

Η διαφορά, ύψους €21,4 εκατ. (2015: €9,2 εκατ.),
μεταξύ του νομισματικού εισοδήματος, ύψους
€42,7 εκατ. (2015: €28,5 εκατ.), που η ΚΤΚ συγκέ-
ντρωσε στη χρήση 2016 και του νομισματικού ει-
σοδήματος, ύψους €21,3 εκατ. (2015: €19,3 εκατ.),
που της αναλογεί από την αναδιανομή, σύμφωνα
με το μερίδιο της στο καταβεβλημένο κεφάλαιο
της ΕΚΤ, αντιστοιχεί στο καθαρό αποτέλεσμα από
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τη συγκέντρωση και την αναδιανομή του νομι-
σματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος και
πληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017.

Κ6. Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα συνιστούν κυρίως έσοδα από εκδό-
σεις συλλεκτικών κερμάτων €183 χιλιάδες (2015:
€242 χιλιάδες).

Κ7. Δαπάνες προσωπικού (Πίνακας 18)
Στις απολαβές των αξιωματούχων, καθώς και των
υπαλλήλων, εφαρμόζονται όλες οι μειώσεις και

αποκοπές που εφαρμόζονται στον ευρύτερο δη-
μόσιο τομέα είτε κατ’ εφαρμογή της σχετικής νο-
μοθεσίας, είτε με απόφαση του ΔΣ της ΚΤΚ, στην
περίπτωση όπου οι πρόνοιες της νομοθεσίας που
αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν τυγχά-
νουν εφαρμογής στην ΚΤΚ.

Απολαβές αξιωματούχων (Πίνακας 19, σελ. 82)
Στους αξιωματούχους περιλαμβάνονται η Διοικη-
τής και οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι οι οποίοι είχαν
τις εξής ακαθάριστες απολαβές (βασικός, τιμάριθ-
μος και επιδόματα) μετά από τις μειώσεις που
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Πίνακας 18 Δαπάνες προσωπικού

2016 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Ωφελήματα υπαλλήλων
Ακαθάριστες απολαβές (βασικός, τιμάριθμος,

επιδόματα, υπερωρίες) 15.832 15.628 204

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα - Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 2.052 1.828 224

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και άλλες εισφορές 2.434 2.560 (126)

Σύνολο 20.318 20.016 302

Ωφελήματα αξιωματούχων
Ακαθάριστες απολαβές (βασικός, τιμάριθμος, επιδόματα) 272 305 (33)

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα - Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 41 41 -

Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και άλλες εισφορές 27 18 9

Αντιμισθία μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων 129 117 12

Σύνολο 469 481 (12)

Δαπάνη τόκου επί του σχεδίου σύνταξης 3.783 3.832 (49)

Σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης συνταξιούχων
Κόστος τρέχοντος έτους 658 489 169

Τόκος 433 465 (32)

Σύνολο 1.091 954 137
Κόστος αδειών που εκκρεμούν 2.894 - 2.894
Σύνολο δαπανών προσωπικού 28.555 25.283 3.272
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Πίνακας 19 απολαβές αξιωματούχων

2016 2015
€΄000 €΄000

Διοικητής
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη (Διοικητής από 11 Απριλίου 2014) 153 153

Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
Γιώργος Συρίχας (Εκτελεστικός Σύμβουλος από 19 Σεπτεμβρίου 2013) 119 119

Στέλιος Κοιλιάρης (Εκτελεστικός Σύμβουλος από 19 Σεπτεμβρίου 2013 

μέχρι 11 Απριλίου 2015) - 33

Σύνολο 272 305

Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι
Νίκος Κωνσταντίνου (από 3 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι 18 Οκτωβρίου 2015) - 22

Σταύρος Ζένιος (από 16 Οκτωβρίου 2013 μέχρι 18 Μαρτίου 2015) - 6

Φίλιππος Μαννάρης (από 16 Οκτωβρίου 2013) 27 27

Μιχάλης Πολυδωρίδης (από 26 Ιουλίου 2013) 27 27

Ανδρέας Περσιάνης (από 5 Φεβρουαρίου 2014) 27 27

Φοίβος Βάκης (από 17 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 20 Σεπεμβρίου 2016) 20 4

Ανδρέας Γιασεμίδης (από 17 Νοεμβρίου 2015 μέχρι 17 Οκτωβρίου 2016) 22 4

Ιωάννης Χαριλάου (από 18 Οκτωβρίου 2016) 6 -

Σύνολο 129 117

εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στις
απολαβές αυτές εφαρμόζονται οι αποκοπές που
ισχύουν για τους αξιωματούχους στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα.

Κ8. Διοικητικές δαπάνες (Πίνακας 20, σελ. 83)
Κατά τη διάρκεια του έτους, οι διοικητικές δαπάνες
μειώθηκαν κατά €1,2 εκατ. σε €10,7 εκατ. (2015:
€11,9 εκατ.).
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Πίνακας 20 Διοικητικές δαπάνες

2016 2015 Αλλαγή
€΄000 €΄000 €΄000

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 678 1.642 (964)

Νομικές δαπάνες 5.656 6.025 (369)

Συντήρηση, επιδιορθώσεις, καθαριότητα 1.404 1.260 144

Οδοιπορικά και επιδόματα εκτός έδρας 894 900 (6)

Τηλεπικοινωνίες 278 280 (2)

Ηλεκτρισμός, θέρμανση και τέλη υδατοπρομήθειας 437 520 (83)

Φιλοξενία και συνέδρια εντός Κύπρου 44 178 (134)

Ασφάλιση κτηρίου, εξοπλισμού και οχημάτων 50 61 (11)

Διάφορα 1.280 1.080 200

Σύνολο 10.721 11.946 (1.225)

A21702025 CBC Annual report Greek 2017_a1.qxp  12/04/17  08:59  Page 83



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 6

84Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

6

Παράρτημα

1

2

3

4

5

Εισαγω
γή 

Διοικητή
Διοίκηση και

Ο
ργάνω

ση
της ΚΤΚ

Ο
ικονομικές
Εξελίξεις

Εργασiες της
Τράπεζας

Ο
ικονομικές

Καταστάσεις
2016

Πίνακας 21 Κλείδα συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

2016 2015
% %

Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique 2,4778 2,4778

Deutsche Bundesbank 17,9973 17,9973

Eesti Pank 0,1928 0,1928

Bank of Greece 2,0332 2,0332

Banco de Espana 8,8409 8,8409

Banque de France 14,1792 14,1792

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland 1,1607 1,1607

Banca d’Italia 12,3108 12,3108

Banque centrale du Luxembourg 0,2030 0,2030

De Nederlandsche Bank 4,0035 4,0035

Oesterreichische Nationalbank 1,9631 1,9631

Banco de Portugal 1,7434 1,7434

Suomen Pankki Finlands Bank 1,2564 1,2564

Banka Slovenije 0,3455 0,3455

Latvijas Banka 0,2821 0,2821

Central Bank of Malta/ Bank Centrali ta' Malta 0,0648 0,0648

Central Bank of Cyprus 0,1513 0,1513

Narodna banka Slovenska 0,7725 0,7725

Lietuvos bankas 0,4132 0,4132

Σύνολο ΕθνΚΤ ζώνης του ευρώ 70,3915 70,3915

Ceska narodni banka 1,6075 1,6075

Danmarks Nationalbank 1,4873 1,4873

Magyar Nemzeti Bank 1,3798 1,3798

Narodowy Bank Polski 5,1230 5,1230

Sveriges Riksbank 2,2729 2,2729

Bank of England 13,6743 13,6743

Bulgarian National Bank 0,8590 0,8590

Banca Nationala a Romaniei 2,6024 2,6024

Hrvatska Narodna Banka 0,6023 0,6023

Σύνολο ΕθνΚΤ εκτός ζώνης του ευρώ 29,6085 29,6085

Σύνολο ΕθνΚΤ ΕΣΚΤ 100 100 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
Κλείδα Ευρωσυστήματος 0,2149 0,2149
Κλείδα Κατανομής Τραπεζογραμματίων 0,1975 0,1975
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Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές κατα-
στάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (η
'Τράπεζα'), οι οποίες παρουσιάζονται  στις σελίδες
54 μέχρι 84 και οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και το λογα-
ριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για το έτος που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και σημειώσεις
επί των οικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβα-
νομένου περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής θέσης της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2016, και της χρημα-
τοοικονομικής της επίδοσης για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Άρθρο 57(2)
των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων,
2002-2016, με βάση εγκεκριμένες λογιστικές αρχές
που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) όπως αυτές καθορίζο-
νται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2016/34.

Βάση Γνώμης 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με
βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω
στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες των
Ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικονομικών Κατα-
στάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Τράπεζα,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών,
που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας
ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που
σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστά-
σεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις
άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από
τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ.
Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Άλλες Πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες
πληροφορίες.  Οι άλλες πληροφορίες αποτελούνται
από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
ετήσια έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονο-
μικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων
δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέ-
ρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί
αυτών, εκτός όπου απαιτείται από των περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-2016.

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών κατα-
στάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις
άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε,
κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που
έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  Εάν,
με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποι-
ήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα
σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεω-
μένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό.  Η έκθεση
μας επ΄ αυτού παρουσιάζεται στην ενότητα
‘Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων’.

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις
Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοικητής και το Συμβούλιο της Τράπεζας είναι
υπεύθυνοι για την κατάρτιση οικονομικών κατα-
στάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα
σύμφωνα με το Άρθρο 57(2) των περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων,  2002-2016,
με βάση εγκεκριμένες λογιστικές αρχές που
εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) όπως αυτές καθορί-
ζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2016/34,
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
που η Διοικητής και το Συμβούλιο καθορίζουν ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρ-
τιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
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ΕΚΘΕΣΗ ανΕΞαρΤΗΤΩν ΕΛΕΓΚΤΩν ΠρΟΣ ΤΟ
ΣυμΒΟυΛιΟ ΤΗΣ ΚΕνΤριΚΗΣ ΤραΠΕΖαΣ ΤΗΣ ΚυΠρΟυ
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από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστά-
σεων, η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνοι να αξιολογήσουν την ικανότητα της
Τράπεζας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική
μονάδα, γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, τα θέματα που σχετίζονται με τη δυνα-
τότητα συνέχισης της Τράπεζας  ως δρώσας οικο-
νομικής μονάδας και την υιοθέτηση της λογιστικής
βάσης της δρώσας οικονομικής μονάδας, εκτός εάν
υπάρχει πρόθεση να τεθεί η Τράπεζα σε εκκαθά-
ριση ή να παύσει τις δραστηριότητές της, ή δεν
υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή.

Η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υπεύθυνοι για την επίβλεψη της διαδικασίας
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Τράπεζας.

Ευθύνες των Ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικο-
νομικών Καταστάσεων 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη
διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές κατα-
στάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να
περιλαμβάνει  τη γνώμη μας. Λελογισμένη διασφά-
λιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι
εγγύηση, ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα
με  τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντοτε ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν  υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροι-
στικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα
επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των
χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικο-
νομικές καταστάσεις.

Στο πλαίσιο ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια
του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους

για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές κατα-
στάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνο-
νται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε
ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της
γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε
λάθος, καθότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παρα-
λείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου  να σχεδιά-
σουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας.

• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογι-
στικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και
του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από την Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

• Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της
χρήσης από τη Διοικητή και το Διοικητικό
Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της δρώσας
οικονομικής μονάδας και, με βάση τα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά πόσον
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με
γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αμφιβολίας ως προς την
ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει ως δρώσα
οικονομική μονάδα. Εάν συμπεράνουμε, ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε
την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις
οικονομικές καταστάσεις, ή, εάν τέτοιες γνωστο-
ποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε
τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται
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στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι
την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να παύσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή
και περιεχόμενο των οικονομικών καταστά-
σεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποι-
ήσεων, και κατά πόσο οι  οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα
Κοινοποιούμε στην Διοικητή και το Διοικητικό

Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θεμάτων, το προγραμ-
ματισμένο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου
και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπερι-
λαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά
τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση Επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων  
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων, 2009-2016,
αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγή-

σεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς
του ελέγχου μας.

• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την

Τράπεζα κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην
έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς
αυτών των βιβλίων.

• Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας
συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα
έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές
καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες πληρο-
φορίες από το Άρθρο 57(2) των περί της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμων, 2002-
2016, με βάση εγκεκριμένες λογιστικές αρχές
που εκάστοτε ισχύουν για το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) όπως
αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην Κατευθυντήρια
Γραμμή ΕΚΤ/2016/34.

• Κατά τη γνώμη μας οι άλλες πληροφορίες που
δίνονται στην ετήσια έκθεση συνάδουν με τις
οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα  
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης,
ετοιμάστηκε για τα μέλη της Τράπεζας ως σώμα και
μόνο  και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή
τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβά-
νουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του
οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
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Ιάκωβος Π. Γαλανός, FCA
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Εσπερίδων 14,1087 Λευκωσία, Κύπρος

Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2017
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΤΚ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
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Επιτροπή Ελέγχου
Συστάθηκε βάσει του άρθρου 60Α του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 2002, όπως αυτός
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής κώδικα εταιρικής δια-
κυβέρνησης, την εποπτεία της διενέργειας εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου και την υποβολή εκ-
θέσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
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Μέλη Τίτλος
Μιχάλης Πολυδωρίδης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Πρόεδρος

Φίλιππος Μαννάρης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Φοίβος Βάκης(1) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

(1) Παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού συμβούλου στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.

Επιτροπή Προσωπικού
Συστάθηκε βάσει του άρθρου 22 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, 2002, όπως αυτός τρο-
ποποιήθηκε μεταγενέστερα. Γνωμοδοτεί προς το Διοικητή για διορισμούς, μισθολογικές τοποθετή-
σεις, επιλαμβάνεται διαδικασιών για πειθαρχικά παραπτώματα και πτωχεύσεις υπαλλήλων. Έχει απο-
φασιστική αρμοδιότητα σε σχέση με την καταλληλότητα των προσόντων και της πείρας για κάθε
συγκεκριμένη θέση, την αποκατάσταση υπαλλήλων των οποίων η προαγωγή ακυρώθηκε, την επιβολή
πειθαρχικής ποινής και τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων για ορισμένα αδικήματα. 

Μέλη Τίτλος
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Διοικητής Πρόεδρος

----- Υποδιοικητής(1) Μέλος

Στέλιος Κοιλιάρης(2) Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Γιώργος Συρίχας Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Μιχάλης Πολυδωρίδης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Ανδρέας Γιασεμίδης(3) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

(1) Η θέση του Υποδιοικητή προνοείται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και επί του παρόντος είναι κενή.
(2) Ως αποτέλεσμα της παραίτησης του κ. Κοιλιάρη από τη θέση του εκτελεστικού συμβούλου της ΚΤΚ στις 12 Απριλίου 2015 και μη διορισμού άλλου εκτελεστικού συμβούλου, η θέση παρέμεινε κενή

κατά το 2016.
(3)Παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού συμβούλου στις 17 Οκτωβρίου 2016.
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Επιτροπή Επενδύσεων
Συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προς το ΔΣ, περιλαμβα-
νομένης της υποβολής προτάσεων επί θεμάτων που σχετίζονται με την Επενδυτική Πολιτική της ΚΤΚ. 
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Επιτροπή Κινδύνων
Συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο ΔΣ για την επιτυχή εκ-
πλήρωση του ρόλου του στην εποπτεία των κινδύνων της ΚΤΚ (risk oversight). 

Μέλη Τίτλος
Φίλιππος Μαννάρης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Πρόεδρος

Ανδρέας Περσιάνης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Μιχάλης Πολυδωρίδης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Επιτροπή Προϋπολογισμού
Συστάθηκε με απόφαση του ΔΣ και επιμελείται την προκαταρκτική κατάρτιση του Προϋπολογισμού
προτού υποβληθεί στο ΔΣ για έγκριση.

Μέλη Τίτλος
Γιώργος Συρίχας Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Φοίβος Βάκης(1) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Ανδρέας Γιασεμίδης(2) Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

(1) Παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού συμβούλου στις 20 Σεπτεμβρίου 2016.
(2) Παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού συμβούλου στις 17 Οκτωβρίου 2016.

Μέλη Τίτλος
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Διοικητής Πρόεδρος

Στέλιος Κοιλιάρης(1) Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Γιώργος Συρίχας Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Μιχάλης Πολυδωρίδης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

(1) Ως αποτέλεσμα της παραίτησης του κ. Κοιλιάρη από τη θέση του εκτελεστικού συμβούλου της ΚΤΚ στις 12 Απριλίου 2015 και μη διορισμού άλλου εκτελεστικού συμβούλου, η θέση παρέμεινε κενή
κατά το 2016.

A21702025 CBC Annual report Greek 2017_a1.qxp  12/04/17  08:59  Page 90



Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η  2 0 1 6

91Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Κ Υ Π Ρ Ο Υ

6

Παράρτημα

1

2

3

4

5

Εισαγω
γή 

Διοικητή
Διοίκηση και

Ο
ργάνω

ση
της ΚΤΚ

Ο
ικονομικές
Εξελίξεις

Εργασiες της
Τράπεζας

Ο
ικονομικές

Καταστάσεις
2016

Επιτροπή Εξυγίανσης
Η υπό αναφορά επιτροπή καταργήθηκε στις 18 Μαρτίου 2016, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε
ισχύ ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος, 2016. Η επιτροπή συ-
στάθηκε βάσει του άρθρου 2Α(1) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου και ήταν
το αποφασίζον εκτελεστικό όργανο της Αρχής Εξυγίανσης με κύρια αρμοδιότητα την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος Νόμου, τη λήψη αποφάσεων και την έκδοση Διαταγμάτων ή Οδηγιών, ανά-
λογα με την περίπτωση, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.

Μέλη Τίτλος
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη Διοικητής Πρόεδρος

Στέλιος Κοιλιάρης(1) Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

Γιώργος Συρίχας Εκτελεστικός Σύμβουλος Μέλος

(1) Ως αποτέλεσμα της παραίτησης του κ. Κοιλιάρη από τη θέση του εκτελεστικού συμβούλου της ΚΤΚ στις 12 Απριλίου 2015 και μη διορισμού άλλου εκτελεστικού συμβούλου, η θέση παρέμεινε κενή
κατά το 2016.
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