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Διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) για την περίοδο 1.7.2015 μέχρι 31.12.2016. 

 

Σύνοψη   

Με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 

2013, το συνολικό έλλειμμα κεφαλαίου των (τότε) Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(ΣΠΙ) υπολογίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στο €1,5 δις, με βάση τo 

δυσμενές σενάριο της PIMCO. H Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) προχώρησε σε 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €1,5 δις το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου 

από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).  Μετά από εποπτικό έλεγχο που διενήργησε το 2015 

ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ), η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις για μη 

εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά €471 εκ. Τούτο κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω 

στήριξη της ΣΚΤ από το Κράτος και προς τούτο στις 18.12.2015 η Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔΑΕΕ) ενέκρινε τη χορήγηση πρόσθετων 

€175 εκ. από το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης το οποίο για τον σκοπό αυτό έλαβε δάνειο 

από το Κράτος και στο οποίο παραχωρήθηκε ποσοστό 21,875% των μετοχών, με 

αποτέλεσμα το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα το Κράτος να μειωθεί 

στο 77,346%. Συνολικά, άμεσα ή έμμεσα, το Κράτος ελέγχει το 99.2% των μετοχών της 

ΣΚΤ. 

Τον Μάρτιο του 2016 έγινε αποτίμηση της αξίας της ΣΚΤ που κατέδειξε ότι η δίκαιη αξία 

της ανέρχετο μεταξύ €500 εκ. και €625 εκ.  Με εισήγηση της Μονάδας Διαχείρισης η 

οποία συστάθηκε με Νόμο στο Υπουργείο Οικονομικών έγινε εισήγηση προς το 

Υπουργείο Οικονομικών και την ΚΤΚ για υιοθέτηση της αποτίμησης στα €625 εκ. πριν την 

ανακεφαλαιοποίηση και στα €800 εκ. μετά την ανακεφαλαιοποίηση των €175 εκ.  

Η Επιτροπεία της ΣΚΤ σε συνεδρία της ημερ. 20.12.2016, αποφάσισε όπως η ΣΚΤ προβεί, 

ως η αποδεχόμενη εταιρεία, σε νομική συγχώνευση με τα 18 ΣΠΙ.  Στις 30.12.2016, 

συγκλήθηκε Ειδική Γενική Συνέλευση στην οποία εγκρίθηκε η πιο πάνω απόφαση η 

οποία υλοποιήθηκε πρόσφατα, τον Ιούλιο 2017. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, η ΣΚΤ θα έπρεπε να 

διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις μέχρι το τέλος του 2016, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή, από τον Ιούνιο 2017 και μέχρι τις 30.9.2018,  η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση 

μετοχών η αξία των οποίων ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του καταβληθέντος 

μετοχικού κεφαλαίου. Στις 22.12.2016, η ΣΚΤ υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 

Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή στο ΧΑΚ 6.036.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστικής 

αξίας €0,28 η κάθε μία οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής προς 

διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ ή στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, εάν δεν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), κάθε κρατική επιχείρηση υποβάλλει 
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στον Υπουργό Οικονομικών τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της οι οποίες επίσης 

υποβάλλονται στον Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο.  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πιο πάνω 

Νόμου, ο όμιλος της ΣΚΤ εμπίπτει στον ορισμό της «κρατικής επιχείρησης» και επομένως 

πρέπει να ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  

Σε συνέχεια του πρώτου ελέγχου της Υπηρεσίας μας στη ΣΚΤ για το έτος 2014 και των 

σοβαρών παρατηρήσεων που προέκυψαν, η ΣΚΤ αρνήθηκε τον Ιανουάριο του 2016 να 

συνεργαστεί περαιτέρω, προβάλλοντας επιχειρήματα αμφισβητώντας την εξουσία και 

αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να διεξαγάγει διαχειριστικό έλεγχο 

στη ΣΚΤ. Ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει 

έναντι της ΣΚΤ «όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις που έχει έναντι όλων των 

άλλων ελεγχομένων υπ’ αυτού οργανισμών.». 

Για το θέμα ελέγχου της ΣΚΤ κατατέθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 από πολιτικό κόμμα 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων Προτάσεις Νόμου οι οποίες υπερψηφίστηκαν και έθεσαν 

την ΣΚΤ εκτός του πεδίου ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Τελικά, στις 2.12.2016, η 

Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νέα νομοθεσία με την οποία η ΣΚΤ υπάχθηκε εκ νέου 

στον οικονομικό έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.  

Στην παρούσα έκθεση καταγράφονται τα ευρήματα της Υπηρεσίας μας ως προς τα 

θέματα προσλήψεων και ωφελημάτων προσωπικού, ως προς τους διάφορους 

διαγωνισμούς που διενεργεί η ΣΚΤ για εξασφάλιση υπηρεσιών, για το θέμα της 

δημιουργίας πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με την εταιρεία 

Altamira Asset Management, και για το θέμα της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 

για δωρεάν παραχώρηση μετοχών σε φυσικά πρόσωπα πελάτες της ΣΚΤ. 

Εκφράζουμε την άποψη πως η ΣΚΤ θα πρέπει να προβεί το συντομότερο σε 

επανασχεδιασμό του μοντέλου διακυβέρνησης, ώστε αυτό να βελτιωθεί σημαντικά. 

Φαίνεται να διαπιστώνονται, τόσο από την διοίκηση του οργανισμού όσο και από τις 

εποπτικές αρχές, αδυναμίες στη διεύθυνση. Τούτο αντικατοπτρίζεται σε συνεχείς 

αποτυχίες υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδιασμών και επίτευξης τεθέντων από την ίδια 

την ΣΚΤ στόχων απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε συνεχή διολίσθηση την αξία του 

οργανισμού με αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια των €1,675 εκ. που δόθηκαν από τον 

κύπριο φορολογούμενο για στήριξη του.  

Η απαξίωση της ΣΚΤ δυστυχώς επιταχύνεται με την παράνομη απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών, που δυστυχώς στην πορεία υιοθετήθηκε και από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

για δωρεάν παραχώρηση του 25% των μετοχών σε φυσικά πρόσωπα, πελάτες του 

οργανισμού. Οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και της ΣΚΤ στο θέμα αυτό, 

φαίνεται να σχετίζονται με την προσπάθεια να επιτευχθεί εισαγωγή σε οργανωμένη 

αγορά προτού οι εποπτικές αρχές διαπιστώσουν τη διαφαινόμενη ανάγκη για πρόσθετες 

κεφαλαιακές ανάγκες. Τούτο είναι απαράδεκτο και ενδεχομένως να συνιστά παραβίαση 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, πέραν της ηθικής πτυχής η οποία, ως προς τη 
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συμπεριφορά του Κράτους, των αξιωματούχων και λειτουργών του, θα πρέπει μάλιστα 

να αντικρίζεται μέσα από ένα ιδιαίτερα αυστηρό φακό.   

Παράλληλα, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει ότι, παρά την ασφυκτική πίεση για μείωση των 

λειτουργικών εξόδων της τράπεζας και αύξησης της κερδοφορίας της, η ΣΚΤ εξακολουθεί 

να χειρίζεται θέματα προσλήψεων προσωπικού και παροχής ωφελημάτων, καθώς και 

θέματα διαγωνισμών για εξασφάλιση υπηρεσιών, κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις 

βέλτιστες εμπορικές πρακτικές. 

Ειδικά για το θέμα της δημιουργίας πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 

χορηγήσεων (MEX) με την εταιρεία Altamira Asset Management, θεωρούμε σημαντικό το 

γεγονός ότι η διεύθυνση της ΣΚΤ οδήγησε τον οργανισμό σε μία απαράδεκτη κατάσταση 

να διαπραγματεύεται με μία μόνο εταιρεία, χωρίς να υπάρχουν πλέον προφανείς 

εναλλακτικές επιλογές. Τούτο θέτει την ΣΚΤ σε μειονεκτική θέση και δίνει στην Altamira 

τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης από θέση ισχύος. Ταυτόχρονα, ο όλος χειρισμός θέτει 

την ΣΚΤ σε σοβαρούς κινδύνους αποτυχίας υλοποίησης στόχων που έχουν τεθεί από την 

ίδια αλλά και από τους επόπτες της. 

Στην έκθεση καταγράφουμε ως σύσταση τη χωρίς καθυστέρηση λήψη μέτρων για 

συμμόρφωση με τις συστάσεις των εποπτικών αρχών για αλλαγή του επιχειρηματικού 

μοντέλου και περαιτέρω αναδιάρθρωση του οργανισμού, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά 

η διακυβέρνηση και να αυξηθεί η κερδοφορία του. 

Είναι εισήγηση μας πως η ίδια η ΣΚΤ θα πρέπει να ενημερώσει τον βασικό της μέτοχο 

που είναι το Κράτος πως η απόφαση για δωρεάν παραχώρηση μετοχών, πέραν της 

παραβίασης αριθμού νομοθεσιών και ενδεχομένως του ίδιου του Συντάγματος, είναι 

προβληματική και βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της ΣΚΤ. Ως εκ τούτου η σχετική 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει κατά την άποψη μας να ακυρωθεί 

χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

Σημειώνουμε ότι στην εταιρική διακυβέρνηση υπάρχει η έννοια του Stewardship 

(«επιμελητεία») που σημαίνει το καθήκον επιμέλειας (fiduciary duty) των διοικητικών 

συμβούλων και διευθυντών προς τους μετόχους να διατηρήσουν και ενισχύσουν την αξία 

της εταιρείας. Το καθήκον επιμέλειας είναι απόλυτα συνυφασμένο με την λογοδοσία. 

Είναι εισήγηση μας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, ως έχον με βάση το άρθρο 54 του 

Συντάγματος την εξουσία για την εποπτεία της περιουσίας που ανήκει στην Δημοκρατία, 

παρέμβει, τηρώντας πάντοτε τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας ως προς τη μορφή 

παρέμβασης του, ώστε να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν τη 

χρηστή διαχείριση της ΣΚΤ. 
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Α. Εισαγωγή   

1. Ανακεφαλαιοποίηση Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα (ΣΠΤ).   

Με βάση το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που υπογράφηκε τον Απρίλιο 
του 2013, το συνολικό έλλειμμα κεφαλαίου των (τότε) Συνεργατικών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) υπολογίστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στο 
€1,5 δις, με βάση τo δυσμενές σενάριο της PIMCO. Συγκεκριμένα, με την 
ολοκλήρωση της αποτίμησης από την PIMCO και την αναγνώριση προβλέψεων 
ύψους €1,9 δις, η ΣΚΤ είχε αρνητικά κεφάλαια -€0,3δις στις 31.12.2013. 

H Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού 
της κεφαλαίου κατά €1,5 δις το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή 
Δημοκρατία (ΚΔ) με την παροχή στη ΣΚΤ χρεογράφου ισόποσης ονομαστικής 
αξίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ΕΜΣ), διάρκειας 18 μηνών το οποίο 
κατά τη λήξη του ανανεώνεται ή ανταλλάσσεται στο σύνολο του με μετρητά. Μετά 
από αυτή την κεφαλαιακή ενίσχυση η προσαρμοσμένη καθαρή θέση στις 
31.12.2013 ανήλθε στο €1,2 δις. 

Σύμφωνα με το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου/Κεντρικός Φορέας (ΣΚΤ/ΚΦ) Τροποποιητικό Διάταγμα του 
2014, το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου της KΔ στην ιδιοκτησιακή 
δομή της ΣΚΤ ανερχόταν στο 99% και των υφιστάμενων μετόχων της ΣΚΤ στο 1%. 
Την ίδια ώρα η ΣΚΤ κατείχε το 99% των μετοχών των 18 εναπομείναντων ΣΠΙ που 
δημιουργήθηκαν μέσω των συγχωνεύσεων των 93 ΣΠΙ, όπως προνοείτο στο 
Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. 

Μετά από εποπτικό έλεγχο που διενήργησε το 2015 ο Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός (ΕΕΜ), η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις για μη 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις κατά €471 εκ., αυξάνοντας τον δείκτη προβλέψεων 
προς δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο 50%, με αποτέλεσμα ο 
Δείκτης Κύριων Ιδίων Βασικών Κεφαλαίων (CET1) να υποχωρήσει στο 12,01%. 
Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικα αποφάσισε την 
ενίσχυση των κεφαλαίων της ΣΚΤ με ένα επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα που δεν 
θα υπερέβαινε τα €150 εκ. Όπως ανάφερε, αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν το τέλος 
του χρόνου, αφού την 1.1.2016 θα τίθετο σε ισχύ η οδηγία για την εξυγίανση και 
ανάκαμψη των τραπεζών, που προνοεί διαφορετική διαδικασία 
ανακεφαλαιοποίησης και ως εκ τούτου δεν θα επιτρεπόταν κρατική ενίσχυση προς 
τη ΣΚΤ.  

Στις 9.12.2015 κατατέθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΓΔΑΕΕ), αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης,  το οποίο, καθώς και 
η χορήγηση των €175 εκ. (αντί €150 εκ. που είχε αρχικά αποφασιστεί) εγκρίθηκαν 
από τη ΓΔΑΕΕ στις 18.12.2015. Ως όρος για την έγκριση του αναθεωρημένου 
Σχεδίου Αναδιάρθρωσης ήταν η έκθεση αποτίμησης της αξίας του ΣΠΤ. 

Το Υπουργικό Συμβουλίου σε συνεδρία του ημερ. 14.12.2015, αποφάσισε την  
ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου 
αξίας €175 εκ., η οποία θα καλυπτόταν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο 
Ανακεφαλαιοποίησης (Ταμείο) με αντάλλαγμα ισόποσης αξίας μετοχές.  Προς 
συμμόρφωση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός 
Οικονομικών έκδωσε Διάταγμα το οποίο ανέφερε επιπρόσθετα των πιο πάνω, ότι 
η τιμή των μετοχών θα προσδιοριζόταν με έκθεση αποτίμησης της αξίας του ΣΠΤ 
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από ανεξάρτητο οίκο, οι όροι εντολής του οποίου θα συμφωνούνταν με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

Η έκθεση αποτίμησης της αξίας του ΣΠΤ διενεργήθηκε από ανεξάρτητο οίκο με 
βάση την αρχή της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων και σύμφωνα με 
τους όρους που προνοούνταν στο πιο πάνω Διάταγμα, ότι δηλαδή ο ΣΠΤ θα 
συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κρατική στήριξη και ότι η αποτίμηση 
θα διενεργηθεί με βάση το άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη 
και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Η σχετική 
έκθεση ημερ. 31.3.2016, κατέδειξε ότι η δίκαιη αξία του ΣΠΤ ανέρχετο μεταξύ €500 
εκ. και €625 εκ.  Η Μονάδα Διαχείρισης, η οποία συστάθηκε με Νόμο στο 
Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής της ΚΔ στην 
ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων, απέστειλε στην ΓΔΑΕΕ την τελική 
έκθεση αποτίμησης, καθώς και σχετικό αίτημα όπως το εύρος της αξίας του ΣΠΤ 
κυμανθεί μεταξύ της μέσης αξίας δηλαδή μεταξύ €560 εκ. και €625 εκ., αίτημα το 
οποίο έγινε δεκτό με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερ. 27.4.2016. 

Η χορήγηση των €175 εκ. έγινε τελικά μέσω του Ταμείου,  το οποίο, για τον σκοπό 
αυτό, έλαβε δάνειο από το Κράτος με το ίδιο ποσό και με μηδενικό επιτόκιο, με την 
υπογραφή διμερούς συμφωνίας ημερ. 18.12.2015, με εξαετή διάρκεια.  Αναμένεται 
ότι το Ταμείο με τις εισπράξεις των εισφορών των Τραπεζών θα αποπληρώνει το 
Κράτος σταδιακά.  

Με εισήγηση της Μονάδας Διαχείρισης, μετά από σχετική διαβούλευση με την 
ΣΚΤ, έγινε εισήγηση προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΚΤΚ για υιοθέτηση 
της αποτίμησης στα €625 εκ. πριν την ανακεφαλαιοποίηση και στα €800 εκ. μετά 
την ανακεφαλαιοποίηση των €175 εκ., τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής 
του Ταμείου στη μετοχική δομή του ΣΠΤ στο 21,875% και τη μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών από €1,28 σε €1,1155, καθώς και την έκδοση 
νέων μετοχών προς το Ταμείο.  Οι πιο πάνω εισηγήσεις υιοθετήθηκαν με 
Διάταγμα του Υπουργού ημερ. 6.5.2016, και έτσι το Ταμείο έλαβε ως αντάλλαγμα 
156.879.916 νέες μετοχές της ΣΚΤ, δηλαδή ποσοστό 21,875%, με αποτέλεσμα το 
ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άμεσα το Κράτος να μειωθεί στο 
77,346%.  

Επίσης, αποφασίστηκε η υποδιαίρεση των υφιστάμενων μετοχών σε περίπου 
τέσσερις (4) μετοχές για κάθε μία (1) μετοχή με νέα ονομαστική αξία €0,28 ανά 
μετοχή. Δηλαδή τον Απρίλιο του 2016 η αποτίμηση της αξίας του Συνεργατισμού 
έδινε ποσό €800 εκ. 

Επιπρόσθετα, το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης επέβαλε ορισμένους 
αυστηρούς περιορισμούς/στόχους στη ΣΚΤ. Οι πρόνοιες του συμπεριλάμβαναν 
ενέργειες που αφορούσαν στην πλήρη κεντροποίηση των λειτουργιών και 
εργασιών των ΣΠΙ, τη μείωση του αριθμού των υποκαταστημάτων και υπαλλήλων, 
την απαγόρευση διανομής μερίσματος και καταβολής φιλοδωρημάτων. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΣΚΤ με τις πρόνοιες του 
αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης θα ενεργοποιηθεί σχετική πρόνοιά του, 
για λειτουργική και νομική ενοποίηση όλων των 18 ΣΠΙ και της ΣΚΤ ή για την 
ετοιμασία αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.  Σε σχέση με τα πιο πάνω, η 
Επιτροπεία της ΣΚΤ σε συνεδρία της ημερ. 20.12.2016, αποφάσισε όπως η ΣΚΤ 
προβεί, ως η αποδεχόμενη εταιρεία, σε νομική συγχώνευση με τα 18 ΣΠΙ.  Στις 
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30.12.2016, συγκλήθηκε Ειδική Γενική Συνέλευση στην οποία εγκρίθηκε η πιο 
πάνω απόφαση η οποία υλοποιήθηκε πρόσφατα, τον Ιούλιο 2017. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, η ΣΚΤ θα 
έπρεπε να διασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις μέχρι το τέλος του 2016, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή, από τον Ιούνιο 2017 και μέχρι τις 30.9.2018,  η 
εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσω αύξησης του 
μετοχικού της κεφαλαίου, με την έκδοση μετοχών η αξία των οποίων ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Στις 22.12.2016, η 
ΣΚΤ υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή 
στο ΧΑΚ 6.036.120.911 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,28 η κάθε μία οι 
οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια 
Αγορά του ΧΑΚ ή στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ, εάν δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά. 

Τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την ΣΚΤ, όπως προκύπτουν από 
τις οικονομικές της καταστάσεις, φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα. 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.06.2017* 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Τόκοι εισπρακτέοι 886.912 689.747 566.976 460.723  

Τόκοι πληρωτέοι (475.182) (310.855) (250.015) (180.969)  

Κόστος προσωπικού (125.633) (121.455) (93.834) (99.465)  

Άλλα λειτουργικά έξοδα (64.105) (66.375) (72.610) (73.058)  

Κέρδος από εργασίες πριν τις 
προβλέψεις για απομείωση 

195.428 192.355 169.647 144.664  

Αύξηση προβλέψεων για 
απομείωση δανείων και άλλων 
χορηγήσεων 

(1.868.796) (166.050) (380.457) (116.484)  

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη 
φορολογία 

(1.694.494) 25.981 (210.813) 28.180  

Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε 
πελάτες 

10.778.140 10.126.728 9.257.338 8.761.556 8.557.220 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 

13.708.591 13.936.862 14.253.059 14.100.791 13.790.732 

Καταθέσεις και άλλοι 
λογαριασμοί πελατών 

13.477.149 12.392.608 12.744.206 12.567.961 12.245.551 

Σύνολο υποχρεώσεων 14.001.694 12.683.078 13.012.126 12.875.290 12.556.608 

Ίδια Κεφάλαια που αναλογούν 
στους κατόχους δικαιωμάτων 
πλειοψηφίας 

(293.103) 1.225.540 1.213.257 1.202.257 1.210.917 

* Μη ελεγμένες Προκαταρκτικές Ενδεικτικές Οικονομικές Πληροφορίες 
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2. Έλεγχος ΣΚΤ από την Ελεγκτική Υπηρεσία.  

Σύμφωνα με το άρθρο 109 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), «επιπρόσθετα από οποιαδήποτε 
άλλη απαίτηση υποβολής εκθέσεων, δυνάμει οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου, 
κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικός 
οργανισμός και κρατική επιχείρηση υποβάλλει στον Υπουργό και στον αρμόδιο 
Υπουργό τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με 
διεθνώς αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, εντός τεσσάρων (4) μηνών, μετά το 
τέλος κάθε οικονομικού έτους» οι οποίες επίσης, «υποβάλλονται στον Γενικό 
Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά το τέλος κάθε οικονομικού 
έτους».  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου, ο όμιλος της ΣΚΤ εμπίπτει 
στον ορισμό της «κρατικής επιχείρησης» και επομένως πρέπει να ελέγχεται από 
τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  

Σε συνέχεια του πρώτου ελέγχου της Υπηρεσίας μας στη ΣΚΤ για το έτος 2014 και 
των σοβαρών παρατηρήσεων που προέκυψαν, η ΣΚΤ αρνήθηκε τον Ιανουάριο 
του 2016 να συνεργαστεί περαιτέρω, προβάλλοντας επιχειρήματα αμφισβητώντας 
την εξουσία και αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να διεξαγάγει 
διαχειριστικό έλεγχο στη ΣΚΤ. Κατόπιν σχετικής εκτενούς συνάντησης με τη 
διεύθυνση και τους νομικούς συμβούλους της ΣΚΤ ενώπιον του Γενικού 
Εισαγγελέα και συζήτησης όλων των εν λόγω επιχειρημάτων της ΣΚΤ, αφού ο 
Γενικός Εισαγγελέας μελέτησε όλα τα θέματα που εγέρθηκαν, ο ίδιος προσωπικά 
γνωμάτευσε ξεκάθαρα σχετικά, και διευκρινίστηκε, με τη γνωμάτευσή του ημερ. 
30.8.2016, η φύση και έκταση της εξουσίας του ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή για 
τη ΣΚΤ, συμπεραίνοντας συγκεκριμένα ότι ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας 
έχει «όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις που έχει έναντι όλων των 
άλλων ελεγχομένων υπ’ αυτού οργανισμών.». 

Εντούτοις, ο έλεγχος για το έτος 2015 δεν κατέστη δυνατός, καθώς η ΣΚΤ 
αρνήθηκε να προσκομίσει τα στοιχεία που ζητήθηκαν για τη διεξαγωγή ελέγχου, 
με επιστολή μας ημερ. 26.10.2016, τα οποία αφορούσαν σε λήψη και εξέταση 
πρακτικών, προσλήψεις και προαγωγές προσωπικού, μισθούς και ωφελήματα, 
προκήρυξη και κατακύρωση προσφορών και διάθεση ακινήτων. 

Διενεργήθηκαν δύο επισκέψεις λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη ΣΚΤ για 
έναρξη διαχειριστικού ελέγχου (στις 26.10.2016 και 7.11.2016), ωστόσο, 
κατέληξαν και οι δύο σε αδιέξοδο, καθώς η ΣΚΤ επέμενε στην απόφασή της για 
μη παραχώρηση οποιωνδήποτε στοιχείων πέραν των ελεγμένων ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων κατά τις 31.12.2015 (της ΣΚΤ και των 18 ΣΠΙ), πριν 
λάβει γνωμάτευση από τους ιδιώτες νομικούς συμβούλους της.  Επισημαίνεται ότι 
ενώ οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, το 
αντίγραφο που μας δόθηκε ήταν σφραγισμένο με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ».  

Για το θέμα ελέγχου της ΣΚΤ κατατέθηκε από πολιτικό κόμμα στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων Πρόταση Νόμου για τροποποίηση του περί Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου 
(Ν.113(Ι)/2002), ώστε να εξαιρεθεί η ΣΚΤ και τα ΣΠΙ από τον έλεγχο του Γενικού 
Ελεγκτή. Μετά την υποβολή αρκετών τροπολογιών, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ψήφισε τροποποίηση του Ν.113(Ι)/2002, ώστε να έχει εξουσία ο Γενικός Ελεγκτής 
για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στη ΣΚΤ, αλλά με κάποιους περιορισμούς 
που η Βουλή έκρινε ορθό να θέσει. Οι περιορισμοί αυτοί, που εν γένει 
δυσχεραίνουν τον έλεγχο και συγκρούονται με διεθνή πρότυπα ελέγχου, 
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αφορούσαν κυρίως περιορισμούς στην πρόσβαση σε στοιχεία, πληροφορίες και 
πρακτικά στα οποία ανεμπόδιστα έχει και θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση ο 
ιδιωτικός ελεγκτικός οίκος που διενεργεί τον οικονομικό έλεγχο.  

Επιπλέον, κατατέθηκε από το ίδιο κόμμα ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων και δεύτερη Πρόταση Νόμου, η οποία αφορούσε σε τροποποίηση 
του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, 
ώστε η ΣΚΤ να μην υπόκειται στον οικονομικό έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή. Η 
πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.  

Ως εκ των πιο πάνω, με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας της εν λόγω τροποποίησης του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Γενικός Ελεγκτής  δεν ασκούσε πλέον 
οικονομικό έλεγχο στην ΣΚΤ, η οποία αυτομάτως έπαυσε να αποτελεί ελεγχόμενο 
οργανισμό και άρα δεν τύγχανε οποιασδήποτε εφαρμογής ο περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος. 

Επισημαίνεται σχετικά ότι πολύ μεγάλες και συστημικές κρατικές τράπεζες στην 
Ευρωζώνη, οι οποίες εποπτεύονται και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, 
ελέγχονται επίσης πλήρως από τα αντίστοιχα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα 
(Γενικό Ελεγκτή/Ελεγκτική Υπηρεσία) της χώρας τους, οικονομικά και 
διαχειριστικά, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.  Ο έλεγχος των κρατικών 
επιχειρήσεων από το Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα προνοείται και από το Άρθρο 23 
της Διακήρυξης της Λίμα του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων (INTOSAI), η οποία τον Δεκέμβριο του 2011 αναγνωρίστηκε επίσημα 
στην 66η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την έγκριση του Ψηφίσματος A/66/209 
«Η προώθηση της αποδοτικότητας, του απολογισμού, της αποτελεσματικότητας 
και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης μέσω της ενίσχυσης των Ανωτάτων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων». 

Τελικά, στις 2.12.2016, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νέα νομοθεσία με την 
οποία τροποποίησε τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο, ώστε η ΣΚΤ να υπαχθεί εκ νέου στον οικονομικό 
έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή. Ταυτόχρονα, τροποποίησε εκ νέου τον περί της 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας 
Νόμο, αίροντας τους περιορισμούς που είχαν προηγουμένως τεθεί και θέτοντας 
ένα νέο περιορισμό, ώστε ο Γενικός Ελεγκτής να μην έχει εξουσία να ζητήσει άρση 
τραπεζικού απορρήτου σε σχέση με οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που 
τηρείται στη ΣΚΤ και στα ΣΠΙ. 
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Β. Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία   

3. Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του ελέγχου αποτελεί η εξέταση κατά πόσο η διοίκηση και διεύθυνση της 
ΣΚΤ χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους της ΣΚΤ με οικονομικό, αποδοτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο ακολουθούν βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές. Αντικείμενο του παρόντος ελέγχου ήταν μεταξύ άλλων, θέματα 
προσλήψεων προσωπικού, μισθοί και ωφελήματα προσωπικού και οι διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων από την ΣΚΤ. 

4. Μεθοδολογία 

4.1 Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον 
εξωτερικό έλεγχο στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο 
ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό 
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών 
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) 
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος 
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 
(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

4.2 Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα 
Ελεγκτικά Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial 
audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης (“compliance audit”) και τους 
διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”).  Για τους ελέγχους αυτούς 
υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά, και αριθμός ελεγκτικών 
προτύπων που αφορούν ειδικά την κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο 
κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100  - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου  

 ISSAI 400 – Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός έλεγχος (έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων) 
διεξάγεται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο. 

4.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι 
των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση 
προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου 
να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο 
οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την 
ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την 
επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους 
και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
στόχου.  Το Πρότυπο αναφέρει επίσης ότι, για τον καθορισμό της σημαντικότητας 
στους ελέγχους αυτούς, ο ελεγκτής λαμβάνει επίσης υπόψη το τι είναι κοινωνικά ή 
πολιτικά σημαντικό, και όχι μόνο την οικονομική πτυχή. Όπως επί λέξει αναφέρεται 
«in performance audit, materiality by monetary value may, but need not, be a 
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primary concern. In defining materiality, the auditor should consider also what is 
socially or politically significant and bear in mind that this varies over time and 
depends on the perspective of the relevant users and responsible parties».  

Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό 
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που 
είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των 
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του 
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

4.4 Οι έλεγχοι συμμόρφωσης διέπονται από το Πρότυπο ISSAI 400 και μπορεί να 
διεξαχθούν ως ξεχωριστοί έλεγχοι ή ως μέρος ενός οικονομικού ή/και ενός 
διαχειριστικού ελέγχου.  Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά 
πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον 
διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη συμμόρφωση με 
διατάξεις της νομοθεσίας, των κανονισμών ή συμφωνιών, ή με τις γενικές αρχές 
χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 
αξιωματούχων. Σύμφωνα με το Πρότυπο, αν ο έλεγχος συμμόρφωσης  διενεργείται 
ως μέρος διαχειριστικού ελέγχου, τότε η συμμόρφωση με τις καθορισμένες αρχές και 
κανόνες θεωρείται μία από τις παραμέτρους της οικονομίας, απόδοσης και 
αποτελεσματικότητας, εφόσον η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει (ή να 
αιτιολογήσει) τη μη επίτευξη των ελεγχόμενων στόχων. 

4.5 Η λήψη των απαραίτητων για την παρούσα έρευνα στοιχείων έγινε στη βάση 
των προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό 
Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της 
ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που 
κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του. 
Παραταύτα, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ο έλεγχος μας στην ΣΚΤ διεξήχθη με 
εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία, αφού αντί να έχουμε απεριόριστη πρόσβαση στα 
πρακτικά των συνεδριάσεων των διάφορων επιτροπών και στους φακέλους των 
διάφορων προς εξέταση διαγωνισμών, η ΣΚΤ επέμενε σε μία διαδικασία «ζητώ και 
λαμβάνω», δηλαδή η Ελεγκτική Υπηρεσία ζητούσε στοιχεία για ένα προς εξέταση 
θέμα, η ΣΚΤ αποφάσιζε η ίδια ποια στοιχεία είναι σχετικά με το προς εξέταση θέμα 
και διαβίβαζε στην Ελεγκτική Υπηρεσία αντίγραφο των στοιχείων αυτών.  

Η 66η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2011 το Ψήφισμα 
A/66/209 «Η προώθηση της αποδοτικότητας, του απολογισμού, της 
αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης μέσω της 
ενίσχυσης των Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων». Το πιο πάνω ψήφισμα της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αποτελεί την κατάληξη των προσπαθειών του 
INTOSAI να ενισχύσει τη θέση των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων, με επίσημη 
αναγνώριση από τα Ηνωμένα Έθνη της Διακήρυξης της Λίμα του INTOSAI, επί 
των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τις Αρχές που διέπουν τον Έλεγχο και της 
Διακήρυξης του Μεξικού, για την ανεξαρτησία των Ανώτατων Ελεγκτικών 
Ιδρυμάτων. 

Η Διακήρυξη του Μεξικού αποτελεί ουσιαστικά το Πρότυπο ISSAI 10, στο οποίο 
καθορίζονται οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές ανεξαρτησίας των ΑΕΙ: 
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«Core principles on SAI Independence are the following: 
1. The existence of an appropriate and effective constitutional/statutory/legal 
framework and the de facto application provisions of this framework 
2. The independence of SAI heads and members of collegial institutions, 
including security of tenure and legal immunity in the normal discharge of 
their duties 
3. A sufficiently broad mandate and full discretion, in the discharge of SAI 
functions 
4. Unrestricted access to information 
5. The rights and obligation to report on their work 
6. The freedom to decide the content and timing of audit reports   and to 
publish and disseminate them 
7. The existence of effective follow-up mechanisms on SAI recommendations 
8. Financial and managerial/administrative autonomy and the availability of 
appropriate human, material and monetary resources» 

Η θεμελιώδης αρχή αρ. 4, αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση 
και στην περίπτωση του παρόντος ελέγχου η αρχή αυτή δεν πληρείται. Τούτο 
επηρεάζει μεταξύ άλλων την διασφάλιση του κριτηρίου της πληρότητας των 
πληροφοριών. Με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, ως κριτήρια ορίζονται τα 
μέτρα σύγκρισης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ή την επιμέτρηση του 
υποκείμενου θέματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, των μέτρων 
σύγκρισης για την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις. Τα κριτήρια, για να είναι 
κατάλληλα, θα πρέπει να παρουσιάζουν Συνάφεια (Relevance), Πληρότητα 
(Completeness), Αξιοπιστία (Reliability), Ουδετερότητα (Neutrality) και 
Κατανοητότητα (Understandability).  

Συνεπώς, διατηρούμε ως Ελεγκτική Υπηρεσία επιφυλάξεις ως προς την 
πληρότητα των πληροφοριών που μας έχουν δοθεί από την ΣΚΤ. Ήδη, σε μία 
περίπτωση, διαπιστώσαμε, μάλλον τυχαία, ότι τα πρακτικά συνεδριάσεων 
επιτροπής που μας είχαν σταλεί δεν ήταν πλήρη. Ενδεχομένως να υπάρχουν και 
άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Τούτο μπορεί να έχει επηρεάσει τα ευρήματα μας, υπό 
την έννοια ότι μπορεί, στα υπό εξέταση θέματα, να υπάρχουν στοιχεία που 
δεικνύουν χρήση πόρων κατά μη οικονομικό, μη αποδοτικό ή μη αποτελεσματικό 
τρόπο, ή μη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων αξιωματούχων τα οποία να μην κατέστη 
δυνατό να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο. 

4.6 Ο παρών έλεγχος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017. Στις 7 Ιουλίου 2017 
αποστείλαμε στην ΣΚΤ προσχέδιο ειδικής έκθεσης μας.  Λάβαμε τα σχόλια της 
ΣΚΤ στις 11 Αυγούστου 2017. Την ίδια περίοδο προέκυψε το θέμα συνεργασίας 
της ΣΚΤ με την ισπανική εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
και ακινήτων Altamira το οποίο επίσης, λόγω της σημαντικότητας του, περιλάβαμε 
στην παρούσα έκθεση. Επί αναθεωρημένου προσχεδίου της Έκθεσης που 
αποστείλαμε στην ΣΚΤ στις 31 Αυγούστου 2017, λάβαμε σχόλια στις 12 
Σεπτεμβρίου 2017. 
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Γ. Ευρήματα   

 

5. Οι επιδόσεις της ΣΚΤ. 

Τον Οκτώβριο του 2014, η ίδια η ΣΚΤ ανακοίνωσε ότι, μετά από διαβούλευση με 
την Κεντρική Τράπεζα, είχαν επιλεγεί συγκεκριμένοι Κύριοι Δείκτες Απόδοσης για 
τον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα (ΣΠΤ), συμπεριλαμβανομένων των 
μεσοπρόθεσμων στόχων, που αντιπροσωπεύουν τις προτεραιότητες του ΣΠΤ. Οι 
Δείκτες αυτοί δημοσιεύονται σε τριμηνιαία βάση, προκειμένου το κοινό να 
αξιολογεί την πρόοδο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και τις οικονομικές επιδόσεις. 
Σχετικός είναι ο πιο κάτω Πίνακας. 

 

Κατηγορία Κύριοι Δείκτες Απόδοσης  2014 2015 2016 
Ιουν 
2017 

Τρέχοντες 
Μεσοπρόθεσμοι 

στόχοι 
(31.12.2008) 

Ποιότητα 
Δανειακού  Χαρτοφυλακίου 

Προβλέψεις προς δάνεια 
σε καθυστέρηση πέραν 
των 90 ημερών 

44,3% 53,1% 57,4% 58,7% >50% 

Χρέωση προβλέψεων ως 
ποσοστό των χορηγήσεων 
(Cost of Risk) 

1,3% 3,0% 1,0% 1,1% <2% 

Δάνεια σε καθυστέρηση 
πέραν των 90 ημερών 
(€εκ.) 

6.700 6.493 5.699 5.763 

<4.500 Δάνεια σε καθυστέρηση 
πέραν των 90 ημερών, 
εξαιρουμένων τόκων από 
1.1.2014 (€εκ.) 

6.240 5.563 4.439 4.313 

Χρηματοδότηση 
Δείκτης δανείων (μετά 
από τις πρόνοιες) προς 
καταθέσεις 

81,6% 72,6% 69,7% 69,8% <85% 

Κεφάλαιο 

Δείκτης Κεφαλαιακής 
Επάρκειας 

13,6% 14,9% 15,4% 15,5% >15% 

Δείκτης Μόχλευσης 
(Σύνολο Περιουσιακών 
Στοιχείων / Ίδια 
Κεφάλαια) 

11,3x 11,7x 11,8x 11,4x <12x 

Αποδοτικότητα 

Δείκτης κόστος προς 
έσοδα 

37,4% 44,5% 50,5% 49,0% <50% 

Καθαρή απόδοση τόκων 2,7% 2,4% 2,1% 1,9% >2,0% 

Καταστήματα 292 251 246 243 200 

Υπάλληλοι 2.788 2.749 2.677 2.668 2.700 
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Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου 

Η πρώτη κατηγορία Δεικτών αφορά την ποιότητα του Δανειακού Χαρτοφυλακίου. 

Πρώτος δείκτης, οι προβλέψεις προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 
ημερών (ως ποσοστό επί τοις εκατό). Στις 31.12.2013 το ποσοστό ήταν 46,0%, 
στις  30.06.2014 ήταν 43,5%, και τότε, τον Οκτώβριο του 2014 είχε τεθεί στόχος 
για τον Δεκέμβριο του 2017, ο Δείκτης αυτός να υπερβεί το 60%. Μέχρι τα μέσα 
του 2015, ο στόχος αυτός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, και τέθηκε, για τον ίδιο 
ορίζοντα (Δεκέμβριος 2017) στο 45%. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετά από 
εποπτικό έλεγχο που διενήργησε το 2015 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 
(ΕΕΜ), η ΣΚΤ κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις κατά €471 εκ., αυξάνοντας τον συγκεκριμένο δείκτη στο 50%. Στις 
31.12.2015 ο Δείκτης αυτός έφθασε το 53,1% και τότε ο στόχος άλλαξε σε >50% 
με ορίζοντα μάλιστα τις 31.12.2018. Στις 31.12.2016 ο Δείκτης αυξήθηκε στο 
57,4% και στις 30.6.2017 στο 58,7%. 

Δεύτερος Δείκτης στην ίδια κατηγορία, είναι η Χρέωση προβλέψεων ως 
ποσοστό των χορηγήσεων (Cost of Risk) (σε ετήσια βάση). Αυτός ο Δείκτης 
ικανοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή που τέθηκε και έτσι δεν σχολιάζεται 
περαιτέρω. 

Τρίτος Δείκτης στην ίδια κατηγορία, είναι τα Δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 
90 ημερών (σε € εκατ.). Πρόκειται για Δείκτη που αποτιμάται σε απόλυτα μεγέθη. 
Στις 31.12.2013 το ποσό αυτό ήταν €5,6 δις, στις 30.06.2014 ήταν 6,3 δις, δηλαδή 
ο δείκτης επιδεινώθηκε, και τότε, τον Οκτώβριο του 2014 είχε τεθεί στόχος, με 
ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2017, ο Δείκτης αυτός να μειωθεί, ώστε να είναι κάτω 
από €4,5 δις. Στη συνέχεια, ο Δείκτης αυτός επιδεινώθηκε περαιτέρω. Στις 
31.12.2014 έφθασε τα €6,7 δις και στις 31.12.2015 μειώθηκε ελαφρά στα €6,5 δις. 
Στις 31.12.2016 μειώθηκε στα 5,70 δις και στις 30.6.2017, που είναι τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, αυξήθηκε ελαφρά και έφθασε στα €5,76 εκ. Όπως αναφέρθηκε 
πιο πάνω, ο στόχος με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν 4,5 δις. Στην πορεία 
και αυτός ο στόχος αναθεωρήθηκε αφού ο ορίζοντας για την ικανοποίηση του 
μετατέθηκε κατά ένα έτος, από τον Δεκέμβριο του 2017 στον Δεκέμβριο του 2018. 

Χρηματοδότηση 

Επόμενη Κατηγορία Δεικτών είναι η Χρηματοδότηση. Σε αυτήν χρησιμοποιείται ο 
Δείκτης Δανείων (μετά από τις πρόνοιες) προς Καταθέσεις. Ο στόχος του 
85% που είχε τεθεί από το 2014 ικανοποιείτο από την αρχή. Στην πορεία υπήρξε 
βελτίωση του Δείκτη αυτού, ως αναμενόμενη συνέπεια της μείωσης των δανείων 
από €10,1 δις το 2014 σε 8,7 δις το 2016. Οι καταθέσεις παρέμειναν περίπου 
σταθερές (γύρω στα 12,5 δις). Αναφέρεται για σκοπούς σύγκρισης η Τράπεζα 
Κύπρου που επίσης μείωσε σημαντικά τα χορηγούμενα δάνεια (από €18,2 δις σε 
€15,7 δις) αλλά ταυτόχρονα κατάφερε να αυξήσει τις καταθέσεις από €12,6 δις σε 
€16,5 δις.  

Κεφάλαια της τράπεζας 

Επόμενη Κατηγορία Δεικτών, είναι τα Κεφάλαια της τράπεζας. Πρώτος Δείκτης 
είναι ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Core Tier 1 – 
CET1). Ο δείκτης αυτός βρισκόταν κατά το 2013 και 2014 στο 13,6%. Μετά τον 
εποπτικό έλεγχο που διενήργησε το 2015 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 
(ΕΕΜ), όταν η ΣΚΤ, κλήθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις κατά €471 εκ., ο Δείκτης υποχώρησε στο 12,01%. Ο στόχος τέθηκε 
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στο 15% και επιτεύχθηκε στο τέλος του 2015 με την πρόσθετη στήριξη των €175 
εκ. που δόθηκε από το Κράτος και έκτοτε παραμένει στα ίδια επίπεδα του 15,5%. 

Ο Δείκτης Μόχλευσης (Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων/Ίδια Κεφάλαια) ήταν 
το 2014 στο 11,3, και τότε είχε τεθεί στόχος, με ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2017, 
ο αριθμός 10. Δηλαδή τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία να μην είναι περισσότερα 
από το δεκαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων. Στο τέλος του 2015, ο στόχος αυτός 
χαλάρωσε και τέθηκε στο 12 φορές και παράλληλα μετατέθηκε ο χρονικός 
ορίζοντας επίτευξης του, από τον Δεκέμβριο του 2017 στον Δεκέμβριο του 2018. 
Ήδη όμως, με την αναθεώρηση του στόχου, αυτός αυτόματα επιτεύχθηκε από την 
στιγμή που τέθηκε, αφού όταν αναθεωρήθηκε ήταν στο 11,2 φορές, δηλαδή 
μικρότερο από το 12. Στις 30.6.2017 ο Δείκτης βρισκόταν στο 11,4 φορές. 

Οι πιο πάνω Δείκτες αφορούν κυρίως τον επόπτη (banking supervisor), δηλαδή 
την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι ο 
εποπτικός έλεγχος στις τράπεζες αποσκοπεί ουσιαστικά στο να προστατέψει τους 
καταθέτες και τους μετόχους μειοψηφίας από διοικήσεις που μπορεί να λαμβάνουν 
υπερβολικά ρίσκα με τα χρήματά τους. 

Αποδοτικότητα 

Η επόμενη κατηγορία δεικτών, αυτή της αποδοτικότητας, αποτελεί εργαλείο με τη 
χρήση του οποίου μπορεί να γίνει έλεγχος κατά πόσο η ΣΚΤ χρησιμοποιεί τους 
πόρους της κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό. Όπως 
εξηγήθηκε πιο πάνω, αυτό είναι το αντικείμενο του διαχειριστικού ελέγχου, για τη 
διενέργεια του οποίου οι ελεγκτές πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα κριτήρια 
και δείκτες που θα αποτελούν το μέτρο σύγκρισης (benchmark) για το υπό 
εξέταση θέμα. Η αξιολόγηση των Δεικτών αυτών (Key Performance Indicators 
(KPIs)) είναι συνεπώς πολύ σημαντική γιατί αυτοί μετρούν την απόδοση.  

Πρώτος Δείκτης στην κατηγορία της Αποδοτικότητας, είναι το κόστος προς 
έσοδα (σε ετήσια βάση). Το 2013 ο Δείκτης αυτός βρισκόταν στο 40,6%, στα 
μέσα του 2014 έπεσε στο 33,9%, και τότε τέθηκε ο στόχος στο 40% (< του 40%) 
με χρονικό ορίζοντα τον Δεκέμβρη του 2017. Ήδη δηλαδή ο στόχος αυτός 
ικανοποιείτο από την στιγμή που καθορίστηκε. Ωστόσο, σύντομα αυτό 
ανατράπηκε. Στο τέλος του 2014 ανέβηκε στο 37,4%, στα μέσα του 2015 ανέβηκε 
περαιτέρω στο 40,4%, στο τέλος του 2015 ανέβηκε κι άλλο και έφθασε το 43,3% 
και στο τέλος του 2016 εκτοξεύτηκε στο 50,5%. Αναφέρεται ότι στα μέσα του 2015 
όταν ο Δείκτης έφθασε το 40%, ανέβηκε ο στόχος στο 42% και όταν στο τέλος του 
2015 ξεπέρασε το 42%, ο στόχος χαλάρωσε περαιτέρω και ανέβηκε στο 50%. 
Σχετικό είναι το πιο κάτω γράφημα.  

Η ΣΚΤ μας ανάφερε πως η αύξηση του Δείκτη κόστος προς έσοδα είναι 
αποτέλεσμα της μειωσης των εσόδων και ειδικότερα της μείωσης των εσόδων από 
τόκους κατά €84,8 εκ., ή 23%, μεταξύ 2014 και 2016, ενώ αντίθετα τα έξοδα έχουν 
παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Η ΣΚΤ απέδωσε τη μείωση των εσόδων από τόκους 
(α) στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων λόγω του έντονου ανταγωνισμού και 
της πολιτικής χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, (β) στην 
απομόχλευση των χορηγήσεων μετά την οικονομική κρίση του 2013 και (γ) στην 
αύξηση των προβλέψεων απομειώσεων για κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων.  
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Η ίδια εικόνα υπάρχει και στον άλλο σημαντικό δείκτη απόδοσης, τον Δείκτη που 
μετρά την καθαρή απόδοση τόκων (το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο). Το 2013 ο 
Δείκτης αυτός βρισκόταν στο 2,7%, στα μέσα του 2014 αυξήθηκε στο 2,9%, και 
τότε τέθηκε στόχος να είναι μεγαλύτερος του 2,5% με χρονικό ορίζοντα τον 
Δεκέμβριο του 2017. Ήδη δηλαδή ο στόχος αυτός ικανοποιείτο από την στιγμή 
που τέθηκε. Όμως σύντομα αυτό ανατράπηκε και στο τέλος του 2015 έπεσε στο 
2,4% (κάτω από το στόχο) και στο τέλος του 2016 έπεσε κι άλλο στο 2,1%, με 
περαιτέρω πτωτική τάση. Στα τέλη του 2015, όταν ο Δείκτης έπεσε κάτω από το 
στόχο του 2,5%, αναθεωρήθηκε ο στόχος στο 2%. Τα στοιχεία του πρώτου 
εξαμήνου του 2017 δείχνουν τον Δείκτη αυτό στο 1,9. 

Σχετικό είναι το πιο κάτω γράφημα. 

 

1,5%
1,6%
1,7%
1,8%
1,9%
2,0%
2,1%
2,2%
2,3%
2,4%
2,5%
2,6%
2,7%
2,8%
2,9%
3,0%
3,1%

ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ

Μεσοπρόθεσμος στόχος 31.12.2017 >2,5%

Μεσοπρόθεσμος στόχος  31.12.2018>2%
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Για σκοπούς σύγκρισης, παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι δείκτες που αφορούν την 
Τράπεζα Κύπρου. 

 

Κατηγορία 
Κύριοι Δείκτες 

Απόδοσης  
2014 2015 2016 

Μαρ 
2017 

Τρέχοντες 
Μεσοπρόθεσμοι 

στόχοι 

Ποιότητα 
Δανειακού  Χαρτοφυλακίου  

Δείκτης δανείων 
σε καθυστέρηση 
πέραν των 90 
ημερών 

53% 50% 41% 40% <20% 

  Δείκτης ΜΕΔ 62.9% 61.8% 54.8% 51.8 <30% 

  

Ποσοστό 
κάλυψης των 
ΜΕΔ με 
προβλέψεις 

34% 39% 41% 42% >50% 

  

Χρέωση 
προβλέψεων ως 
ποσοστό των 
χορηγήσεων 
(Cost of Risk) 

3.6% 4.3% 1.7% 1.3% <1% 

  

Δείκτης δανείων 
(μετά τις 
προβλέψεις) 
προς καταθέσεις 

141%  121% 95% 95% 90-110% 

Κεφάλαιο 

Συνολικός 
δείκτης 
κεφαλαιακής 
επάρκειας 

14.2% 14.1%   14.6% 15.6% >15% 

Αποδοτικότητα  
Καθαρό 
επιτοκιακό 
περιθώριο 

3.9% 3.8%  3.5%  3.3% ~3.0% 

  

Καθαρά 
δικαιώματα και 
προμήθειες / 
Σύνολο εσόδων 

14% 15%  17%  19% >20% 

  
Δείκτης κόστος 
προς έσοδα 

36%  40% 41%  46% 40%-45% 

Ισολογισμός 
Σύνολο 
περιουσιακών 
στοιχείων 

€26.8δις €23.2δις  €22.2δις  €22.5δις >€25bn 
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Αξία της Τράπεζας 

Φυσικά, ο πλέον κατανοητός και απλός Δείκτης, είναι η αξία της Τράπεζας. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, τον Απρίλιο του 2016, μετά την ανακεφαλαιοποίηση των 
€175 εκ., η αξία ανήλθε στα €800 εκ. Η αξία αυτή είχε γίνει στη βάση δυσμενούς 
σεναρίου, ενώ αν χρησιμοποιούνταν λιγότερο αυστηρές παραδοχές η αξία 
ανέβαινε στα €950 εκ. Με βάση τα αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2016 η αξία 
μειώθηκε στα €600 εκ. περίπου. Μειώθηκε δηλαδή περαιτέρω κατά €350 εκ.  

Ποσό της τάξης των €111εκ. οφείλεται σε υπερχρεώσεις τόκων σε δάνεια, όπως 
εξηγείται στην επόμενη παράγραφο.  

Η αξία της ΣΚΤ επηρεάστηκε επίσης δυσμενώς από την πρόβλεψη για 
αναμενόμενες ζημιές από την εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9, το 
οποίο υποχρεώνει τις τράπεζες να διενεργούν προβλέψεις βάσει αναμενόμενων 
ζημιών. Η εφαρμογή του IFRS 9 θα ξεκινήσει από το 2018 και σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αρκετές τράπεζες θα πρέπει να κάνουν πρόσθετες 
προβλέψεις για επισφάλειες υπολογίζοντας μελλοντικές ζημιές στα δάνεια. Η ΣΚΤ 
υπολογίζει πως θα πρέπει να αυξήσει τις προβλέψεις για επισφάλειες μέχρι το 
2018 κατά €300 εκ. 

Σημαντικός όμως παράγοντας στην μείωση της αξίας είναι επίσης η μη υλοποίηση 
του Στρατηγικού Πλάνου της ΣΚΤ, και ιδίως η υστέρηση στην παραχώρηση νέων 
δανείων και τη μείωση των εσόδων, όπως και η μείωση των αναδιαρθρώσεων το 
έτος 2017 σε σχέση με το 2015 και 2016.  

Η αρνητική αυτή εικόνα αντικατοπτρίζεται και στις μη Ελεγμένες Προκαταρτικές 
Ενδεικτικές Οικονομικές Πληροφορίες για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2017.  

Αναφέρονται τα κυριότερα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2017: 

 Εμφάνιση ζημιών της ΣΚΤ ύψους €8 εκ. έναντι κερδών €49,8 εκ. το πρώτο 

εξάμηνο του 2016. Η μείωση των κερδών αποδίδεται στη συρρίκνωση των 

εσόδων και την αύξηση των προβλέψεων. 

 Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν στα €148,5 εκ. από €163,9 εκ. το αντίστοιχο 

εξάμηνο του 2016. 

 Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το πρώτο εξάμηνο του 2017 μειώθηκαν 

κατά 12%, αφού ήταν €125,9 εκ., σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 

όταν τα εν λόγω έσοδα ανέρχονταν σε €143,1 εκ. 

Θεωρούμε σημαντικό ότι σε πρόσφατη αποτίμηση της αξίας της ΣΚΤ, το 
καθορισμένο εύρος αξίας μειώθηκε περαιτέρω και τέθηκε μεταξύ €475 εκ. έως 
€600 εκ. 

6. Υπερχρεώσεις τόκων σε δάνεια. Μετά από καταγγελίες προς τον 
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σχετικά με τους όρους χρέωσης των τόκων σε 
διάφορες συμβάσεις δανείων και τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τον 
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα αφορούσε πολλές 
δανειακές συμβάσεις σε όλα σχεδόν τα ΣΠΙ.  Ο λανθασμένος χειρισμός οφειλόταν 
κατά κύριο λόγο σε παρερμηνεία και ελλιπή εφαρμογή των κείμενων νομοθεσιών 
που διέπουν τις υποχρεώσεις του δανειστή, όπως απορρέουν από τις εκάστοτε 
συμβατικές υποχρεώσεις σε δανειακές συμβάσεις, στις οποίες το βασικό επιτόκιο 
είναι συνδεδεμένο με βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το 
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Euribor.  Οι δανειακές συμβάσεις συνομολογήθηκαν κυρίως την περίοδο 2007 
μέχρι 2011 πριν και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη και την 
υιοθέτηση του Ευρώ από 1.1.2008.  Λόγω σημαντικής απόκλισης του κόστους 
καταθέσεων στην Κύπρο, από τα ανωτέρω επιτόκια αναφοράς, αριθμός ΣΠΙ 
προέβηκαν είτε σε αποσύνδεση της βάσης υπολογισμού του βασικού επιτοκίου 
από το επιτόκιο αναφοράς που προέβλεπε η σύμβαση, στηριζόμενα ως επί το 
πλείστον σε λανθασμένη ερμηνεία προνοιών των συμβάσεων, ή δεν 
ακολούθησαν, ως όφειλαν, τις εκάστοτε μειώσεις των επιτοκίων αναφοράς των 
συμβάσεων ή προέβησαν σε αύξηση του περιθωρίου χωρίς να πληρούνται οι 
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι σε αριθμό περιπτώσεων έγινε 
ενημέρωση προς τους δανειολήπτες, με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο ή/και 
επιστολή γνωστοποίησης ή/και άλλης μορφής ενημέρωση. 

Η Επιτροπεία της ΣΚΤ, στη βάση των νομικών γνωματεύσεων που λήφθηκαν για 
το όλο θέμα, υιοθέτησε την άποψη ότι η προαναφερόμενη πρακτική δεν ήταν 
γενικά συμβατή με μια λογική νομική ερμηνεία των συμβάσεων και της νομοθεσίας 
και αποφάσισε όπως αξιολογήσει την κάθε περίπτωση και επιστρέψει τόκους 
στους επηρεαζόμενους δανειολήπτες. Η απόφαση αφορά μη εξοφλημένες 
χορηγήσεις αλλά και χορηγήσεις που έχουν εξοφληθεί μετά το 2011.  Δεν αφορά 
υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει δεδικασμένο, δηλαδή που έχουν εκδοθεί 
δικαστικές  ή διαιτητικές αποφάσεις  οι οποίες θα συνεχίσουν να τυγχάνουν 
χειρισμού στα πλαίσια διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΣΚΤ, το ποσό του λάθους στην αναγνώριση τόκων 
εισπρακτέων και στην αποτίμηση χορηγήσεων, ανέρχεται περίπου σε €111 εκ. και 
έχει γίνει διόρθωση στις οικονομικές καταστάσεις για το 2016 με την 
αναπροσαρμογή των συγκριτικών ποσών που επηρεάζονται για τις προηγούμενες 
περιόδους.  

7. Προσωπικό.  

7.1 Στις 31.12.2015 η ΣΚΤ κατέβαλε απολαβές σε 356 υπαλλήλους και στις 
31.12.2016 σε 381 υπαλλήλους (μη συμπεριλαμβανομένων των μελών της 
Επιτροπείας), σε σύγκριση με 342 στις 31.12.2014, δηλαδή παρουσιάστηκε 
αύξηση κατά 4% το 2015 και κατά 7% το 2016. Το σύνολο των αποδοχών του 
προσωπικού και των μελών της Επιτροπείας ανήλθε σε €12,3 εκ. το 2015 και 
€13,4 εκ. το 2016, σε σύγκριση με €11 εκ. το 2014. Παρά την αποχώρηση 9 
ατόμων με το Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης του 2016 και την κλιμακωτή 
μείωση των απολαβών η οποία εφαρμόστηκε από 1.2.2014 (σύμφωνα με το περί 
της Ανακεφαλαιοποίησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου/ 
Κεντρικός Φορέας Τροποποιητικό Διάταγμα του 2014), εντούτοις, το κόστος του 
προσωπικού για το 2015 και το 2016 δεν σημείωσε την ανάλογη μείωση, λόγω 
των νέων προσλήψεων που έγιναν, όπως αναφέρεται σε σχετική παράγραφο πιο 
κάτω. Στο κόστος του προσωπικού, περιλαμβάνονται απολαβές από υπερωρίες 
που ανήλθαν σε €235.003 το 2015 και σε €316.760 το 2016 (€276.714 το 2014).  

Από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2015 και 2016 οι 
απολαβές της πλειονότητας του πιο πάνω προσωπικού κυμαίνονταν μεταξύ 
€20.000 και €40.000, ωστόσο σημαντικός αριθμός προσωπικού και συγκεκριμένα 
79 πρόσωπα το 2015 και 112 πρόσωπα  το 2016, είχαν αποδοχές που 
ξεπερνούσαν τις €40.000. Αναλυτικός πίνακας παρατίθεται πιο κάτω. 
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Ετήσιες απολαβές για το 
έτος 
(€) 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

2016 

 
% 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

2015 

 
% 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

2014 

 
% 

>120.000 
  

1 0,26 - - 1 0,28 

100.000 - 120.000 - - 1 0,28 - - 

80.000 - 100.000 5 1,31 5 1,40 4 1,14 

60.000 - 80.000 27 7,09 15 4,21 20 5,70 

40.000 - 60.000 79 20,73 58 16,29 62 17,67 

20.000 - 40.000 220 57,74 230 64,61 210 59,83 

10.000 - 20.000 47 12,34 45 12,64 51 14,53 

0 - 10.000 2 0,52 
2 
 

0,56 3 0,85 

ΣΥΝΟΛΟ 381 100 356 100 351 100 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η διαφοροποίηση των απολαβών, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών.  

Ετήσιες απολαβές για το 
έτος 
(€) 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

2016 

 
% 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

2015 

 
% 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

2014 

 
% 

>120.000 
  

1 0,26 - - 1 0,28 

100.000 - 120.000 - - 1 0,28 - - 

80.000 - 100.000 5 1,31 5 1,40 4 1,14 

60.000 - 80.000 27 7,09 15 4,21 21 5,99 

40.000 - 60.000 94 24,67 67 18,82 68 19,37 

20.000 - 40.000 207 54,33 221 62,08 206 58,69 

10.000 - 20.000 45 11,81 45 12,64 49 13,96 

0 - 10.000 2 0,52 2 
0,56 

 
2 0,57 

ΣΥΝΟΛΟ 381 100 356 100 351 100 

Το σύνολο των αποδοχών των μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπείας 
(Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου και Μελών) ανήλθε σε €218.600 το 2015 και σε 
€313.406 το 2016, σε σύγκριση με €234.834 το 2014. Η αύξηση το 2016 οφείλεται 
στην αύξηση των απολαβών των μη εκτελεστικών μελών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με την επιστολή του Υπουργού Οικονομικών ημερ. 3.5.2016, η ετήσια αντιμισθία 
του Πρόεδρου της Επιτροπείας της Τράπεζας αυξήθηκε από €50.000 σε €75.000 
και του Αντιπρόεδρου της Επιτροπείας της Τράπεζας από €38.000 σε €55.000, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των Επιτροπών στις οποίες λαμβάνουν μέρος. 
Αυξήθηκε επιπρόσθετα η βασική αντιμισθία των Μη Εκτελεστικών Μελών από 
€15.000 σε €25.000, καθώς και η αντιμισθία ανά Επιτροπή. 

7.2 Ωφελήματα και επιδόματα προσωπικού. Η ΣΚΤ, εκτός από τις 
υποχρεωτικές συνεισφορές για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα 
Κυβερνητικά Ταμεία, με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συνεισφέρει και 
για τα ακόλουθα: 

 

 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΤ/01/2017 

20 

 

(α) Ωφελήματα προσωπικού. 

(i) Ταμείο Προνοίας. Από 1.1.2012 εισήχθηκε το σχέδιο Ταμείου Προνοίας με 
μηνιαία συνεισφορά εργοδότη ύψους 14% επί του μισθού του υπαλλήλου (βασικός 
και τιμάριθμος) και με εισφορά υπαλλήλου από 3% μέχρι 10% (με δική του 
επιλογή), επί του εν λόγω μισθού. 

Σημειώνεται ότι από 1.2.2014, σύμφωνα με το περί της Ανακεφαλαιοποίησης της 
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου/Κεντρικός Φορέας Τροποποιητικό 
Διάταγμα του 2014, η συνεισφορά του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας των 
υπαλλήλων της ΣΚΤ μειώθηκε κατά 7%.  

Το ποσό που πληρώθηκε ως συνεισφορά εργοδότη, σύμφωνα με το μισθολόγιο 
για το 2015, ανήλθε σε €727.061, ενώ για το 2016 ανήλθε σε €793.076. 

(ii)  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Παρέχεται στους υπαλλήλους 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέσω του Ταμείου Υγείας - Ένωση Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου, για την οποία η ΣΚΤ συνεισφέρει 2,5% επί του συνόλου των 
απολαβών του έτους (επιπρόσθετα καλύπτεται για κάθε εξαρτώμενο παιδί €7 
μηνιαίως) και ο εργοδοτούμενος 1,25% (για τον σύζυγο, εάν καλύπτεται, 
αποκόπτεται επιπρόσθετα 1,25% και επίσης για κάθε εξαρτώμενο παιδί €7 
μηνιαίως). Το ποσό που πληρώθηκε ως συνεισφορά του εργοδότη, σύμφωνα με 
το μισθολόγιο για το 2015, ανήλθε σε €282.873, ενώ για το 2016 ανήλθε σε 
€307.337. 

(iii) Ασφάλεια ζωής. Παρέχεται στους υπαλλήλους σχέδιο ομαδικής ασφάλειας 
ζωής, μέσω καθορισμένου σχεδίου από ασφαλιστική εταιρεία το κόστος της 
οποίας καλύπτεται πλήρως από τη ΣΚΤ. Το ποσό που πληρώθηκε ως ετήσιο 
ασφάλιστρο για το 2015, ανήλθε σε €154.707 και για το 2016 σε €165.031. 

(iv) Δάνεια προς το προσωπικό. Με βάση τις συλλογικές συμβάσεις, τα 
τραπεζικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης και της ΣΚΤ, παρέχουν στους 
υπαλλήλους δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια (χαμηλότερα των επιτοκίων που 
προσφέρονται για καταθέσεις).  Τα δάνεια που παραχωρεί η ΣΚΤ αφορούν σε  
στεγαστικά, φοιτητικά, αυτοκινήτου, καθαριστριών και άτοκα δάνεια για δίδακτρα 
για ΑΙΒ/ΑCIB (Chartered Institute of Bankers) και ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε 
€4.188.796 και στις 31.12.2016 σε €3.700.103 με επιτόκια 0,56%, 0,97%, 0,83% 
και 0,83% για κάθε κατηγορία, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, με απόφαση του 
Γενικού Διευθυντή τα συμβατικά δάνεια σταμάτησαν να παραχωρούνται στις αρχές 
του 2014.  

Παρόλο που δεν δόθηκαν νέα δάνεια στο προσωπικό, εντούτοις τα υφιστάμενα 
δάνεια εξακολουθούν να ευνοούνται με προνομιακά επιτόκια, και μάλιστα κάτω 
από το κόστος της τράπεζας (το επιτόκιο των καταθέσεων).  Επαναλαμβάνεται η 
άποψη της Υπηρεσίας μας ότι στις δύσκολες εποχές που περνά η Κύπρος και η 
οικονομία της, και ειδικά με τα προβλήματα στο χρηματοοικονομικό σύστημα, 
θεωρείται προκλητικό ένα τραπεζικό ίδρυμα, για το οποίο έχουν ληφθεί μέτρα 
στήριξης με μεγάλο κόστος στον φορολογούμενο πολίτη, περιλαμβανομένης της 
ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειάς 
του (προς αντιμετώπιση προβλημάτων κεφαλαιακής ανεπάρκειας), να συνεχίζει να 
δανείζει στο προσωπικό του, όπως και προηγουμένως, με προνομιακά επιτόκια.   

Σύσταση:  Να γίνει άμεση επανεξέταση του θέματος, με τη συμβολή των νομικών 
συμβούλων της ΣΚΤ, ώστε τα επιτόκια των δανείων των υπαλλήλων να συνάδουν 
με αυτά που χρεώνεται το ευρύ κοινό.  
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Στην απάντηση της η ΣΚΤ αναφέρει ότι η παραχώρηση δανείων με προνομιακά 
επιτόκια στο προσωπικό είναι πρακτική που εφαρμόζεται σε όλους τους 
τραπεζικούς οργανισμούς και αποτελούν μέρος των ωφελημάτων του 
προσωπικού που έχουν καθοριστεί μέσα από συμφωνίες και συλλογικές 
συμβάσεις. Επίσης αναφέρει ότι με βάση την εργατική νομοθεσία η οποιαδήποτε 
αλλαγή σε ωφελήματα του προσωπικού προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ του 
εργοδότη και του προσωπικού ή εκπρόσωπου του. Μετά από διαπραγμάτευση με 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συμφωνηθεί ψηλότερα επιτόκια για τα εν 
λόγω δάνεια (1,3% για στεγαστικά, αυτοκινήτου, γάμου και 1,5% για φοιτητικά, 
εκπαιδευτικά, παρατράβηγμα τρεχούμενου). 

Η Υπηρεσία μας σε επιστολή της ημερομηνίας 23.8.2017 προς τον ΄Εφορο 
Φορολογίας ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το θέμα της φορολόγησης των εν 
λόγω ωφελημάτων όπως και άλλων ωφελημάτων, όπως, παραχώρηση 
υπηρεσιακού αυτοκινήτου, παραχώρηση τηλεφώνου, επίδομα οδοιπορικών, κ.λπ. 

(v) Ωφελήματα στις νέες προσλήψεις. Όπως προαναφέρθηκε, πέραν των 
ωφελημάτων που καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις, επιπρόσθετα 
ωφελήματα αναλόγως της θέσης παραχωρήθηκαν σε άτομα με σύμβαση ή/και σε 
μόνιμο προσωπικό που προσλήφθηκε με την αναδιάρθρωση και τον καταρτισμό 
νέας δομής.  Τα εν λόγω ωφελήματα, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι πιο ευνοϊκά 
από αυτά του υφιστάμενου προσωπικού. Σημειώνεται ότι στις προκηρύξεις των 
θέσεων αυτών, δεν προκαθορίζονταν οι απολαβές και τα ωφελήματα, παρά μόνο 
αναφερόταν ότι «προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων». 

Τα επιπρόσθετα ωφελήματα που δόθηκαν περιλαμβάνουν: υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων διακίνησης, υπηρεσιακό τηλέφωνο και κάλυψη 
κόστους κλήσεων (μέχρι €51 το μήνα), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ίδιο, 
τον/τη σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα τους, συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας, ετήσιο 
επίδομα θέσης και επίδομα οδοιπορικών (λόγω αλλαγής έδρας).   

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε στις προσλήψεις για τα έτη 2015 και 2016, 
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τον Μάρτιο 2014, υπογράφηκε 
ξεχωριστή σύμβαση ομαδικής ασφάλισης τύπου «ζωής, ατυχημάτων και υγείας» 
με την εταιρία Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία (Allianz) για να 
καλυφθούν όλοι οι νέοι συμβασιούχοι, αλλά και κάποια μέλη του μόνιμου 
προσωπικού, κυρίως Διευθυντές, παρόλο ότι τους παρέχονται όλα τα ωφελήματα 
του μόνιμου προσωπικού. Οι εν λόγω Διευθυντές επέλεξαν να εξαιρεθούν από την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του Ταμείου Υγείας που παρέχεται στο 
μόνιμο προσωπικό, για την οποία οι ίδιοι θα έπρεπε να εισφέρουν 1,25%.  Σκοπός 
της σύμβασης είναι η ασφάλιση ζωής, η κάλυψη ευρείας νοσοκομειακής και 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και η ασφάλιση νοσοκομειακού επιδόματος από 
ατύχημα ή ασθένεια. Το ετήσιο ασφάλιστρο για κάθε ασφαλισμένο μέλος ανέρχεται 
στα €512 και το κόστος επωμίζεται αποκλειστικά η ΣΚΤ, χωρίς οι ίδιοι να 
εισφέρουν οτιδήποτε, σε αντίθεση του τι ισχύει στην περίπτωση των μόνιμων 
υπαλλήλων οι οποίοι εισφέρουν ποσοστό 1,25% πάνω στον ακαθάριστο μισθό 
τους (η αντίστοιχη συνεισφορά του εργοδότη ανέρχεται σε 2,5%). Το 2015 το 
κόστος για τη ΣΚΤ  από την πιο πάνω σύμβαση ανήλθε στα €31.573. Σε 4 
περιπτώσεις καλύφθηκε και το κόστος ασφάλισης μελών της οικογένειας (το οποίο 
επίσης ανέρχεται σε €512 ανά ασφαλισμένο μέλος). Το 2016 το κόστος για τη ΣΚΤ 
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αναμένεται να ανέλθει στις €28.000 περίπου. Σε 6 περιπτώσεις καλύφθηκε και το 
κόστος ασφάλισης μελών της οικογένειας.  

Η ΣΚΤ στην απάντηση της αναφέρει ότι η παραχώρηση ωφελημάτων και 
επιδομάτων προς το προσωπικό γίνεται με βάση την εγκεκριμένη Πολιτική 
Αποδοχών. Με την προκήρυξη θέσης καθορίζεται το εύρος μισθολογικών 
απολαβών έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη η ιεραρχία της θέσης και η 
εξειδίκευση, γνώσεις, προσόντα και εμπειρίες που απαιτούνται για τη θέση. Το 
τελικό ύψος των μισθολογικών απολαβών μιας θέσης καθορίζεται αναλόγως των 
προσόντων και της εμπειρίας του ατόμου που επιλέγεται. ΄Οσον αφορά στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναφέρει ότι λόγω του ότι η κάλυψη μέσω 
ασφαλιστικής εταιρείας στοιχίζει λιγότερα στον εργοδότη σε σχέση με τα άλλα δύο 
ταμεία (Συνεργατικό Ταμείο Υγείας, Ταμείο Υγείας ΕΤΥΚ) το προσωπικό δεν 
καλείται να συνεισφέρει. 

(β) Επιδόματα προσωπικού. Τα επιδόματα προσωπικού καθορίζονται στις 
συλλογικές συμβάσεις. Επιπρόσθετα, παραχωρήθηκαν επιδόματα που 
καθορίζονται στην πολιτική αποδοχών. Το 2015 τα επιδόματα προσωπικού 
ανήλθαν σε €153.907 και το 2016, στις €252.139, σε σύγκριση με €93.752 το 
2014. Δηλαδή, το 2015 σημειώθηκε αύξηση €60.155 ή 64% σε σχέση με το 2014, 
και το 2016 σημειώθηκε αύξηση €98.232 ή 64% σε σχέση με το 2015.  

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στα επιδόματα θέσης, τα πλείστα από τα οποία  
παραχωρήθηκαν για πρώτη φορά το 2015 και ανήλθαν σε €56.417, ενώ το 2016 
υπερδιπλασιάστηκαν σε €138.518. 

Τα επιδόματα αυτά είτε εγκρίθηκαν συνολικά από τον Γενικό Διευθυντή, όπως 
έγινε στην περίπτωση προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, είτε 
δόθηκαν προσωπικά ανά περίπτωση με την πρόσληψη και την ετοιμασία 
συμβολαίου, όπως έγινε σε κάποιες περιπτώσεις νέων Διευθυντών ή 
μετακινήσεων από ΣΠΙ, κατά τη διάρκεια του 2015, και τελικά ενσωματώθηκαν ως 
μέρος της Πολιτικής Αποδοχών. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιδομάτων θέσης αφορούν στα επιδόματα 
προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων τα οποία το 2015 ανήλθαν σε 
€8.100 (για 9 άτομα) και το 2016 ανήλθαν σε €48.600 (για 10 άτομα). Η επιλογή 
των ατόμων αυτών έγινε κυρίως, με βάση τα καθήκοντα που εκτελούν και την 
εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει μέσω της επαγγελματικής τους εμπειρίας σε 
θέματα διαχείρισης κινδύνων. Τα επιδόματα κυμαίνονται από €200 μέχρι €833, 
μηνιαίως.  

Τα επιδόματα προσωπικού που δόθηκαν μηνιαία με βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις, περιλαμβάνουν: επίδομα dealer, επίδομα εσωτερικού ελέγχου, 
επίδομα υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου, επίδομα προγραμματιστή, επίδομα 
υπεύθυνου προγραμματιστή, επίδομα γάμου, επιδόματα οδοιπορικών κ.α. 

7.3 Μονιμοποίηση συμβασιούχου προσωπικού ή/και αναβάθμιση 
καθηκόντων/θέσης. Όπως διαπιστώθηκε,  άτομα που είχαν αρχικά προσληφθεί 
με συμβόλαιο καθορισμένης διάρκειας μετατράπηκαν σε μόνιμους υπαλλήλους 
κατά τη διάρκεια των ετών 2015 και 2016. Επιπρόσθετα, έγιναν αναβαθμίσεις 
καθηκόντων/θέσης του εν λόγω προσωπικού, οι οποίες στις πλείστες περιπτώσεις 
συνεπάγονται και μισθολογική αύξηση. 

Επισημαίνεται ότι, στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2014 
αναφερθήκαμε στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τη ΣΚΤ κατά την 
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πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση, οι οποίες καταστρατηγούσαν την αρχή της 
διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.  
Επιπρόσθετα, είχαμε επισημάνει ότι το καθεστώς εργοδότησης του προσωπικού 
που προσλήφθηκε με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας, ακόμα και αν η διάρκεια 
του συμβολαίου υπερβαίνει τους 30 μήνες, δεν μπορεί να μετατραπεί σε καθεστώς 
εργοδότησης  αορίστου χρόνου, αφού ο σχετικός Νόμος (Ν.98(Ι)/2003) τον οποίο 
επικαλείτο η ΣΚΤ ως επιχείρημα  για το ότι ακόμα και οι προσλήψεις που έγιναν με 
συμφωνίες εργοδότησης καθορισμένης διάρκειας είναι μόνιμες, αναφέρεται σε 
διαδοχικές ανανεώσεις συμβάσεων εργασιών ορισμένου χρόνου η διάρκεια των 
οποίων στο σύνολό της ξεπερνά τους 30 μήνες.  

Σημειώνεται επίσης ότι η ΣΚΤ, μας είχε πληροφορήσει ότι πλέον προχωρούσε σε 
σύναψη συμφωνιών εργοδότησης διάρκειας μέχρι  δύο έτη προς αποφυγή 
σύναψης συμφωνιών εργοδότησης που θα μπορούσαν να θεωρηθούν αορίστου 
διάρκειας. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, αυτό δεν ισχύει, αφού σε περιπτώσεις 
διετούς σύμβασης, στο συμβόλαιο υπάρχει πρόνοια για ανανέωσή του για 
περαιτέρω περίοδο. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, ενώ με τη μονιμοποίηση  των συμβασιούχων, 
τους παραχωρήθηκαν όλα τα ωφελήματα του μόνιμου προσωπικού, εντούτοις οι 
πλείστοι επέλεξαν, αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να 
διατηρήσουν το ωφέλημα που είχαν ως συμβασιούχοι, δηλαδή την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με βάση τη σύμβαση με την εταιρεία Allianz, το 
κόστος της οποίας επωμίζεται αποκλειστικά η ΣΚΤ, χωρίς οι ίδιοι να 
συνεισφέρουν, ζητώντας εξαίρεση από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω 
του Ταμείου Υγείας που θα έπρεπε να έχουν ως μόνιμοι υπάλληλοι και βάσει της 
οποίας θα εισέφεραν 1.25% επί του μισθού τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού. Είχε προσληφθεί με πενταετές 
συμβόλαιο από 1.7.2015 μέχρι 1.7.2020. Η αρχική έγκριση από την 
Επιτροπεία ήταν για σύναψη συμφωνίας εργοδότησης για ένα έτος, με 
δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία, ενώ τελικά, μετά από συνεννόηση 
της υποψήφιας και του Ανώτερου Διευθυντή Λειτουργικών και 
Διοικητικών Εργασιών υπογράφηκε συμφωνία πενταετούς διάρκειας, με 
υψηλότερο μισθό, αύξηση με τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου 
διάρκειας ενός έτους και άλλα ωφελήματα. Πριν τη λήξη της 
δοκιμαστικής περιόδου, και συγκεκριμένα στις 13.6.2016 ο Ανώτερος 
Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών 
υπέβαλε προς τον Γενικό Διευθυντή, εισήγηση μονιμοποίησης της. Η 
εισήγηση εγκρίθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και η συγκεκριμένη 
λειτουργός διορίσθηκε από 1.7.2016, σε μόνιμη βάση και της 
παραχωρήθηκε και η αύξηση στον μισθό λόγω λήξης της δοκιμαστικής 
περιόδου ύψους €5.000, ανεβάζοντας τον μισθό της από €60.000 σε 
€65.000. 

(ii) Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καθυστερήσεων. Είχε 
προσληφθεί με πενταετές συμβόλαιο στις 29.1.2014 με πάγιο ετήσιο 
ακαθάριστο μισθό  €80.500.  

Μετά από εισήγηση του Ανώτερου Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, η Επιτροπεία στις 23.7.2015, 
ζήτησε να ολοκληρωθεί τάχιστα η ετοιμασία της πολιτικής για τα άτομα 
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που διατηρούν θέσεις κλειδιά. Επιπλέον αποφάσισε όπως, σε 
περίπτωση που απαιτείτο ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούσαν 
στην Ανώτερη Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων (ΑΔΔΜΕΧ) να γινόταν πριν την ολοκλήρωση της 
πολιτικής, αυτό να γινόταν κατ’ εξαίρεση, λόγω της σημαντικότητας της 
εν λόγω Διεύθυνσης και των εργασιών της, με την απαραίτητη 
τεκμηρίωση και στη βάση της υπάρχουσας διαδικασίας ή/και πολιτικών 
της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ΣΚΤ. Σε συνέχεια της πιο 
πάνω απόφασης, η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού υπέβαλε στις 
28.8.2015, προς τον Γενικό Διευθυντή, εισήγηση μονιμοποίησης της 
Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καθυστερήσεων. Η εισήγηση 
εγκρίθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και η εν λόγω υπάλληλος 
διορίσθηκε από 1.9.2015, σε μόνιμη βάση, στην κλίμακα Διευθυντή, με 
Ετήσιο Ακαθάριστο Μισθό €80.500 (ίδιος με προηγουμένως). 

(iii) Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής. Προσλήφθηκε με 
συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας από 2.5.2014 μέχρι 2.5.2019. 

Στις 28.4.2016, με  επιστολή του Γενικού Διευθυντή, ενημερώθηκε ότι 
είχε αποφασιστεί ο διορισμός του σε μόνιμη βάση, στην κλίμακα 
Διευθυντή από 1.5.2016. Στον φάκελό του δεν υπήρχε οποιαδήποτε 
άλλη σχετική αλληλογραφία ή/και απόφαση για τη μετατροπή του 
καθεστώτος εργοδότησής του.  

(iv) Διευθυντής Διαχείρισης Ακινήτων και Επενδύσεων. Η θέση για την 
οποία είχε προσληφθεί αρχικά ο πιο πάνω, σύμφωνα με σχετική απόφαση 
της Επιτροπείας ημερ. 26.5.2014, ήταν «Λειτουργός του Γραφείου του 
Προέδρου». Ωστόσο, σύμφωνα με το συμβόλαιό του, που υπογράφηκε 
στις 27.5.2014, η θέση διαφοροποιήθηκε σε «Προϊστάμενος του Γραφείου 
του Προέδρου», με διαγραφή της λέξης «Λειτουργός», με πάγιο ετήσιο 
ακαθάριστο μισθό €55.000. Η εργοδότησή του καθορίστηκε για πενταετή 
περίοδο από 2.6.2014 μέχρι 2.6.2019. Στις 14.1.2016 ενημερώθηκε ότι με 
βάση το νέο οργανόγραμμα της ΣΚΤ μεταφέρεται από το Γραφείο του 
Προέδρου στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή της ΣΚΤ ως Προϊστάμενος. Την 
1.2.2016 τοποθετήθηκε στη θέση Διευθυντή Διαχείρισης Ακινήτων και 
Επενδύσεων. 

Στις 9.1.2017 με σημείωμα της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
προς τον Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών και Διοικητικών 
Εργασιών, και με τη σύμφωνο γνώμη του Ανώτερου Διευθυντή 
ΑΔΔΜΕΧ, συστήθηκε η μονιμοποίησή του, ως προς τα καθήκοντα τα 
οποία του είχαν ανατεθεί εντός του 2016. Με επιστολή του Ανώτερου 
Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών ημερ. 
9.1.2017, πληροφορήθηκε για τη νομιμοποίησή του, αναδρομικά από 
1.8.2016. Σημειώνεται ότι οι όροι απασχόλησης και τα ωφελήματα 
παρέμειναν τα ίδια. 

(v) Λειτουργός της  Υπηρεσίας Οργάνωσης και Μεθόδων. Είχε 
προσληφθεί με σύμβαση για περίοδο ενός έτους από 2.3.2015 μέχρι 
2.3.2016 ως Λειτουργός της Υπηρεσίας Οργάνωσης και Μεθόδων με 
πάγιο ετήσιο ακαθάριστο μισθό €24.700. Τον Ιούλιο 2015 εξετάστηκε 
αίτημα του Διευθυντή της εν λόγω Υπηρεσίας για μονιμοποίηση του πιο 
πάνω Λειτουργού η οποία απορρίφθηκε, για να εξεταστεί σε 



ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΤ/01/2017 

25 

 

μεταγενέστερο στάδιο. Στις 22.2.2016 με  επιστολή του Γενικού 
Διευθυντή, ο Λειτουργός ενημερώθηκε ότι αποφασίστηκε ο διορισμός 
του στην Ανώτερη Διεύθυνση Τεχνολογίας σε μόνιμη βάση, από 
24.2.2016 με τις ίδιες απολαβές. Σημειώνεται ότι στις 8.12.2016 
υπέβαλε την παραίτησή του.   

(vi) Λειτουργός Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων. 
Είχε προσληφθεί με συμφωνία ορισμένης διάρκειας για περίοδο 2 ετών 
από 5.1.2015 μέχρι 5.1.2017 με πάγιο ετήσιο ακαθάριστο μισθό 
€22.100. 

Στις 28.3.2016 ενημερώθηκε με επιστολή του Γενικού Διευθυντή, ότι 
αποφασίστηκε ο διορισμός της από 4.4.2016, με εξάμηνη δοκιμαστική 
περίοδο, στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Διαχείρισης 
Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων. Ο πάγιος ετήσιος ακαθάριστος 
μισθός της αυξήθηκε από €22.100 σε €40.000. 

Στις 9.1.2017, με σημείωμα της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
προς τον Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών και Διοικητικών 
Εργασιών, και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Ανώτερου Διευθυντή 
ΑΔΔΜΕΧ, συστήθηκε η μονιμοποίησή της ως προς τα καθήκοντα τα 
οποία της είχαν ανατεθεί εντός του 2016. Με επιστολή του Ανώτερου 
Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών ημερ. 
9.1.2017, πληροφορήθηκε για τη μονιμοποίησή της, αναδρομικά από 
4.10.2016.  

(vii) Διορισμός συμβασιούχου Λειτουργού σε Προϊστάμενο Μονάδας. 
Άτομο προσλήφθηκε αρχικά ως Λειτουργός Ανάκτησης Χρεών με 
συμβόλαιο για περίοδο 2 ετών από 8.12.2014 μέχρι 8.12.2016 και με 
πάγιο ετήσιο ακαθάριστο μισθό €24.700. Στις 15.9.2015, και μετά από 
εισήγηση της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού και με τη σύμφωνο 
γνώμη του Διευθυντή Μονάδας Ανάκτησης Χρεών και του Ανώτερου 
Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, 
εγκρίθηκε από τον Ανώτερο Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργικών και 
Διοικητικών Εργασιών ο διορισμός του στη θέση Προϊσταμένου 
Μονάδας Ανάκτησης Χρεών στο Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας με 
πάγιο ετήσιο ακαθάριστο μισθό €32.500 και νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 
ετών, από 15.9.2015 μέχρι 15.9.2017.  

Η πρόσληψη με σύμβαση καθορισμένης διάρκειας και η σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετατροπή της σε μόνιμη, είτε στην ίδια θέση είτε σε άλλη θέση με 
αναβαθμισμένα καθήκοντα και αύξηση απολαβών υφιστάμενου προσωπικού  
χωρίς προκήρυξη της θέσης, περιορίζει τις επιλογές της ΣΚΤ και καταστρατηγεί τις 
αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των 
υποψηφίων, οι οποίοι ίσως να ήταν και καταλληλότεροι και δημιουργεί υπόνοιες 
ως προς την εξ αρχής πρόθεση πρόσληψης των συγκεκριμένων αυτών ατόμων 
και μάλιστα σε μόνιμη θέση.  

Σύσταση:  Για σκοπούς  διασφάλισης της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και 
της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, η Υπηρεσία μας εισηγείται τα ακόλουθα: 

(i) Κάθε μόνιμη θέση πρέπει να προκηρύσσεται. 

(ii) Oι συμβασιούχοι δεν πρέπει να μετατρέπονται σε μόνιμο προσωπικό. 
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(iii) Οι προσληφθέντες πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα για τα οποία 
προσλήφθηκαν και με τον μισθό της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.  
Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες ανάγκες για ανώτερες θέσεις θα πρέπει να 
ικανοποιούνται με νέα προκήρυξη. 

Στην απάντηση της η ΣΚΤ αναφέρει ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις λόγω της 
σημαντικότητας και αναγκαιότητας της θέσης και κατόπιν αξιολόγησης της 
απόδοσης των συμβασιούχων η συμφωνία εργοδότησης έχει μετατραπεί από 
σύμβαση σε μόνιμη θέση. Η Πολιτική Μονιμοποίησης Προσωπικού με Συμβόλαιο 
Ορισμένου Χρόνου στον Συνεργατικό Πιστωτικό Τομέα η οποία εγκρίθηκε τον 
Ιούνιο 2017, καθορίζει ότι μετά από επαρκώς τεκμηριωμένα πολύ καλή απόδοση 
προσωπικού το οποίο εργοδοτείται με συμβόλαιο, και νοουμένου ότι η ανάγκη της 
θέσης είναι πλέον μόνιμη, το προσωπικό μπορεί να μονιμοποιείται μετά από τη 
λήψη σχετικής έγκρισης και αφού έχει συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας. 

7.4 Νέες Προσλήψεις προσωπικού. Η ΣΚΤ προχώρησε σε σημαντικό αριθμό 
προσλήψεων προσωπικού κατά τα έτη 2015 και 2016.  Συγκεκριμένα, το 2015 
προσλήφθηκαν 27 άτομα (19 μόνιμοι και  8 συμβασιούχοι) και το 2016 
προσλήφθηκαν ακόμα  33 άτομα (μόνιμοι). Επίσης το 2016, 8 άτομα 
μεταφέρθηκαν από διάφορα ΣΠΙ στη ΣΚΤ. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο των νέων προσλήψεων, εντοπίστηκαν οι πιο κάτω 
ελλείψεις και αδυναμίες: 

(i) Καταγραφή διαδικασιών.  Όπως έχει διαπιστωθεί, εκκρεμεί η καταγραφή 
των διαδικασιών. Οι συνεχείς απαιτήσεις στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες 
επιβάλλουν τη δημιουργία νέων εξειδικευμένων Υπηρεσιών/Τμημάτων, 
δημιουργούν την ανάγκη καταγραφής των διαδικασιών, διεκπεραίωση των 
εργασιών για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων του και 
περιορισμό των κινδύνων.  

Σύσταση: Δεδομένης της σημαντικότητας της καταγραφής των διαδικασιών, η 
ΣΚΤ θα πρέπει το συντομότερο να προχωρήσει/ολοκληρώσει την καταγραφή τους. 

(ii) Προκήρυξη θέσεων. Η διαδικασία προκήρυξης θέσεων γίνεται ηλεκτρονικά. 
Όπως διαπιστώθηκε, δεν τηρείται φάκελος (ηλεκτρονικός ή χειρόγραφος) με όλα 
τα στοιχεία που αφορούν στην κάθε προκήρυξη (π.χ. ημερομηνία ανάρτησης της 
προκήρυξης των θέσεων). Όσον αφορά τις εσωτερικές προκηρύξεις/αναρτήσεις 
όπως μας αναφέρθηκε δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν.   

Σύσταση: Εισήγηση μας είναι όπως για κάθε περίπτωση προκήρυξης θέσεων 
τηρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες σε ξεχωριστό φάκελο. 

(iii) Περίοδος υποβολής αιτήσεων. Διαπιστώθηκε ότι στις πλείστες 
περιπτώσεις προκήρυξης θέσεων, η περίοδος που δίνεται για υποβολή αιτήσεων 
από ενδιαφερόμενους είναι πολύ περιορισμένη. Αναφέρεται ως παράδειγμα η 
προκήρυξη δυο θέσεων στις 25.5.2016 με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι 
30.5.2016 για τη μία θέση και μέχρι 1.6.2016 για την άλλη θέση, καθώς και η 
προκήρυξη θέσεων στις 19.4.2016 με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την 
28.4.2016. 

Σύσταση: Θα πρέπει να δίδεται ικανοποιητική προθεσμία για την υποβολή των 
αιτήσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων, στη 
διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων.   
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Επιπρόσθετα, εισηγούμαστε όπως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων καταγραφεί 
στην Πολιτική Προσλήψεων ή στις σχετικές διαδικασίες. 

(iv) Προκήρυξη θέσης πριν την έγκριση της Μονάδας Διαχείρισης. H θέση 
Προϊσταμένου του Νομικού Τμήματος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, προκηρύχθηκε  στον εγχώριο τύπο στις 27-
28.6.2015, καθώς και στις 25.6.2015 από τον Οίκο στον οποίο ανατέθηκε η 
διενέργεια προκηρύξεων ή/και συνεντεύξεων, με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
μέχρι τις 6.7.2015. Όπως διαπιστώθηκε, η δημοσίευση της εν λόγω θέσης 
εγκρίθηκε από τη Μονάδα Διαχείρισης στις 6.7.2015, δηλαδή μεταγενέστερα της 
προκήρυξης.  

Σύσταση: Η προκήρυξη θέσεων θα πρέπει να γίνεται αφού εξασφαλιστεί η 
έγκριση της Μονάδας Διαχείρισης. 

(v) Τροποποίηση μισθοδοσίας με εκ των υστέρων έγκριση από τη Μονάδα 
Διαχείρισης Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή 
Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Μονάδα Διαχείρισης). Παρατηρήθηκε ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις έγιναν προσλήψεις με απολαβές πέραν του ποσού που είχε 
εγκριθεί από τη Μονάδα Διαχείρισης.  Για τις εν λόγω αυξημένες απολαβές η 
Μονάδα Διαχείρισης ενημερώθηκε εκ των υστέρων και αφού η διαδικασία 
πρόσληψης είχε πλέον ολοκληρωθεί. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Την 1.11.2015 προσλήφθηκε με σύμβαση διαρκείας 2 ετών με δικαίωμα 
ανανέωσης για περαιτέρω περίοδο, ο Προϊστάμενος Ανάπτυξης 
Προϊόντων Υπηρεσίας Καρτών. Ενώ η εγκριμένη ενδεικτική ετήσια 
αποζημίωση από τη Μονάδα Διαχείρισης ήταν μεταξύ €30.000-€40.000, 
καταβάλλεται στον συμβασιούχο ποσό €52.000. Σημειώνεται ότι ο 
συμβασιούχος προηγουμένως εργαζόταν σε  τράπεζα, η οποία 
τερμάτισε τις εργασίες του,  με ετήσιο βασικό μισθό €48.750. 

 Στις 14.9.2015 προσλήφθηκε ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης 
Πιστωτικού Κινδύνου.  Ενώ η εγκεκριμένη ενδεικτική μισθοδοσία από τη 
Μονάδα Διαχείρισης  ήταν €40.300, του καταβάλλεται πάγιος ετήσιος 
ακαθάριστος μισθός ύψους €42.900.  

Στην επιστολή που στάλθηκε από τη ΣΚΤ  προς τη Μονάδα Διαχείρισης ημερ. 
29.1.2016, με την οποία ζητείται, μεταξύ άλλων,  έγκριση για τροποποίηση των 
όρων εργοδότησης συγκεκριμένων εγκριμένων θέσεων εργασίας για τις οποίες η 
διαδικασία δεν είχε ολοκληρωθεί, δεν συμπεριλαμβάνονται οι δύο πιο πάνω 
περιπτώσεις.  Οι περιπτώσεις αυτές,  περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο που 
επισυνάπτεται στην επιστολή ημερ. 29.1.2016, ως «ενημέρωση προόδου κάλυψης 
αναγκών στελέχωσης προσωπικού» της ΣΚΤ, χωρίς αιτιολόγηση των 
διαφοροποιήσεων από τους εγκριμένους όρους. 

Σύσταση: Για τις τροποποιήσεις μισθοδοσίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται πάντοτε 
η εκ των προτέρων έγκριση της Μονάδας Διαχείρισης. 

(vi) Πρόσληψη χωρίς προκήρυξη της θέσης. Διαπιστώθηκε ότι η θέση 
Προϊσταμένου Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνου της Μονάδας Διαχείρισης 
Κινδύνων, πληρώθηκε χωρίς προκήρυξή της και χωρίς καθορισμό των 
απαιτούμενων προσόντων.  Όπως αναφέρεται σε εσωτερικό σημείωμα, ημερ. 
28.8.2015, η θέση δεν είχε υπολογιστεί κατά τη διάρκεια των αρχικών συζητήσεων 
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για στελέχωση της Μονάδας.  Ο προσληφθείς είχε επιδείξει ενδιαφέρον για τις 
θέσεις Λειτουργού Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου οι οποίες είχαν προκηρυχθεί.  

Σε συνέντευξη για τη συγκεκριμένη θέση κλήθηκαν ο προσληφθείς και ακόμα ένας 
υποψήφιος που είχε ενδιαφερθεί για τις θέσεις Λειτουργού, ο οποίος απορρίφθηκε 
με το αιτιολογικό ότι είχε προσόντα πέραν των απαιτούμενων (overqualified).  
Σημειώνεται ότι για τις θέσεις Λειτουργού υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι, οι οποίοι 
όμως δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος 
Διαχείρισης Κινδύνου. 

Σημειώνεται επίσης, ότι ο προσληφθείς εργαζόταν στη ΣΚΤ ως Λειτουργός στη 
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και παραιτήθηκε στις 31.7.2014 λόγω πρόσληψής 
του σε άλλη τράπεζα.   

(vii) Πρόσληψη σε θέση Προϊστάμενου με διαφοροποίηση των όρων 
εργοδότησης.  Σύμφωνα με τους εγκεκριμένους όρους εργοδότησης και την 
προκήρυξη για τη θέση Προϊστάμενου Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών, η 
πρόσληψη θα γινόταν με σύμβαση ορισμένης διάρκειας για περίοδο 2 ετών και 
δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο έτη και με ενδεικτική ετήσια αποζημίωση 
€30.000-€40.000. Η έγκριση των πιο πάνω όρων εργοδότησης από τη Μονάδα 
Διαχείρισης δόθηκε στις 6.7.2015 και η προκήρυξη της θέσης έγινε στις 27.8.2015. 
Στη συνέχεια, και ενώ η διαδικασία πρόσληψης  βρισκόταν σε εξέλιξη, η ΣΚΤ 
αποφάσισε τη διαφοροποίηση των όρων εργοδότησης και συγκεκριμένα, όπως η 
πρόσληψη γίνει σε μόνιμη βάση με δωδεκάμηνη δοκιμαστική περίοδο αντί με διετή 
σύμβαση και όπως ο μισθός αυξηθεί σε €52.000 από €30.000-€40.000 που είχε 
αρχικά εγκριθεί.  Στην επιστολή που στάλθηκε προς τη Μονάδα Διαχείρισης ημερ. 
29.1.2016, αναφέρεται ως αιτιολογία, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι ο επιλεγείς 
προηγουμένως εργοδοτείτο σε μόνιμη θέση και θα αποτελούσε αποτρεπτικό 
παράγοντα αποδοχής οποιασδήποτε θέσης με σχετικά δυσμενέστερους όρους 
από τους υφιστάμενους. Η έγκριση της Μονάδας Διαχείρισης δόθηκε στις 
10.2.2016 και η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώθηκε στις 4.4.2016. 

(viii) Πρόσληψη υποψηφίου που δεν πληρούσε όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα. Στις 19.2.2016 έγινε πρόσληψη Εσωτερικού Νομικού Συμβούλου της 
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΣΚΤ. 

Για τη θέση απαιτείτο, μεταξύ άλλων, πείρα 2 χρόνων μετά την ολοκλήρωση της 
δικηγορικής άσκησης, σε πιστωτικό ίδρυμα  ή/και δικηγορικό γραφείο με εμπειρία 
σε υποθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Όπως διαπιστώθηκε, επιλέγηκε για πρόσληψη υποψήφιος χωρίς εμπειρία.  Λόγω 
του γεγονότος αυτού, η μισθοδοσία του καθορίστηκε στο ποσό των €19.500 που 
ήταν χαμηλότερο από την εγκεκριμένη ενδεικτική μισθοδοσία ύψους €20.000 - 
€26.000.  

Σύσταση: Αναφορικά με τις παραγράφους (vi), (vii) και (viii), συστήνεται όπως για 
κάθε πρόσληψη καθορίζονται εξ αρχής οι όροι εργοδότησης και τα απαιτούμενα 
προσόντα, γίνεται προκήρυξη της θέσης με ικανοποιητική προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων και ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων 
και στη συνέχεια των υποψήφιων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, για 
σκοπούς διασφάλισης της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των υποψηφίων. 
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7.5 Τήρηση πρακτικών. Μετά από εξέταση των σχετικών φακέλων, 
διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνται πρακτικά για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών 
κατά τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πρόσληψη υπαλλήλων. Σε 
αρκετές περιπτώσεις γίνεται εσωτερικό σημείωμα όπου αναφέρεται περιληπτικά η 
διαδικασία για την προκήρυξη της θέσης, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι και η τελική 
επιλογή των υποψηφίων, χωρίς να υπάρχει αιτιολόγηση για η τελική κατάταξη και 
επιλογή από την Επιτροπή που διενήργησε τις συνεντεύξεις. 

Σύσταση: Θα πρέπει να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων των 
Επιτροπών στα οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται καταγράφοντας ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα στοιχεία που 
λήφθηκαν υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση ενός εκάστου υποψηφίου 
(ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα, πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν, 
προηγούμενη πείρα κ.α.), σε σχέση και με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης. 

7.6 Προσωπικοί φάκελοι υπαλλήλων και αξιολογήσεις. Μετά από έλεγχο 
των φακέλων προσωπικού παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: 

 Δεν τηρείται πίνακας περιεχομένων. 

 Δεν αριθμούνται τα έγγραφα.  

 Οι αξιολογήσεις των υπαλλήλων δεν αρχειοθετούνται στους προσωπικούς 
τους φακέλους. 

Σύσταση: Θα πρέπει να τηρούνται κατάλληλα οι προσωπικοί φάκελοι, ώστε να 
εξαλειφθούν οι αδυναμίες που αναφέρονται πιο πάνω. 

Η ΣΚΤ στην απάντηση της αναφέρει ότι οι πιο πάνω αδυναμίες θα λυθούν με την 
εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού το 
οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. 

7.7 Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης (Σχέδιο).   

Ο στόχος του Σχεδίου ήταν η αποχώρηση 140 υπαλλήλων με κόστος €11 εκ. για 
το 2016 και μισθολογικό όφελος για το 2017 και το 2018 ύψους €6,6 εκ.  
Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στο Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, θα 
προσλαμβάνονταν 65 νέοι υπάλληλοι με κόστος €2,5 εκ. από το 2017. 

Το Σχέδιο ίσχυε για την περίοδο από 16.8.2016 – 15.9.2016 και μόνο για τα 
μόνιμα μέλη του προσωπικού.  Σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού ημερ. 2.2.2017, τελικά αποχώρησαν 78 υπάλληλοι αντί 
140 που αναμενόταν.  Από τους 78 υπαλλήλους, οι 75 αποχώρησαν το 2016 και 
οι 3 το 2017, με συνολική αποζημίωση περίπου €3,7 εκ, και €50.000, αντίστοιχα. 

(α) Όροι Σχεδίου. Σύμφωνα με το Σχέδιο, το ποσό της αποζημίωσης 
υπολογίστηκε ως το μικρότερο ποσό μεταξύ (i) του συνόλου των υπολειπόμενων 
μισθών μέχρι την ημέρα συνταξιοδότησης του εργαζομένου με βάση το όριο 
αφυπηρέτησης του και με βάση τον τελευταίο μηνιαίο ακαθάριστο μισθό του και (ii) 
ποσού ίσου με δύο φορές το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού με βάση τους 
τότε πίνακες αποζημίωσης του Ταμείου Πλεονασμού. 

Επιπρόσθετα της αποζημίωσης, στο προσωπικό που αποχώρησε 
παραχωρήθηκαν ωφελήματα, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλεια 
ζωής για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αποχώρησής τους, καθώς επίσης 
και πληρωμή της συσσωρευμένης άδειας ανάπαυσης μέχρι 2 έτη 
συμπεριλαμβανομένης και της δεδουλευμένης άδειας του έτους αποχώρησης. 
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Αναφορικά με τους προνομιούχους όρους των πιστωτικών διευκολύνσεων που 
τους είχαν παραχωρηθεί, με την αποχώρησή τους θα τερματίζονταν και θα 
εφαρμόζονταν οι συνήθεις όροι που ισχύουν για το ευρύ κοινό. Επίσης, σε 
περίπτωση που αποχωρούσε άτομο που είτε είχε εξυπηρετούμενες πιστωτικές 
διευκολύνσεις χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες εξασφαλίσεις είτε οι πιστωτικές του 
διευκολύνσεις ήταν μη εξυπηρετούμενες, τότε θα δεσμεύετο το 30% του ποσού 
αποζημίωσης και εάν σε 6 μήνες το άτομο δεν προέβαινε στις απαιτούμενες 
ενέργειες, τότε το 30% θα καταβαλλόταν έναντι των αναφερόμενων πιστωτικών 
διευκολύνσεων κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας. 

(β) Έλεγχος υλοποίησης του Σχεδίου. Από έλεγχο συγκεκριμένων 
περιπτώσεων, διαπιστώθηκε ότι ο πιο πάνω όρος που αφορά σε δέσμευση του 
30% της αποζημίωσης εφαρμόστηκε για το προσωπικό που αποχώρησε και 
διατηρούσε δάνεια που είτε δεν εξυπηρετούνταν ή/και δεν ήταν επαρκώς 
εξασφαλισμένα, αφού το ποσό καταναγκαστικής πώλησης του υποθηκευμένου 
ακινήτου ήταν χαμηλότερο του υπολοίπου του δανείου.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι η Τράπεζα έπρεπε να είχε μελετήσει με τους 
νομικούς της συμβούλους κατά πόσο είχε το νομικό δικαίωμα να αποκόπτει από 
το ποσό της αποζημίωσης, το ποσό των καθυστερημένων δόσεων των δανείων 
του προσωπικού που θα επέλεγε να αποχωρήσει με βάση το Σχέδιο, χωρίς 
περιορισμό στο 30% το ποσού της αποζημίωσης όπως προνοείται στο Σχέδιο. 

Η ΣΚΤ στην απάντησή της αναφέρει ότι η αποκοπή του ποσού των 
καθυστερημένων δόσεων θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για ένταξη στο 
Σχέδιο. 

7.8 Ενδεχόμενα πειθαρχικά  ή/και ποινικά αδικήματα. 

Στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2014, μετά από μελέτη 
αρκετών εκθέσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΕΥΣΕ) 
στις οποίες εντοπίστηκαν σημαντικές αναφορές για θέματα χρηστής οικονομικής 
διαχείρισης, παραβίασης διαδικασιών, καθώς και πιο σοβαρά θέματα 
παρατυπιών, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης, που ενδεχομένως προσομοιάζουν 
με αυτά της ΣΠΕ Αγίας Φύλας για την οποία καταχωρήθηκαν στο Κακουργιοδικείο 
σωρεία κατηγοριών εναντίον 6 προσώπων, αναφέραμε παραδείγματα 
παρατυπιών σε συγκεκριμένες ΣΠΕ. Εισήγηση της Υπηρεσίας μας ήταν όπως 
άμεσα μελετηθούν και προωθηθούν, από τη ΣΚΤ, όλες οι περιπτώσεις που 
εγείρονται σε εκθέσεις της ΕΥΣΕ, εφόσον ενδέχεται να προκύπτουν πειθαρχικά 
ή/και ποινικά αδικήματα. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχό μας παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα που αφορούν στη 
ΣΠΕ Βασιλικού Πεντάσχοινου.  Όπως αναφέρουμε στην Ετήσια Έκθεσή μας για το 
2014, για την εν λόγω ΣΠΕ υπήρξε καταγγελία εναντίον του Γραμματέα και άλλων 
υπαλλήλων της ΣΠΕ, σχετικά με θέματα παρατυπιών, διαπλοκής και 
κακοδιαχείρισης των υποθέσεων της ΣΠΕ, και η Επιτροπεία έθεσε τον Γραμματέα 
σε διαθεσιμότητα, ενώ οι υπάλληλοι συνέχισαν να απασχολούνται στη ΣΠΕ. 

Σύμφωνα με πληροφόρηση που λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 
την Τράπεζα στις 23.3.2017, ο Γραμματέας της ΣΠΕ υπέβαλε παραίτηση στις 
16.12.2013, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπεία της ΣΠΕ στις 7.1.2014.  Άλλοι 
δύο εργοδοτούμενοι που εμπλέκονταν, εκδικάστηκαν από την Πειθαρχική 
Επιτροπή της ΣΠΕ Μακράσυκας – Λάρνακας – Επαρχίας Αμμοχώστου 
(δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση των ΣΠΕ) και τους επιβλήθηκε η ποινή της 
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αυστηρής επίπληξης με απόφαση ημερ. 10.11.2016.  Για τα υπόλοιπα άτομα που 
αναφέρονται στην έκθεση της ΕΥΣΕ ως εμπλεκόμενα, δεν λήφθηκε οποιαδήποτε 
ενέργεια. 

Όπως αναφέρεται στην επιστολή της νομικής συμβούλου της Τράπεζας ημερ. 
20.1.2014, με απόφαση της Επιτροπείας της ΣΠΕ καταβλήθηκαν στον Γραμματέα 
οι  μηνιαίες απολαβές για τον χρόνο που βρισκόταν σε διαθεσιμότητα καθώς και 
αποζημίωση για τις άδειές του ως να μην είχε υποπέσει σε οποιοδήποτε 
παράπτωμα. 

Από τα στοιχεία στον σχετικό φάκελο, διαφάνηκε ότι υπήρξε αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση από τη Διεύθυνση της Τράπεζας στην καταγγελία της υπόθεσης 
στην Αστυνομία, ως η εισήγηση της Εσωτερικής Νομικής Συμβούλου της 
Τράπεζας σε επιστολή της προς τον Ανώτερο Διευθυντή Λειτουργικών και 
Διοικητικών Εργασιών  ημερ. 24.1.2014. Στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται η 
σοβαρότητα της υπόθεσης και η ανάγκη λήψης μέτρων, και εκφράζεται η άποψη 
ότι πριν την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συγχώνευσης, θα έπρεπε 
να εξεταστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η παύση όλων των 
εμπλεκόμενων μερών και να διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις της 
ΣΠΕ για συγκέντρωση του αναγκαίου μαρτυρικού υλικού, λόγω του ότι υπήρχε 
κίνδυνος καταστροφής του. 

Εντούτοις, όπως διαπιστώθηκε, η Τράπεζα δεν έλαβε τις απαραίτητες ενέργειες, 
παρά μόνο όταν κατά τον έλεγχο (του έτους 2016) τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
του 2017, ζητήθηκε ενημέρωση για τις ενέργειες της αναφορικά με την εν λόγω 
υπόθεση, οπότε στις 24.2.2017 η Τράπεζα κατάγγειλε την υπόθεση στην 
Αστυνομία. 

Σημειώνεται ότι τα θέματα παρατυπιών της εν λόγω ΣΠΕ απασχόλησαν της 
Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας σε διάφορες συνεδρίες της κατά το 2015.  Στη 
συνεδρία της ημερ. 5.1.2016 εισηγήθηκε όπως το θέμα συζητηθεί στην Επιτροπεία 
της Τράπεζας για λήψη τελικής απόφασης, δηλώνοντας ότι η δική της θέση ήταν 
όπως η υπόθεση καταγγελθεί στην Αστυνομία από την Επιτροπεία του ΣΠΙ. 

Στις 3.2.2016 η Επιτροπεία της Τράπεζας, αφού ενημερώθηκε σχετικά, αποφάσισε 
όπως οι αποφάσεις και οι εισηγήσεις που έχρηζαν υλοποίησης στο εκτελεστικό 
επίπεδο υποβάλλονταν στον Γενικό Διευθυντή για τις απαιτούμενες ενέργειες, 
ορίζοντας ως αρμόδιο υλοποίησης τον Γραμματέα της Τράπεζας (company 
secretary) με οδηγίες για άμεση υλοποίηση. 

Όπως αναφέρθηκε, οι απαιτούμενες ενέργειες λήφθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση 
και μόνο μετά την έναρξη του ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

Σύσταση: Θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τη μεγάλη καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε στη λήψη των απαιτούμενων ενεργειών και να αποδοθούν τυχόν 
ευθύνες. 

Στην απάντηση της η ΣΚΤ αναφέρει ότι η καθυστέρηση προέκυψε εν μέρει λόγω 
των γκρίζων ζωνών όσον αφορά τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας 
και των ΣΠΙ ιδιαίτερα για θέματα πειθαρχικών υποθέσεων του προσωπικού των 
ΣΠΙ που δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι τα ΣΠΙ συνέχιζαν να αποτελούν 
ξεχωριστές νομικές οντότητες. Πρόθεση είναι να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για να 
διαπιστωθούν οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε καθυστέρηση και να αποδοθούν 
τυχόν ευθύνες. 
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8. Οχήματα. Τα έτη 2015 και 2016 δαπανήθηκε ποσό €47.850 και €66.525, για 
την αγορά δύο και τεσσάρων αυτοκινήτων, αντίστοιχα. Η ΣΚΤ έχει συνολικά 36 
οχήματα, από τα οποία τα 11 ανήκαν σε ΣΠΙ και πρόσφατα έχουν μεταβιβαστεί 
στη ΣΚΤ. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α)  Ενώ στην πολιτική αποδοχών καθορίζεται σε ποιους παραχωρείται 
υπηρεσιακό όχημα, εντούτοις εξακολουθεί να μην υπάρχει καθορισμένη πολιτική ή 
κανονισμοί κατά πόσον αυτό προορίζεται για αποκλειστική ή άλλη χρήση που 
καλύπτει υπηρεσιακούς ή/και άλλους σκοπούς.  

Σύσταση:  Θα πρέπει να καθοριστεί πολιτική και να προωθηθούν κανονισμοί που 
να διέπουν τη  χρήση υπηρεσιακού οχήματος. Όσον αφορά στην αποκλειστική 
χρήση υπηρεσιακού οχήματος, δηλαδή την επί εικοσιτετραώρου βάσεως χρήση 
του, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι αυτή θα πρέπει να καταργηθεί.  

(β)  Στο προσωπικό που παραχωρήθηκε υπηρεσιακό όχημα δεν καθορίστηκαν 
με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του. 

Σύσταση: Με την παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος σε αξιωματούχους/ 
προσωπικό της ΣΚΤ, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η παραχώρηση γίνεται 
αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τα 
υφιστάμενα οχήματα στα πλαίσια της πολιτικής λιτότητας που πρέπει να 
εφαρμόζεται. 

(γ)  Όπως αναφέρθηκε και στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2014, 
η ΣΚΤ καταβάλλει τα έξοδα οχημάτων (καύσιμα, συντήρηση, ασφάλιστρα κ.λπ.) 
για τα οχήματα που κατέχει, καθώς και για το όχημα συμβασιούχου Διευθυντή 
στον οποίο, αποφασίστηκε να καταβάλλονται από τη ΣΚΤ τα σχετικά έξοδα 
χρήσης του ιδιωτικού του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των 
ασφαλίστρων.   

Σύσταση: Θα πρέπει να τερματιστεί η καταβολή ασφαλίστρων για ιδιωτικά 
οχήματα προσωπικού, για τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο οδοιπορικά 
έξοδα για τις διαδρομές που γίνονται για υπηρεσιακούς σκοπούς. Διευκρινίζεται ότι  
στους υπηρεσιακούς σκοπούς δεν συμπεριλαμβάνεται η μετάβαση του 
προσωπικού από την οικία του στον συνήθη τόπο εργασίας του και αντίστροφα. 

Στην απάντηση της η ΣΚΤ αναφέρει ότι η εισήγηση θα υιοθετηθεί. 

(δ)  Όπως αναφέρθηκε και στην Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το 2014, 
για τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για υπηρεσιακούς σκοπούς 
(δηλαδή όχι επί εικοσιτετράωρης  βάσης) δεν παρακολουθούνται και δεν 
ελέγχονται οι διαδρομές, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ούτε και η κατανάλωση του 
κάθε οχήματος, αφού δεν τηρούνται συγκεκριμένα έντυπα καταγραφής των 
διαδρομών, των χιλιομέτρων που διανύονται ανά διαδρομή, των 
καυσίμων/λιπαντικών και δεν υπάρχει διαδικασία εξαγωγής και παρακολούθησης 
του μέσου όρου κατανάλωσης.  

Σύσταση: Θα πρέπει να τηρούνται τα υπό αναφορά έντυπα για σκοπούς 
παρακολούθησης και ελέγχου της χρήσης των οχημάτων. 

Στην απάντηση της η ΣΚΤ αναφέρει ότι έχουν ετοιμαστεί Κανονισμοί Αγοράς/ 
Χρήσης Εταιρικών Οχημάτων οι οποίοι θα κοινοποιηθούν σε όλο τον Οργανισμό. 
Με την αναμενόμενη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος στη Διεύθυνση 
Αγορών και Προσφορών θα παρέχονται στοιχεία για κάθε όχημα 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και παρακολούθηση των διαδρομών. 
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9. Παρατηρήσεις ιδιωτών εξωτερικών ελεγκτών από τον έλεγχο του 2015. 
Τα πιο κάτω θέματα έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
από τους ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές και έχουν καταγραφεί στην επιστολή προς 
τη Διεύθυνση της ΣΚΤ για το έτος 2015.  Σημειώνεται ότι, μέχρι την ημερομηνία της 
παρούσας έκθεσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η επιστολή ελέγχου για το 2016. 

(α) Η διαδικασία υπολογισμού των ατομικών προνοιών για τα δάνεια και τις 
χορηγήσεις, η επιλογή δείγματος και ο διαχωρισμός μεταξύ των δανείων και 
χορηγήσεων που θα αξιολογηθούν ατομικά και συλλογικά, διεξάγονται σε 
υπολογιστικά φύλλα (excel), χωρίς κάποια αυτοματοποίηση και δεν υπάρχει 
σαφής ένδειξη της σειράς των σχετικών βημάτων της διαδικασίας απομείωσης. 
Επιπλέον, οι σχετικές πληροφορίες δεν τηρούνται σε βάση δεδομένων και ως εκ 
τούτου, δεν είναι άμεσα προσβάσιμες. Η έλλειψη αυτοματοποιημένης διαδικασίας 
εγκυμονεί κινδύνους σε σχέση με την ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που 
καταχωρούνται εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης και ελέγχου όλων των 
σταδίων αξιολόγησης. Στα σχόλια της ΣΚΤ αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
έργο για την αναθεώρηση των πολιτικών και διαδικασιών των προβλέψεων με 
βάση το νέο λογιστικό πρότυπο IFRS 9 στο οποίο έχει συμπεριληφθεί και η 
ανάπτυξη συστήματος για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διενέργειας των 
ατομικών προβλέψεων.  

(β)  Δεν γίνεται πλήρης συμφιλίωση των εποπτικών εντύπων με την κατάσταση 
οικονομικής θέσης του Ομίλου.  Η μη περιοδική συμφιλίωση των πιο πάνω μπορεί 
να οδηγήσει σε υποτίμηση ή υπερεκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του 
Ομίλου της ΣΚΤ, αφού μπορεί να μη συμπεριληφθούν σημαντικά ανοίγματα του 
Ομίλου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως τα δεδομένα που 
καταχωρούνται στο σύστημα για την παραγωγή των εποπτικών εντύπων 
ελέγχονται από τους αρμόδιους λειτουργούς και πιθανές διαφορές αναλύονται και 
επεξηγούνται.  Σύμφωνα με τα σχόλια της ΣΚΤ, κατά το 2016 υιοθετήθηκε 
διαδικασία με βάση την οποία διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται 
θα συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. Σε ότι αφορά στα στοιχεία 
ενεργητικού βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία αριθμού αναφορών, ώστε να 
ελέγχεται ότι τα ανοίγματα συνάδουν με το ισοζύγιο.  

(γ) Η ΣΚΤ αγνοεί δεύτερες και χαμηλότερης προτεραιότητας υποθήκες στους 
υπολογισμούς των παραμέτρων του Loss Given Default (LGD),  λόγω 
προβλημάτων στην ακεραιότητα των δεδομένων, που δεν επιτρέπουν την 
κατάλληλη κατανομή των εν λόγω υποθηκών στα σχετικά δάνεια και χορηγήσεις.  
Τα πιο πάνω αυξάνουν τον κίνδυνο η παρούσα αξία των εξασφαλίσεων έναντι 
δανείων να μην είναι ακριβής, αυξάνοντας επίσης τον κίνδυνο να μην είναι 
ακριβείς ούτε οι συλλογικές προβλέψεις.  Στα σχόλια της η ΣΚΤ αναφέρει ότι έχει 
καταγραφεί η μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία η αξία των εν λόγω υποθηκών 
θα κατανέμεται στους σχετικούς λογαριασμούς δανείων.  Επίσης, έχουν 
τροχοδρομηθεί ενέργειες για διόρθωση των δεδομένων στα συστήματα της ΣΚΤ. 

(δ)  Οι παράμετροι του LGD που χρησιμοποιούνται από τη ΣΚΤ κατά την 
εκτίμηση της πρόβλεψης Incurred Βut Νot Reported (IBNR), υπολογίζονται με 
βάση τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και 
όχι με βάση τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των δανείων για τα οποία 
υπολογίζεται η πρόβλεψη IBNR, αυξάνοντας τον κίνδυνο μη ακριβών συλλογικών 
προβλέψεων. Η ΣΚΤ ανέφερε ότι όλες οι μεθοδολογίες θα αναθεωρηθούν στα 
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πλαίσια του έργου IFRS9 και συνεπώς δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση στο παρόν στάδιο. 

(ε) Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν εφαρμόζονται πλήρως οι πρόνοιες του 
Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με 
τον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού και αφορούν στα πιο κάτω: 

 Μη πλήρης εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών για ανοίγματα υψηλού κινδύνου (εταιρείες ανάπτυξης 
γης). 

 Λανθασμένη στάθμιση ή και κατηγοριοποίηση ανοιγμάτων σε αθέτηση. 

 Μη εφαρμογή προνομιακής μεταχείρισης ανοιγμάτων σε τοπικές αρχές. 

 Λανθασμένη συμπερίληψη στοιχείων της κατάστασης αποτελεσμάτων στον 
σχετικό υπολογισμό του βασικού δείκτη. 

Η μη πλήρης εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού μπορεί να οδηγήσει σε 
υποτίμηση ή υπερεκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Ομίλου. Στα σχόλια 
της ΣΚΤ αναφέρεται ότι τα πιο πάνω έχουν διορθωθεί. 

(στ) Η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) κρίνεται ως ιδιαίτερα 
κρίσιμη. Έχουν τεθεί προϋποθέσεις και έχουν παρθεί μέτρα από τη Διεύθυνση του 
Ομίλου που αναμένονται να μειώσουν το ποσοστό των ΜΕΔ έτσι ώστε να μην 
υπάρξει αρνητική επίδραση στην κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια του 
Ομίλου. Οι εξωτερικοί ελεγκτές εισηγήθηκαν τη συνεχή παρακολούθηση και 
εφαρμογή των μέτρων που έχουν αποφασιστεί, ώστε να  επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί. 

Η ΣΚΤ στην απάντηση της αναφέρει ότι έχει καθοριστεί συγκεκριμένο στρατηγικό 
πλάνο για την υλοποίηση των στόχων σε σχέση με τη διαχείριση των ΜΕΔ, η 
παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων γίνεται σε συνεχή βάση, ενώ 
παράλληλα έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένοι δείκτες επιμέτρησης απόδοσης 
(KPIs) για το σκοπό αυτό.  

(ζ)  Η λογιστική απεικόνιση των διαδικασιών που ακολουθούνται στις 
αναδιαρθρώσεις των δανείων παρουσιάζουν αδυναμίες ως προς την εφαρμογή 
των προνοιών του ΔΛΠ 39 αναφορικά με την αποαναγνώριση των δανείων.  Οι 
αδυναμίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστά ο υπολογισμός της 
απομείωσης, με πιθανότητα σημαντικών λαθών. Εισήγηση των εξωτερικών 
ελεγκτών είναι όπως η ΣΚΤ μεριμνήσει, ώστε να ακολουθηθούν οι σωστές 
διαδικασίες και πολιτικές και να δημιουργηθούν κατάλληλα εργαλεία υπολογισμού 
αναφορικά με την αποαναγνώριση δανείων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 
ούτως ώστε να εντοπιστούν πιθανές απομειώσεις δανείων που έχουν 
αναδιαρθρωθεί.  Σε απάντησή της, η ΣΚΤ αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτη που 
έχει εκπονηθεί από εξωτερικούς συμβούλους προκύπτουν σημαντικές αλλαγές 
που πρέπει να εφαρμοστούν με ορίζοντα υλοποίησης εντός του 2018.  Για το 2016 
θα αξιολογηθεί η επίδραση των πιο πάνω στις οικονομικές καταστάσεις. 

(η)  Η αναστολή αναγνώρισης τόκων και ο υπολογισμός αναστροφής τόκων για 
σκοπούς γνωστοποιήσεων γίνεται εκτός συστήματος, σε φύλλα εργασίας χωρίς 
αυτοματοποίηση αφού δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν συγκεκριμένες αδυναμίες 
του συστήματος.  Επίσης, δεν είναι καταγεγραμμένη η διαδικασία και οι γνώσεις 
υπολογισμού καταλήγουν σε ένα λειτουργό.  Ο μη αυτοματοποιημένος 
υπολογισμός αναστολής αναγνώρισης τόκων, η συγκέντρωση της εργασίας σε ένα 
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λειτουργό και η μη καταγεγραμμένη διαδικασία εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους 
λανθασμένων υπολογισμών.   Όπως αναφέρει στα απαντητικά σχόλιά της η ΣΚΤ, 
εξετάζει την αυτοματοποίηση του υπολογισμού στο πλαίσιο απόκτησης νέου 
λογισμικού για τις απομειώσεις δανείων.  Επιπρόσθετα, έχει καταγράψει 
προσχέδιο της διαδικασίας, το οποίο θα οριστικοποιηθεί και η εκπαίδευση 
επιπλέον λειτουργών θα προχωρήσει με την περαιτέρω στελέχωση της αρμόδιας  
Μονάδας. 

(θ)  Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει αυτόματη διαδικασία αναγνώρισης των 
συνδεδεμένων φυσικών/νομικών προσώπων στην ομάδα δανειοληπτών για 
σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών μεταξύ 
των μηχανογραφικών συστημάτων που έχει στη διάθεση της η ΣΚΤ.  Οι εξωτερικοί 
ελεγκτές εισηγήθηκαν όπως, η διαδικασία που θα ακολουθείται για αναγνώριση 
και ομαδοποίηση των δανείων, για σκοπούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
ικανότητας, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη στοιχεία από όλα τα μηχανογραφικά 
συστήματα και να επιβεβαιώνεται ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στα εν λόγω συστήματα είναι ενημερωμένες με βάση την κατάσταση του 
δανειολήπτη μέχρι σήμερα.  Στην απάντηση της η ΣΚΤ ανέφερε ότι στα πλαίσια 
ανάληψης του έργου για τον Ενιαίο Πιστωτικό Κίνδυνο, θα γίνουν ενέργειες για τον 
χειρισμό των ομάδων συνδεδεμένων ατόμων και θα εξεταστεί η ενημέρωση του 
τραπεζικού συστήματος και η αλληλεπίδραση του με τα άλλα μηχανογραφικά 
συστήματα, σε σχέση με τις συνδεδεμένες ομάδες. 

(ι)  Από τον έλεγχο για την ατομική αξιολόγηση των προβλέψεων διαπιστώθηκε 
ότι: 

 Οι φάκελοι και οι καρτέλες των πελατών δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι και 
επικαιροποιημένοι. Ενώ οι υπεύθυνοι λειτουργοί είχαν γνώση για τις 
τρέχουσες εξελίξεις των πελατών τους, εντούτοις οι πληροφορίες αυτές δεν 
ήταν καταγεγραμμένες στους φακέλους ή τις καρτέλες των πελατών.  Η μη 
συστηματική ενημέρωση των φακέλων και καρτελών μπορεί να οδηγήσει σε 
μη ακριβείς αξιολογήσεις προβλέψεων. 

 Δεν υπήρχαν φάκελοι για λογαριασμούς παρατραβήγματος προσωπικού 
της ΣΚΤ. Οι εν λόγω λογαριασμοί παραχωρούνται στο προσωπικό με την 
πρόσληψή του, χωρίς υποχρέωση υποβολής αιτήματος και υπογραφής 
οποιασδήποτε σύμβασης.  

 Εντοπίστηκαν διαφορές στα στοιχεία που αφορούν τα επιτόκια που 
παρουσιάζονται στον φάκελο του πελάτη, στην κατάσταση δανείων που 
εκτυπώνεται από το μηχανογραφικό σύστημα και στο εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία των ατομικών προβλέψεων. 

 Εντοπίστηκαν διαφορές στην ενημέρωση στοιχείων στην κατάσταση 
υπολογισμού των ατομικών προβλέψεων ημερ. 31.12.2015, οι οποίες 
αφορούν στην ημερ. 31.10.2015. 

 Λόγω της αναδιοργάνωσης του προσωπικού, οι λειτουργοί στα τμήματα 
δανείων, ανάκτησης χρεών και αναδιάρθρωσης δεν έχουν τύχει της  
κατάλληλης μεθοδικής εκπαίδευσης. 

Στα απαντητικά σχόλια η ΣΚΤ ανέφερε τις συγκεκριμένες ενέργειες και διαδικασίες 
που έχουν ληφθεί ή/και τροχοδρομηθεί για επίλυση ή και διόρθωση των πιο πάνω 
αδυναμιών. 
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(κ)  Ο λογιστικός χειρισμός των ακινήτων της ΣΚΤ και των ακινήτων που 
αποκτήθηκαν έναντι χρεών παρουσιάζει αδυναμίες ως προς την ιστορική 
πληροφόρηση κάθε ακινήτου ξεχωριστά.  Συγκεκριμένα δεν υπάρχει ιστορικό 
επανεκτιμήσεων ανά ακίνητο αλλά ούτε και ανάλυση του αποθεματικού δίκαιης 
αξίας γης και κτιρίων.  Ο χειρισμός αυτός έχει επίδραση στο ποσό που θα 
αναγνωριστεί στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

Στα απαντητικά σχόλιά της η ΣΚΤ, αναφέρει ότι πλέον τηρείται ιστορικό 
επανεκτιμήσεων. 

10. Καταγγελία αναφορικά με την πώληση από τη ΣΚΤ του κτηρίου της 
ΣΠΕ Δρούσιας.  

Στις 11.1.2017 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας καταγγελία αναφορικά με το πιο 
πάνω θέμα. Η Υπηρεσία μας απέστειλε στη ΣΚΤ επιστολή ημερ. 25.1.2017 
ζητώντας ολοκληρωμένη πληροφόρηση και στοιχεία/τεκμηρίωση αναφορικά με το 
θέμα της πώλησης του εν λόγω κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων και των 
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν. 

Λόγω του ότι η ΣΚΤ δεν απάντησε στην πιο πάνω επιστολή, αλλά και λόγω του ότι 
είχαμε επιπρόσθετη καταγγελία από τον παραπονούμενο, η οποία σχετίζεται με το 
θέμα, η Υπηρεσία μας απέστειλε εκ νέου επιστολή ημερ. 10.4.2017 ζητώντας 
σχετική πληροφόρηση.  

Η ΣΚΤ απάντησε στις πιο πάνω επιστολές μας στις 5.5.2017, ενώ τα στοιχεία 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας διά χειρός στις 8.5.2017. 

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή της ΣΚΤ ημερ. 5.5.2017, η προκήρυξη 
διαγωνισμού για πώληση του υπό αναφορά ακινήτου έγινε με ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα διάθεσης ακινήτων του Συνεργατισμού στις 5.12.2016, μετά από 
επίδειξη ενδιαφέροντος για αγορά του υπό αναφορά κτηρίου από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο (ΚΣ) Δρούσιας στις 9.11.2016.  Η εκτιμημένη τιμή πώλησης (ΕΤΠ) του 
ακινήτου ήταν €155.000 (μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων που έλαβε η ΣΚΤ, 
ύψους €140.000 και €170.000). Σημειώνεται ότι, όπως διαπιστώσαμε, η εκτίμηση 
του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίαςγια το εν λόγω τεμάχιο σε τιμές 
1.1.2013 ανέρχεται σε €282.500. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών έληγε 
στις 12.12.2016.  Όπως αναφέρεται στην απαντητική επιστολή της ΣΚΤ, κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας, ο παραπονούμενος επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τη 
ΣΚΤ αναφέροντας ότι το Κ.Σ. Δρούσιας είχε αναρτήσει πινακίδα στο κτήριο της 
ΣΠΕ Δρούσιας, στην οποία αναγραφόταν ότι το Κ.Σ. είχε προχωρήσει ομόφωνα 
στην αγορά του κτηρίου, με απόφαση ημερ. 6.12.2016, για το ποσό των €108.500.  
Η ΣΚΤ ενημέρωσε τον παραπονούμενο ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στην 
πραγματικότητα και ότι το ακίνητο βρισκόταν στη διαδικασία ανοικτών προσφορών 
και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να υποβάλει την προσφορά του μέχρι τις 
12.12.2016. 

Ακολούθως, επίσης σύμφωνα με την απαντητική επιστολή της ΣΚΤ, η Τράπεζα 
επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Κ.Σ. καλώντας τον να κατεβάσει την πινακίδα.  
Ο Πρόεδρος του Κ.Σ. υποσχέθηκε ότι θα το έπραττε, ωστόσο, σύμφωνα με 
φωτογραφίες που προσκόμισε ο παραπονούμενος, μέχρι πρότινος, αυτή 
εξακολουθούσε να είναι αναρτημένη.   

Αναφορικά με την προσφορά για διάθεση του υπό αναφορά ακινήτου, η ΣΚΤ μας 
πληροφόρησε ότι είχαν υποβληθεί δύο προσφορές και συγκεκριμένα του Κ.Σ. για 
το ποσό των €108.500 και του παραπονούμενου για το ποσό των €130.000, 
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δηλαδή χαμηλότερο κατά 30% και 16% της ΕΤΠ, αντίστοιχα.  Με το αιτιολογικό ότι 
οι προσφερόμενες τιμές ήταν χαμηλότερες της ΕΤΠ και ότι ήταν 
αντισυγκρουόμενοι οι κοινωφελείς σκοποί χρήσης του ακινήτου που επικαλείται ο 
καταγγέλων, η ΣΚΤ αποφάσισε να απορρίψει και τις δύο προσφορές και να 
επαναδιαπραγματευτεί τη μελλοντική χρήση του ακινήτου και την τιμή διάθεσης, 
δηλαδή, στην ουσία, ακύρωσε την προσφορά. 

Στις 29.3.2017, η ΣΚΤ ενημέρωσε με επιστολή της τους δύο προσφοροδότες για 
την απόρριψη της προσφοράς τους λόγω της χαμηλότερης τιμής από την ΕΤΠ. 

Με βάση τα στοιχεία που μας προσκόμισε η ΣΚΤ, αναφέρονται, επιπρόσθετα, τα 
ακόλουθα:  

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίας της Επιτροπής Ακινήτων και Αποξένωσης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Συμμετοχών (Επιτροπή), ημερ. 23.12.2016, κατά 
την εξέταση του εντύπου αξιολόγησης των προσφορών, λήφθηκε η εξής 
απόφαση: 

«Λόγω της ύπαρξης ψηλότερης τιμής προσφοράς από προσφορά που 
υποβλήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Δρούσιας, τα μέλη της Επιτροπής 
ζητούν όπως το θέμα υποβληθεί εκ νέου στην Επιτροπή με περαιτέρω 
τεκμηρίωση της εισήγησης για αποδοχή της χαμηλότερης προσφοράς», δηλαδή 
αυτής του Κ.Σ. 

Επίσης, στην ίδια συνεδρία έγινε εισήγηση «όπως καταγραφεί Πολιτική που 
αφορά τη διάθεση ακινήτων στις κοινότητες όπου να τεκμηριώνεται η ανάγκη που 
προκύπτει αλλά και τα οφέλη από τη διάθεση κεντρικών ακινήτων των κοινοτήτων 
στα Κοινοτικά Συμβούλια». 

Η εν λόγω Πολιτική εγκρίθηκε από την Επιτροπή στη συνεδρία της ημερ. 7.3.2017. 
Στην ίδια συνεδρία, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την Πολιτική αυτή, σύμφωνα 
με την οποία για κτήρια που βρίσκονται στον πυρήνα των κοινοτήτων και θα 
χρησιμοποιηθούν από τις κοινότητες για κοινωφελείς σκοπούς, προτεραιότητα 
έχουν τα Κ.Σ., αποφάσισε ως ακολούθως: Λόγω της επίδειξης ενδιαφέροντος από 
το Κ.Σ. Δρούσιας όσο και από ιδιώτες, οι οποίοι επικαλούνται κοινωφελείς 
σκοπούς, αλλά και της έντονης αντιπαράθεσης που προκάλεσε η διάθεση του 
ακινήτου, να γίνει εισήγηση για απόρριψη και των δύο προσφορών και 
επανασυζήτηση με το Κ.Σ. Δρούσιας σχετικά με την αξιοποίηση του υπό αναφορά 
ακινήτου.  

Σχετικά η Υπηρεσία μας παρατηρεί τα ακόλουθα: 

(i) Η Πολιτική για διάθεση ακινήτων σε κοινότητες ετοιμάστηκε με εισήγηση της 
Επιτροπής, ημερ. 23.12.2016.  Εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7.3.2017 
και την ίδια ημερομηνία, η ίδια Επιτροπή, ακύρωσε τον διαγωνισμό για την 
πώληση του υπό αναφορά ακινήτου.  Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της 
υπόθεσης, η εν λόγω Πολιτική ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε εκ των υστέρων, 
μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού, ώστε να υπάρχει γραπτή αιτιολογία 
για την απόφαση της Επιτροπής να μην κατακυρώσει στον ψηλότερο 
προσφοροδότη, γεγονός που συνιστά καταστρατήγηση της αρχής της 
χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και πρόκληση 
ταλαιπωρίας για τον παραπονούμενο. 

(ii) Από τα πιο πάνω φαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση της ΣΚΤ να διαθέσει το 
ακίνητο στο Κ.Σ. Δρούσιας, απορρίπτοντας τον ψηλότερο προσφοροδότη.  
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που διέπει τα Κ.Σ. 
(Νόμος 86(Ι)/1999 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του), για την απόκτηση 
ακινήτου, πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Κ.Σ. και να υπάρχουν οι 
διαθέσιμες πιστώσεις στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Κ.Σ. Βάσει της 
ίδιας νομοθεσίας, τα πρακτικά του Κ.Σ. αποστέλλονται στον Έπαρχο για 
έγκριση της νομιμότητας των αποφάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση ο 
Έπαρχος σε επιστολή του προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εσωτερικών ημερ. 11.4.2017, τον ενημερώνει ότι ενόψει της υποβολής 
παραπόνου από ιδιώτη ενδιαφερόμενο, δεν παραχωρεί στο παρόν στάδιο 
οποιαδήποτε έγκριση προς το Κ.Σ. Δρούσιας για αγορά του κτηρίου της ΣΠΕ 
Δρούσιας.   

(iii) Η γενική  Πολιτική Διάθεσης Ακινήτων εγκρίθηκε από την Επιτροπεία της 
ΣΚΤ στις 9.10.2016, ενώ η Πολιτική για τη διάθεση ακινήτων σε κοινότητες, η 
οποία, κατά την άποψή μας, θα έπρεπε επίσης να εγκριθεί από την 
Επιτροπεία και να ενσωματωθεί στη γενική Πολιτική Διάθεσης Ακινήτων, 
εφαρμόστηκε βεβιασμένα από την Επιτροπή με μόνο τη δική της έγκριση. 

(iv) Η τιμή που πρόσφερε το Κ.Σ. Δρούσιας ήταν κατά 30% χαμηλότερη από την 
ΕΤΠ, ακριβώς όσο και η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση που καθορίστηκε στην 
Πολιτική για διάθεση ακινήτων σε κοινότητες και η οποία ήταν γνωστή στη 
ΣΚΤ πριν την κατάρτιση και έγκριση της Πολιτικής, γεγονός που δημιουργεί 
εύλογα ερωτηματικά, ως προς τον καθορισμό του συγκεκριμένου ποσοστού 
στην εν λόγω Πολιτική. 

(v) Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την Πολιτική για τη διάθεση ακινήτων σε 
κοινότητες, θα δίνεται προτεραιότητα στις κοινότητες έναντι άλλων 
ενδιαφερόμενων και θα παραχωρείται μείωση τιμής μέχρι και 30% 
(καταναγκαστική τιμή πώλησης) για εξαγορά από τα Κ.Σ., εφόσον 
τεκμηριώνεται η διαφορά της τιμής με αντισταθμιστικά οφέλη που κερδίζει ο 
ΣΠΤ με την εν λόγω πράξη, π.χ. προβολή, διαφήμιση, σύσφιξη και 
ενδυνάμωση επιχειρηματικών σχέσεων.  Επειδή στην Πολιτική δεν 
καθορίζεται ο τρόπος/μεθοδολογία που θα ακολουθείται για την τεκμηρίωση 
των πιο πάνω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά την Υπηρεσία μας. 

(vi) Η πιο πάνω Πολιτική για μείωση της τιμής κατά 30% πάρθηκε προς όφελος 
των κοινοτήτων, ωστόσο, η ΣΚΤ θα πρέπει με τις αποφάσεις και τις ενέργειές 
της να διασφαλίζει πρωτίστως τα δικά της συμφέροντα, ιδιαίτερα μετά τη 
στήριξή της από το κράτος, δηλαδή τον φορολογούμενο πολίτη. 

(vii) Η προκήρυξη της προσφοράς αναρτήθηκε μόνο στην ιστοσελίδα της ΣΚΤ και 
η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν μόνο για την περίοδο από 
5.12.2016-12.12.2016, δηλαδή για 8 μέρες, όπως καθορίζεται στην Πολιτική 
Διάθεσης Ακινήτων για τις περιπτώσεις λήψης ενδιαφέροντος, η οποία 
πολιτική, ωστόσο, δεν αποκλείει την επέκταση της περιόδου.  Η τόσο 
σύντομη προθεσμία, κατά την άποψή μας, περιορίζει τη δυνατότητα σε τυχόν 
άλλους ενδιαφερόμενους να πληροφορηθούν για τον εν λόγω διαγωνισμό και 
να υποβάλουν την προσφορά τους. 

Συστάσεις: Ως εκ των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας  εισηγείται τα ακόλουθα:  

(i) όπως τροποποιηθεί η Πολιτική Διάθεσης Ακινήτων, ώστε να αυξηθεί η 
ελάχιστη περίοδος προθεσμίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μελετηθεί το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της Πολιτικής Διάθεσης Ακινήτων, ώστε, σε περίπτωση 
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που οποιοδήποτε Κ.Σ. εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση ακινήτου που ανήκει 
στη ΣΚΤ και βρίσκεται στην κοινότητα του ενδιαφερομένου Κ.Σ., να μην 
προκηρύσσεται διαγωνισμός, αλλά να διαπραγματεύεται η ΣΚΤ με το Κ.Σ. και εάν 
η προσφερόμενη τιμή εμπίπτει στα αποδεκτά πλαίσια, σε σχέση με την ΕΤΠ, να 
προωθούνται οι διαδικασίες πώλησης. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο Κ.Σ. 
δεν προσφέρει ικανοποιητική τιμή και η ΣΚΤ επιθυμεί να πωλήσει το ακίνητο, τότε 
να προκηρύσσεται διαγωνισμός. 

(ii) Όπως τροποποιηθεί η Πολιτική διάθεσης ακινήτων σε κοινότητες ώστε 
προτεραιότητα στα Κ.Σ. να δίδεται νοουμένου ότι διασφαλίζονται τα συμφέροντα 
της ΣΚΤ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τροποποίηση της πρόνοιας για 
παραχώρηση μείωσης της τιμής μέχρι και 30%, ώστε η μείωση να ανέρχεται μέχρι 
10% ή 15% που είθισται να είναι οι αποδεκτές αποκλίσεις από την εκτιμημένη τιμή. 
Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζονται τα συμφέροντα της ΣΚΤ και θα δίδεται 
επίσης η επιθυμητή προτεραιότητα στα Κ.Σ. 

(iii) Η ΣΚΤ θα πρέπει να τροποποιήσει την Πολιτική για διάθεση ακινήτων σε 
κοινότητες, ώστε, σε περίπτωση που Κ.Σ. επιδείξει ενδιαφέρον για απόκτηση 
ακίνητης περιουσίας που ανήκει στη ΣΚΤ, προτού η ΣΚΤ λάβει οποιανδήποτε 
απόφαση, βεβαιώνεται ότι: 

 Το Κ.Σ. διαθέτει στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του τις απαραίτητες 
πιστώσεις.  

 Τα πρακτικά της συνεδρίας του Κ.Σ. κατά την οποία λήφθηκε απόφαση για 
αγορά του ακινήτου έτυχαν της έγκρισης του Επάρχου. 

(iv) H Πολιτική διάθεσης ακινήτων σε κοινότητες θα πρέπει να ενσωματωθεί στην 
Πολιτική Διάθεσης Ακινήτων και να υποβληθεί στην Επιτροπεία για έγκριση. 

(v) Η ΣΚΤ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την εκτίμηση του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και όχι μόνο των ιδιωτών εκτιμητών. 

11. Ανέγερση Νέων Κτηριακών Εγκαταστάσεων των Γραφείων και 
Αποθηκών της Συνεργατικής Εταιρείας Μηχανογράφησης στα Λατσιά. Στην 
Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας για το έτος 2014 είχαμε υποδείξει ότι η 
πρόοδος των εργασιών, η έναρξη των οποίων έγινε την 1.3.2012 με χρόνο 
ολοκλήρωσης την 1.7.2014, παρουσίαζε πολύ μεγάλη καθυστέρηση – περίπου 16 
μηνών – η οποία μέχρι τότε, δεν είχε αξιολογηθεί από τον Αρχιτέκτονα του έργου 
και, ως εκ τούτου, δεν ήταν γνωστή η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών. 

Περαιτέρω, είχαμε υποδείξει ότι ως αποτέλεσμα της πιο πάνω παράλειψης του 
Αρχιτέκτονα, ο Εργοδότης παρέμενε εκτεθειμένος στις τυχόν απαιτήσεις του 
Αναδόχου για καθυστερήσεις και οικονομικές αποζημιώσεις. Είχαμε μάλιστα 
σημειώσει ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 των όρων της σύμβασης, σε περίπτωση 
που η καθυστέρηση οφειλόταν στον Ανάδοχο, αυτός ήταν υποχρεωμένος να 
αποζημιώνει τον Εργοδότη με το ποσό των €1.300 ανά ημέρα καθυστέρησης.  

Τον Νοέμβριο 2015, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας μας πληροφόρησε ότι η εν λόγω 
καθυστέρηση οφειλόταν στον Ανάδοχο και η εκτίμηση τυχόν αποζημιώσεων που 
θα προέκυπταν, θα εξεταζόταν με την παράδοση του κτηρίου και τον διακανονισμό 
του τελικού λογαριασμού, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά στοιχεία που συγκέντρωνε 
ο Αρχιτέκτονας του έργου. 

Τον Ιανουάριο 2017, με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπείας 
εκφράσαμε την πλήρη αντίθεση μας με την πιο πάνω θέση, υποδεικνύοντας ότι 
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αυτή συγκρουόταν με τις βασικές αρχές διαχείρισης συμβάσεων που επιβάλλουν 
την έγκαιρη εξέταση θεμάτων καθυστερήσεων και, στην περίπτωση που αυτές 
είναι αδικαιολόγητες, την άμεση επιβολή αποζημιώσεων. Με την πιο πάνω 
επιστολή μας, ζητήσαμε παράλληλα όπως μας πληροφορήσει τα ακόλουθα: 

(α) Κατά πόσο το έργο είχε ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον Εργοδότη και, εάν 
όχι, πότε αναμενόταν να ολοκληρωθεί, πληροφορώντας μας για τα μέτρα που 
λήφθηκαν για επίσπευση της παράδοσης του. 

(β) Κατά πόσο είχαν υποβληθεί από τον Ανάδοχο οποιεσδήποτε απαιτήσεις για 
παράταση χρόνου και οικονομικές αποζημιώσεις λόγω της παρατηρούμενης 
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου.  

(γ) Κατά πόσο είχε αξιολογηθεί από τον Αρχιτέκτονα του έργου η καθυστέρηση 
στην πρόοδο των εργασιών, υποβάλλοντας στην Υπηρεσία μας τη σχετική έκθεση 
αξιολόγησης. 

(δ) Κατά πόσο είχε επιβληθεί στον Ανάδοχο οποιαδήποτε χρηματική αποκοπή 
από τις πληρωμές του, ως ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 των 
όρων της σύμβασης. 

(ε) Κατά πόσο η ποιότητα των εργασιών που είχαν εκτελεστεί, ήταν σύμφωνη με 
τις πρόνοιες των τεχνικών προδιαγραφών του έργου. 

Τον Φεβρουάριο 2017, ο Ανώτερος Διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

  Στην παρατηρούμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου συνέβαλε, 
μεταξύ άλλων, η οικονομική κρίση του 2013, η οποία είχε επηρεάσει 
σημαντικά την οικοδομική βιομηχανία και ιδιαίτερα τα έργα που βρίσκονταν 
υπό κατασκευή, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στις οικονομικές 
συναλλαγές, με επακόλουθο τη δυσκολία στην εξασφάλιση των απαραίτητων 
υλικών για την εκτέλεση των εργασιών. 

 Ο Αρχιτέκτονας του έρχου είχε παραχωρήσει ενδιάμεση παράταση χρόνου 
για αποπεράτωση του έργου μέχρι τις 3.1.2016. 

 Για την περίοδο από τις 4.1.2016 μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
έργου, δεν είχε ακόμα εκδοθεί Απόφαση Αρχιτέκτονα για τυχόν νέα 
παράταση χρόνου για την αποπεράτωση του. Μετά την έκδοση της τελικής 
Απόφασης του Αρχιτέκτονα για τις συνολικές καθυστερήσεις που 
παρατηρήθηκαν, στην οποία θα διαφανεί και η ευθύνη της κάθε πλευράς 
(Εργοδότη και Αναδόχου), η Τράπεζα θα αξιολογήσει το θέμα σε συνεργασία 
με τους νομικούς της συμβούλους. 

 Συμφωνεί με τη θέση της Υπηρεσίας μας ότι η ορθή διαχείριση κάθε 
σύμβασης επιβάλλει την έγκαιρη εξέταση θεμάτων που αφορούν 
καθυστερήσεις. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, θεωρεί ότι δεν θα 
εξυπηρετούσε το καλώς νοούμενο συμφέρον της Τράπεζας η εφαρμογή του 
μέτρου της επιβολής ρήτρας καθυστέρησης. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα 
αποφάσισε όπως το εν λόγω θέμα εξεταστεί μετά την παράδοση του έργου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εγγυητικές του Αναδόχου καθώς και οι 
κρατήσεις των πληρωμών είναι αρκετές για να καλύψουν τυχόν απαιτήσεις 
της Τράπεζας για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έγκαιρη ολοκλήρωση 
του έργου. 
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 Το έργο έχει ελεγχθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει 
ηλεκτροδοτηθεί, ενώ έχουν επίσης αρχίσει οι εργασίες ελέγχου και 
δοκιμαστικής λειτουργίας (commissioning) των μηχανημάτων. 

 Έχει αρχίσει η διαδικασία για την προσωρινή παραλαβή του έργου, κατά την 
οποία θα εξεταστεί από τον Αρχιτέκτονα η τήρηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου όσον αφορά την ποιότητα των εργασιών που 
εκτελέστηκαν και, κατά πόσο αυτές πληρούν τις πρόνοιες των τεχνικών 
προδιαγραφών της σύμβασης. 

Τον Ιούλιο 2017, ο Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών 
(ΑΔΛΔΕ) της Τράπεζας, μας πληροφόρησε ότι η προσωρινή παραλαβή του έργου 
έγινε από τον Αρχιτέκτονα στις 10.4.2017, δηλαδή με καθυστέρηση 33 μηνών. 
Κατά την παραλαβή ετοιμάστηκε κατάλογος εκκρεμοτήτων με αριθμό 
ασυμπλήρωτων και ελαττωματικών εργασιών, τις οποίες κλήθηκε ο Ανάδοχος να 
συμπληρώσει και επιδιορθώσει εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. 
Περαιτέρω, μας πληροφόρησε ότι ο Αρχιτέκτονας, σε συνεργασία με τον 
Επιμετρητή Ποσοτήτων αφού αξιολόγησαν τις απαιτήσεις του Αναδόχου όσον 
αφορά την πιο πάνω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, αποφάσισαν να 
εγκρίνουν την παραχώρηση προς τον Ανάδοχο ποσού €160.000, ως αποζημίωση. 

Τέλος, μας πληροφόρησε ότι τόσο ο Τεχνικός Σύμβουλος της Τράπεζας όσο και ο 
Νομικός Σύμβουλος, συμφώνησαν με το πιο πάνω ποσό της αποζημίωσης και, ως 
εκ τούτου, στις 24.4.2017 η Τράπεζα υπέγραψε με τον Ανάδοχο Συμπληρωματική 
Συμφωνία, με την οποία διευθετήθηκε το θέμα των αποζημιώσεων. 

Τον Αύγουστο 2017, ο ΑΔΛΔΕ της Τράπεζας μας πληροφόρησε ότι σημαντικός 
αριθμός εργασιών από τον πιο πάνω κατάλογο εκκρεμοτήτων είχαν εκτελεστεί 
από τον Ανάδοχο, ενώ ο Αρχιτέκτονας έχει δεσμεύσει μέρος του ποσού κράτησης, 
μέχρι τη συμπλήρωση τους.  

Από τη μελέτη των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με 
τα πιο πάνω θέματα, προκύπτουν τα ακόλουθα:  

Ο Αρχιτέκτονας του έργου και ο Επιμετρητής Ποσοτήτων έχουν εγκρίνει την 
παραχώρηση στον Ανάδοχο δικαιολογημένης συνολικής παράτασης χρόνου μέχρι 
τις 16.6.2016 (336 εργάσιμες ημέρες) και αντίστοιχο ποσό αποζημίωσης ύψους 
€533.821. Ο υπόλοιπος χρόνος, από τις 17.6.2016 μέχρι την  προσωρινή 
παραλαβή του έργου – η οποία σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Προσωρινής 
Παραλαβής είναι η 31.3.2017 και όχι η 10.4.2017 όπως μας είχε πληροφορήσει ο 
ΑΔΛΔΕ της Τράπεζας – κρίθηκε από τον Αρχιτέκτονα ως αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, για την οποία έγινε αποκοπή ποσού ύψους €373.100 (287 
ημερολογιακές ημέρες x €1.300/ημέρα) ως ρήτρα καθυστέρησης. Με βάση τα πιο 
πάνω ποσά, προέκυψε το τελικό ποσό των €160.000 που καταβλήθηκε στον 
Ανάδοχο ως αποζημίωση στα πλαίσια της Συμπληρωματικής Συμφωνίας που 
υπογράφηκε. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο εκκρεμοτήτων, κατά την ημερομηνία προσωρινής 
παραλαβής (31.3.2017), δεν είχαν παραληφθεί οι ακόλουθοι χώροι. 

 Οι χώροι του server room και του εφεδρικού server room στο υπόστεγο 

 Ο χώρος του UPS στο 2ο υπόγειο  

 Η κουζίνα της καφετέριας στο ισόγειο 

 Η αίθουσα αμφιθεάτρου 
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Επίσης, εκκρεμούσε η εκτέλεση εργασιών για επίλυση προβλημάτων που 
παρουσιάστηκαν σε σχέση με τη στεγανοποίηση του κτηρίου. 

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι δεν δικαιολογείτο η προσωρινή παραλαβή του έργου, 
αφού οι πιο πάνω σημαντικές εργασίες, που επηρεάζουν ουσιαστικά τη λειτουργία 
του έργου, δεν είχαν συμπληρωθεί και, ως εκ τούτου, δεν περιλήφθηκαν στο 
μέρος του έργου που είχε παραληφθεί. 

Θεωρούμε ότι, η απόφαση για προσωρινή παραλαβή του έργου τη συγκεκριμένη 
ημερομηνία, αποτελεί ευνοϊκή μεταχείριση προς τον Ανάδοχο, ο οποίος μέχρι την 
ουσιαστική ολοκλήρωση του έργου, θα όφειλε να καταβάλει το αντίστοιχο 
επιπλέον ποσό ως ρήτρα καθυστέρησης, πέραν του πιο πάνω ποσού των 
€373.100 για το οποίο είχε γίνει αποκοπή. 

12. Εγχειρίδιο Προσφορών Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. Όπως 
αναφέραμε στη Έκθεση μας για το 2014, τον Απρίλιο 2015, η Συνεργατική 
Κεντρική Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ) εξέδωσε Εγχειρίδιο Προσφορών, με στόχο – όπως 
αναφέρεται και στην εισαγωγή του – την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
προμηθευτών, με τους ιδίους όρους, ώστε να προκύπτουν συμφωνίες που θα 
αποφέρουν καλύτερες τιμές και ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, 
αναφέρεται ότι η διενέργεια διαγωνισμών, η λεπτομερής κωδικοποίηση των 
διαδικασιών που θα ακολουθούνται και η δημοσιοποίηση τους, αποτελεί 
στρατηγική απόφαση της ΣΚΤ, έτσι ώστε πέραν των οικονομικών οφελών που θα 
προκύψουν, να αναβαθμιστεί ο οργανισμός στα μάτια της κοινωνίας στην οποία 
δραστηριοποιείται, κερδίζοντας την εκτίμηση των συνεργατών του ως ένας 
οργανισμός που ενεργεί με διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις και με επαγγελματισμό. 

Από τη μελέτη του πιο πάνω Εγχειριδίου από την Υπηρεσία μας, διαπιστώθηκαν 
ορισμένες ελλείψεις/ασάφειες, για τις οποίες γίνεται λεπτομερής αναφορά στην 
Έκθεση μας για το 2014, μαζί με τις θέσεις του Προέδρου της Επιτροπείας καθώς 
και τα σχόλια της Υπηρεσίας μας επί των θέσεων αυτών. Στην πιο πάνω Έκθεση 
μας, έγιναν επίσης εισηγήσεις για τροποποίηση/συμπλήρωση των σχετικών 
προνοιών, με σκοπό την διασφάλιση των πιο πάνω επιδιώξεων/στρατηγικών 
στόχων της ΣΚΤ, μέσα από το εν λόγω Εγχειρίδιο και, κυρίως τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των προσφοροδοτών. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ωστόσο ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπείας μας είχε 
πληροφορήσει ότι συμφωνούσαν με τις πλείστες των εισηγήσεων μας και, αυτές 
θα εφαρμόζονταν στην επικείμενη – τότε – τροποποίηση του Εγχειριδίου 
Προσφορών, εντούτοις, κατά τον έλεγχο ο οποίος διεξήχθη από την Υπηρεσία μας 
για την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιείται το 
ίδιο Εγχειρίδιο, χωρίς καμιά τροποποίηση των εν λόγω προνοιών. 

Σημειώνεται ότι, μια εκ των πιο πάνω επισημάνσεων/παρατηρήσεων μας, 
αφορούσε την πρόνοια του Εγχειριδίου για ενημέρωση των προσφοροδοτών για 
τα αποτελέσματα των διαγωνισμών και, για την οποία είχαμε εισηγηθεί όπως 
προστεθεί πρόνοια, με βάση την οποία να προβλέπεται – για σκοπούς διαφάνειας 
– η ενημέρωση των μη επιλεγέντων προσφοροδοτών που έλαβαν μέρος στον 
διαγωνισμό, για το όνομα του επιτυχόντα προσφοροδότη, το ποσό κατακύρωσης 
καθώς και τους λόγους μη επιλογής της προσφοράς τους (άκυρη προσφορά, ψηλή 
τιμή κ.λπ.). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας μας είχε τότε πληροφορήσει ότι η Τράπεζα, ως μη 
κυβερνητικός οργανισμός, επέλεξε να μην εφαρμόζει την πολιτική γνωστοποίησης 
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του επιτυχόντα προσφοροδότη, θεωρώντας ότι η εισήγηση μας θα επέφερε 
σημαντικό λειτουργικό κόστος στην Τράπεζα, ενώ υφίστατο και ο κίνδυνος 
διασάλευσης των σχέσεων της Τράπεζας με προμηθευτές οι οποίοι είναι και 
πελάτες της. Μας είχε επισυνάψει επίσης γνωμάτευση των εξωτερικών νομικών 
συμβούλων της ΣΚΤ, με βάση την οποία η τελευταία δεν εμπίπτει στις πρόνοιες 
του Νόμου Ν.12(Ι)/2006. 

Η Υπηρεσία μας ωστόσο, είχε επισημάνει ότι η πιο πάνω εισήγηση της είχε γίνει 
με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια στις ενέργειες της ΣΚΤ σε θέματα 
προσφορών, η οποία αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους έκδοσης του 
Εγχειριδίου Προσφορών (όπως αναφέρεται σε αυτό) και, νοουμένου ότι 
ακολουθούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα έγγραφα των διαγωνισμών, η 
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, θα είχε θετικό αντίκτυπο για τη ΣΚΤ. 
Σημειώσαμε τέλος ότι, έστω κι αν δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου 
Ν.12(Ι)/2006, η ΣΚΤ οφείλει να τηρεί τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας 
και μη διάκρισης των προσφοροδοτών. 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, κατά τη διερεύνηση γραπτού παραπόνου που είχε 
υποβληθεί από οικονομικό φορέα για δύο διαγωνισμούς της ΣΚΤ (αρ. 126/2016 
και 127/2016), η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων, πληροφόρησε – μεταξύ άλλων - τον Απρίλιο 2017 τον Γενικό 
Διευθυντή της ΣΚΤ ότι, παρόλο που οι διαγωνισμοί οι οποίοι προκηρύσσονται από 
την ΣΚΤ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαδικασία 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, στην οποία περιέχονται εξειδικευμένες πρόνοιες 
για την υποχρεωτική ενημέρωση των συμμετεχόντων στους δημόσιους 
διαγωνισμούς, θεωρούσε ότι λόγω της κρατικής συμμετοχής και ιδιοκτησίας σε 
αυτή, θα έπρεπε να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και 
της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, γεγονός το οποίο θα εξυπηρετούσε 
τόσο το συμφέρον της Τράπεζας όσο και το δημόσιο συμφέρον. Ενόψει των πιο 
πάνω, η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας τον πληροφόρησε ότι κατά την 
ενημέρωση των οικονομικών φορέων, θα ήταν ορθό να αναφέρεται, κατ΄ ελάχιστο, 
ο λόγος απόρριψης μιας προσφοράς καθώς και τα στοιχεία της επιλεγείσας 
προσφοράς, δίδοντας το μήνυμα στους συμμετέχοντες ότι οι διαδικασίες είναι 
διαφανείς και ότι έτυχαν ίσης μεταχείρισης. 

Οι πιο πάνω θέσεις/απόψεις της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, είναι σε 
πλήρη ταύτιση με τις απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν από την Υπηρεσία μας 
σχετικά με το πιο πάνω θέμα. 

Ο Ανώτερος Διευθυντής Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών (ΑΔΛ&ΔΕ) της 
ΣΚΤ μας πληροφόρησε τον Αύγουστο 2017 ότι τόσο η Πολιτική Προσφορών όσο 
και το σχετικό Εγχειρίδιο Προσφορών τυγχάνουν αναθεώρησης και αναμένεται ότι 
αρκετές από τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας θα υιοθετηθούν. Μας 
πληροφόρησε επίσης ότι τα αναθεωρημένα έγγραφα (Πολιτική και Εγχειρίδιο 
Προσφορών) θα υποβάλλονταν ενώπιον της Επιτροπείας για τη λήψη τελικών 
αποφάσεων. 

Σημειώνεται ότι – όπως αναφέρεται πιο πάνω - τον Νοέμβριο 2015, κατά την 
ετοιμασία της Έκθεσης μας για το 2014, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας μας είχε 
πληροφορήσει - και τότε - ότι επίκειτο η τροποποίηση του Εγχειριδίου 
Προσφορών, στο οποίο θα εφάρμοζαν τις πλείστες των εισηγήσεων μας - με τις 
οποίες συμφωνούσαν - χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι την ετοιμασία 
της παρούσας Έκθεσης μας, δηλαδή δύο σχεδόν χρόνια μετά. 
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13. Παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων διαγωνισμών 

Διαγωνισμός αρ. 48/2016 – Ανάπτυξη και υλοποίηση εσωτερικού 
συστήματος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 
(Development and Implementation of an Internal Credit Rating/Scoring 
System). Με βάση απόφαση της Επιτροπείας της ΣΚΤ ημερ. 30.3.2016, μετά από 
εισήγηση του Προϊστάμενου της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) ημερ. 
28.3.2016, ο εν λόγω διαγωνισμός εντάχθηκε στις πρόνοιες της παρ. 7.11(i) του 
Εγχειριδίου Προσφορών και, στις 31.3.2016 ζητήθηκε προσφορά από οκτώ (8) 
προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς. Προσφορά υπέβαλαν τελικά στις 13.5.2016 
πέντε (5) οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων η μία ακυρώθηκε αφού είχε 
υποβληθεί εκπρόθεσμα. 

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας 
δόθηκαν από τη ΣΚΤ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Η έγκριση της Επιτροπής Προσφορών δόθηκε στις 4.4.2016, μεταγενέστερα 
της ζήτησης της υποβολής προσφοράς, ενώ η πιο πάνω έγκριση της Επιτροπείας 
είχε δοθεί για 6 αντί 8 εταιρείες από τις οποίες είχε τελικά ζητηθεί προσφορά, αφού 
δύο από αυτές δεν περιλαμβάνονταν στην πιο πάνω εισήγηση του Προϊστάμενου 
της ΜΔΚ, με βάση την οποία είχε δοθεί η έγκριση. Σε Εσωτερικό Σημείωμα το 
οποίο είχε υποβληθεί από τον Ανώτερο Διευθυντή Λειτουργικών και Διοικητικών 
Εργασιών προς τον Γενικό Διευθυντή με ημερ. 19.8.2016, αναφέρεται – μεταξύ 
άλλων – ότι η απόφαση για την προσθήκη των δύο επιπλέον οικονομικών φορέων 
είχε ληφθεί από την ΜΔΚ, σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή και τον ίδιο τον 
Ανώτερο Διευθυντή Λειτουργικών και Διοικητικών Εργασιών, για τους λόγους τους 
οποίους αναφέρει στο πιο πάνω σημείωμα του. 

Παρατηρούμε ωστόσο ότι, πέραν της εκ των υστέρων έγκρισης, η πιο πάνω 
ενέργεια αποτελεί μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της απόφασης τόσο της 
Επιτροπείας όσο και της Επιτροπής Προσφορών, χωρίς την προηγούμενη έγκριση 
τους. 

Τον Αύγουστο 2017, ο ΑΔΛ&ΔΕ της ΣΚΤ μας πληροφόρησε ότι ορθά είχαμε 
επισημάνει ότι η έγκριση της Επιτροπής Προσφορών είχε δοθεί καλυπτικά, 
μεταγενέστερα της ζήτησης της υποβολής των προσφορών, κατά παρέκκλιση από 
τη νενομισμένη διαδικασία, λόγω του επείγοντος του θέματος και, αφού η έγκριση 
θεωρήθηκε δεδομένη, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης σημαντικότητας του έργου. 
Μας πληροφόρησε επίσης ότι σύμφωνα με το εν ισχύ Εγχειρίδιο Προσφορών, δεν 
απαιτείτο η προηγούμενη έγκριση των προσφοροδοτών και, η απόφαση για 
συμπερίληψη των δύο επιπρόσθετων προσφοροδοτών λήφθηκε έχοντας κατά νου 
τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Τράπεζας. 

Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της σχετικά με τις πιο πάνω ενέργειες, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι οι πιο πάνω αποφάσεις 
είχαν ληφθεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα/όργανα, ενώ δεν μπορεί κατά την 
άποψη μας να γίνεται – αόριστα - επίκληση των καλώς νοούμενων συμφερόντων 
της Τράπεζας για να παρακάμπτονται οι νενομισμένες διαδικασίες.  

Επίσης, παρόλο που με βάση το εν ισχύ Εγχειρίδιο Προσφορών δεν απαιτείτο – 
όπως αναφέρει ο ΑΔΛ&ΔΕ της ΣΚΤ - η προηγούμενη έγκριση των 
προσφοροδοτών, παρατηρούμε ότι τα ονόματα των 6 αρχικών προσφοροδοτών, 
περιλαμβάνονταν στο αίτημα το οποίο είχε υποβληθεί και, με βάση το οποίο είχε 
δοθεί η σχετική έγκριση της διαδικασίας. Επομένως, εάν δεν υπήρχε λόγος ή δεν 
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θα ήταν χρήσιμη για τα αρμόδια όργανα λήψης απόφασης η αναφορά των 
προσφοροδοτών που λαμβάνουν μέρος σε μια διαδικασία την οποία καλούνται να 
εγκρίνουν, θέση με την οποία δεν συμφωνούμε, τότε δεν θα υπήρχε λόγος 
καταγραφής/αναφοράς τους ούτε στο αρχικό αίτημα. 

(β) Ενώ στα έγγραφα του διαγωνισμού υπήρχαν υποκριτήρια τεχνικής 
αξιολόγησης, στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικού 
μέρους των προσφορών που υποβλήθηκαν, δεν καθορίζονταν σε αυτά οι 
συντελεστές βαρύτητας του κάθε υποκριτηρίου. Επίσης, ο καθορισμός της 
βαρύτητας του τεχνικού και οικονομικού μέρους, η οποία επίσης λήφθηκε υπόψη 
κατά την αξιολόγηση και κατακύρωση του διαγωνισμού, καθορίστηκε από την ad-
hoc επιτροπή αξιολόγησης μετά την υποβολή των προσφορών. 

Η παράλειψη καθορισμού στα έγγραφα του διαγωνισμού των συντελεστών 
βαρύτητας για τα υποκριτήρια τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη 
βαθμολόγηση των προσφορών, παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας, εφόσον – εάν αυτά ήταν εξ΄ αρχής υπόψη των προσφοροδοτών – 
ενδεχομένως να επηρέαζε την προσφορά τους.  

Σχετική με τα πιο πάνω είναι και η απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (τότε ΔΕΚ) στην υπόθεση C-532/06, Εμμ. Γ. Λιανάκης ΑΕ κ.λπ. κατά 
Δήμου Αλεξανδρούπολης κ.λπ., της 4ης Ιανουαρίου 2008, στην οποία εξηγήθηκε 
ότι σχετικό άρθρο 36 της τότε εν ισχύι Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/50, για τον 
συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, 
«ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των 
επιχειρηματιών και της εντεύθεν απορρέουσας υποχρεώσεως διαφάνειας, 
απαγορεύει, στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού, στην αναθέτουσα αρχή να 
καθορίζει μεταγενεστέρως συντελεστές βαρύτητας και υποκριτήρια για τα 
περιλαμβανόμενα στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στη διακήρυξη του διαγωνισμού 
κριτήρια αναθέσεως» και «επιβάλλει όπως όλα τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη η 
αναθέτουσα αρχή για τον εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς και η σχετική σημασία τους καθίστανται γνωστά στους εν 
δυνάμει προσφέροντες, κατά τον χρόνο προετοιμασίας των προσφορών τους.». 
«Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να εφαρμόζει κανόνες καθορισμού των 
συντελεστών βαρύτητας ή υποκριτήρια για τα κριτήρια αναθέσεως που δεν έχει 
προηγουμένως γνωστοποιήσει στους προσφέροντες». 

Ανάλογο ήταν και το σκεπτικό της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (ΑΑΠ) στην 
Απόφαση της στην προσφυγή με αρ. 76/2016, σύμφωνα με την οποία για 
παρόμοιους με τους πιο πάνω λόγους, ακυρώθηκε – πρόσφατα – απόφαση 
Αναθέτουσας Αρχής. Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις/απόψεις του Γενικού 
Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 πιο πάνω, με βάση 
τις οποίες παρόλο που οι διαγωνισμοί οι οποίοι προκηρύσσονται από την ΣΚΤ δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων και, επομένως δεν ελέγχονται από την ΑΑΠ, θα πρέπει να 
τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των 
οικονομικών φορέων, θεωρούμε ότι η πιο πάνω Απόφαση της ΑΑΠ σχετίζεται 
άμεσα με το εν λόγω θέμα. 

Ο ΑΔΛ&ΔΕ της ΣΚΤ μας πληροφόρησε τον Αύγουστο 2017 ότι οι διαδικασίες 
προσφορών της Τράπεζας δεν προνοούν τη συμπερίληψη της βαρύτητας των 
κριτηρίων στα έγγραφα των προσφορών και, αυτά καθορίζονται εσωτερικά και 
οπωσδήποτε πριν το άνοιγμα των προσφορών, όπως και στον υπό αναφορά 
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διαγωνισμό, όπου ο καθορισμός της αναλογίας/βαρύτηταςτεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς είχε γίνει στις 16.5.2016 και, αφού καθορίστηκε ακολούθησε το 
άνοιγμα των προσφορών. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, θεωρούν ότι δεν τίθεται 
θέμα διάκρισης ή αδιαφάνειας, αφού η κατάταξη των προσφοροδοτών έγινε πριν 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών τους και, ως εκ τούτου, η Τράπεζα 
θεωρεί ότι δεν τίθεται θέμα διάκρισης ή αδιαφάνειας, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι 
διαδικασίες της καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του Οργανισμού. Συνεπώς – μας πληροφόρησε – θεωρούν ότι οι 
πιο πάνω αναφορές της Υπηρεσίας μας δεν είναι ακριβείς. 

Σχολιάζοντας τις πιο πάνω απόψεις/θέσεις της Τράπεζας παρατηρούμε τα 
ακόλουθα: 

(α) Το ουσιώδες και η σημασία του καθορισμού των υποκριτηρίων τεχνικής 
αξιολόγησης καθώς και της βαρύτητας του τεχνικού και οικονομικού μέρους και, η 
συμπερίληψη τους στα έγγραφα του διαγωνισμού, αναλύεται και τεκμηριώνεται 
λεπτομερώς στην Έκθεση μας, με βάση σχετικές με το θέμα αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφορών, και δεν αντικρούονται από τα πιο πάνω αόριστα και ατεκμηρίωτα 
κατά την άποψη μας επιχειρήματα της Τράπεζας. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου και την ετοιμασία της Έκθεσης μας 
για το 2014, ο Πρόεδρος της Επιτροπείας μας είχε πληροφορήσει – μεταξύ άλλων 
– ότι συμφωνούσαν με σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας, όπως οι συντελεστές 
στάθμισης του τεχνικού και οικονομικού μέρους καθορίζονται εκ των προτέρων και 
περιλαμβάνονται στα έγγραφα των προσφορών, θέσεις οι οποίες είναι σε 
αντίφαση με αυτές που εκφράστηκαν από την Τράπεζα στα πλαίσια της παρούσα 
Έκθεση μας. 

(β) Με βάση τις πρόνοιες της παρ. 7.5 του Εγχειριδίου Προσφορών, το άνοιγμα 
των προσφορών γίνεται κατά την ημέρα και ώρα λήξης του διαγωνισμού από δύο 
μέλη της Επιτροπής Προσφορών τα οποία μονογράφουν την πρώτη και την 
τελευταία σελίδα των προσφορών που υποβλήθηκαν καθώς και όλες τις σελίδες 
της οικονομικής προσφοράς και, ένα εκπρόσωπο της Μονάδας Εσωτερικής 
Επιθεώρησης.  

Οι προσφορές για τον υπό αναφορά διαγωνισμό υποβλήθηκαν στις 13.5.2017 και 
– όπως μας πληροφόρησε πιο πάνω η Τράπεζα - το άνοιγμα τους έγινε στις 
16.5.2017, 3 μέρες δηλαδή μετά την υποβολή τους, κατά παράβαση των πιο πάνω 
σχετικών προνοιών του Εγχειριδίου Προσφορών, ενώ δεν αναφέρεται κατά πόσο 
είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία υπογραφής/μονογραφής τους. 

(γ) Στον διαγωνισμό αρ. 60/2016, οι συντελεστές στάθμισης (βαρύτητες) του 
τεχνικού και οικονομικού μέρους είχαν καθοριστεί εκ των προτέρων και είχαν 
εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπεία πριν την προκήρυξη των 
προσφορών, χωρίς ωστόσο να περιληφθούν στα έγγραφα του διαγωνισμού. Στον 
διαγωνισμό αρ. 62/2016, οι πιο πάνω συντελεστές είχαν καθοριστεί εκ των 
προτέρων και είχαν περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως και τα 
υποκριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης, χωρίς ωστόσο να περιληφθούν και οι 
συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων. Τέλος, στον διαγωνισμό αρ. 120/2016, 
τόσο οι συντελεστές στάθμισης του τεχνικού και οικονομικού μέρους όσο και οι 
συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης είχαν 
περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού και ήταν γνωστά στους προσφοροδότες 
κατά την ετοιμασία της προσφοράς τους (για τους τρεις πιο πάνω διαγωνισμούς 
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καθώς και για τον τρόπο χειρισμού/εφαρμογής των πιο πάνω κριτηρίων/ 
βαρυτήτων, γίνεται αναλυτική αναφορά πιο κάτω). 

Από τα πιο πάνω, συνάγεται ότι η Τράπεζα δεν φαίνεται να είναι συνεπής σε ότι 
αφορά τον εν λόγω ουσιώδη όρο σε όλους τους διαγωνισμούς της και, ως εκ 
τούτου, δεν ευσταθεί η πιο πάνω αναφορά του ΑΔΛ&ΔΕ ότι η μη συμπερίληψη 
των συντελεστών στάθμισης του τεχνικού και οικονομικού μέρους και των 
συντελεστών βαρύτητας των υποκριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης στον υπό 
αναφορά διαγωνισμό είχε βασιστεί στις διαδικασίες της Τράπεζας και στις 
βέλτιστες πρακτικές. Ως εκ τούτου, απορρίπτεται το ατεκμηρίωτο – κατά την 
άποψη μας - συμπέρασμα του ΑΔΛ & ΔΕ, ότι οι σχετικές αναφορές της Υπηρεσίας 
μας δεν ήταν ακριβείς. 

(γ) Σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση ημερ. 10.8.2016 η οποία υποβλήθηκε 
από την επιτροπή αξιολόγησης στην Επιτροπεία και, η οποία περιλάμβανε την 
τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν, οι τιμές 
των 4 προσφορών που είχαν αξιολογηθεί και κριθεί ότι ικανοποιούσαν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του διαγωνισμού, ανέρχονταν σε: 

  Κόστος με βάση 
Αρχική 

Προσφορά 
 

Κόστος με βάση 
τυποποιημένη 

επιλογή 1 

  (€)  (€) 

Προσφοροδότης αρ. 1:   245.000   403.000 

Προσφοροδότης αρ. 2:   958.000   1.589.000 

Προσφοροδότης αρ. 3:   1.517.000   1.946.000 

Προσφοροδότης αρ. 4:    2.397.000   2.578.000 

Μετά τη βαθμολόγηση των προσφορών με βάση τους συντελεστές βαρύτητας των 
υποκριτηρίων και τη σταθμισμένη βαθμολογία του τεχνικού και οικονομικού 
μέρους, για τα οποία γίνεται αναφορά στην παρ. (β) πιο πάνω και, τα οποία 
καθορίστηκαν μετά την υποβολή και το άνοιγμα των προσφορών, η επιτροπή 
αξιολόγησης κατέληξε στους δύο επικρατέστερους προσφοροδότες, τους 
προσφοροδότες 3 και 4, οι οποίοι κλήθηκαν και υπέβαλαν τις τελικές οικονομικές 
τους προσφορές, οι οποίες ανέρχονταν σε €1.737.000 και €2.066.000 αντίστοιχα 
για την επιλογή 1 και, σε €1.166.000 και €1.626.000 αντίστοιχα για την επιλογή 2. 

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγήθηκε κατακύρωση του 
διαγωνισμού στον προσφοροδότη αρ. 3, για το συνολικό ποσό των €1.981.000 
(ποσό €1.737.000 για την επιλογή 1, πλέον €125.000 για το Financial Statement 
Solution Software και €119.000 για το Real Time Decision Manager Software). 
Εισηγήθηκε επίσης έγκριση επιπρόσθετου προϋπολογισμού ύψους €1.181.000 
για το 2017, αφού ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Επιτροπείας για το εν 
λόγω έργο, ανερχόταν σε €800.000.    

Τελικά, με απόφαση της Επιτροπείας ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον 
προσφοροδότη αρ. 3 για το συνολικό ποσό των €3.570.000, ποσό το οποίο 
αφορούσε τόσο το υπό αναφορά έργο, όσο και το έργο του IFRS 9, το οποίο 
ανατέθηκε με άλλο ξεχωριστό διαγωνισμό. 

Από τα πιο πάνω παρατηρούμε ότι, ενώ για το υπό αναφορά έργο είχαν 
προεπιλεγεί οι οικονομικοί φορείς μετά από εισήγηση της ΜΔΚ στη βάση 
αξιολόγησης της δυνατότητας τους να εκτελέσουν ικανοποιητικά το έργο, 
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εντούτοις, με τον εκ των υστέρων καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των 
υποκριτηρίων καθώς και της στάθμισης του τεχνικού και οικονομικού μέρους (70% 
και 30% αντίστοιχα), κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης 
μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται 
στην παρ. (β) πιο πάνω, η ανάθεση έγινε τελικά στον τρίτο πιο ακριβό 
προσφοροδότη, σε ποσό κατά πολύ ψηλότερο από τις δύο χαμηλότερες 
προσφορές οι οποίες είχαν υποβληθεί. Δηλαδή, οι βαρύτητες των υποκριτηρίων 
και η στάθμιση της βαρύτητας του οικονομικού και του τεχνικού μέρους που 
καθορίστηκαν εκ των υστέρων, ανέτρεψαν τη σειρά κατάταξης (με βάση την τιμή) 
των προσφοροδοτών, γεγονός το οποίο δημιουργεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς 
την ικανοποίηση του βασικού κριτηρίου της ανταποδοτικότητας της τιμής (value for 
money). 

(δ) Ενώ στα έγγραφα του διαγωνισμού η παροχή των υπό αναφορά υπηρεσιών 
θα έπρεπε να αρχίσει την 1.6.2016 και να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28.2.2017, η 
διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις 
23.8.2016, η υπογραφή του συμβολαίου έγινε στις 10.10.2016 και, στις 
21.10.2016 εκδόθηκε το πρώτο τιμολόγιο (25% του συνολικού κόστους) το οποίο 
και έχει πληρωθεί. 

Ο ΑΔΛ&ΔΕ της ΣΚΤ μας πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της 
σύμβασης οφείλεται στον χρόνο που απαιτήθηκε για την αξιολόγηση των 
προσφορών, λόγω της πολυπλοκότητας τους και, στον χρόνο που χρειάστηκε για 
να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των νομικών τμημάτων της Τράπεζας και του 
επιτυχόντα/Αναδόχου σε σχέση με το περιεχόμενο των συμβολαίων. 

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι οι πρόνοιες των 
συμβολαίων θα πρέπει να καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού και, όχι να 
αποτελούν στοιχείο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών μετά την 
κατακύρωση και πριν την υπογραφή του, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της 
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων που λαμβάνουν 
μέρος στον διαγωνισμό. 

Διαγωνισμός αρ. 60/2016 – Selection of audit and related services provider. 
Τον Απρίλιο 2016, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την επιλογή εξωτερικού 
ελεγκτή για τη ΣΚΤ (Selection of audit and related services provider). Πριν την 
προκήρυξη του διαγωνισμού, αποφασίστηκε από την Επιτροπή Ελέγχου και την 
Επιτροπεία η διαδικασία διεκπεραίωσης του, στην οποία περιλαμβάνονταν – 
μεταξύ άλλων - οι συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων της τεχνικής 
αξιολόγησης καθώς και η σταθμισμένη βαθμολογία του τεχνικού και οικονομικού 
μέρους. Επίσης, αποφασίστηκε όπως με βάση την πιο πάνω βαθμολόγηση των 
προσφορών, θα γινόταν διαπραγμάτευση με τους δύο πρώτους στη βαθμολογία 
και, θα καλούνταν να υποβάλουν τις τελικές τους οικονομικές προσφορές και να 
γίνει η τελική βαθμολόγηση με τις ίδιες βαρύτητες.  

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας με βάση τα στοιχεία τα οποία μας 
δόθηκαν από τη ΣΚΤ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Παρόλο που οι συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων της τεχνικής 
αξιολόγησης καθώς και η σταθμισμένη βαθμολογία του τεχνικού και οικονομικού 
μέρους είχαν αποφασιστεί πριν την προκήρυξη των προσφορών, εντούτοις δεν 
είχαν περιληφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, γεγονός το οποίο παραβιάζει τις 
αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών 
φορέων, εφόσον – εάν αυτά ήταν εξ΄ αρχής υπόψη των προσφοροδοτών – 
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ενδεχομένως αυτό να επηρέαζε την προσφορά τους. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
στα σχόλια μας για το διαγωνισμό 48/2016, στην απόφαση του Δικαστηρίου 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Λιανάκης «η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως 
των επιχειρηματιών και της εντεύθεν απορρέουσας υποχρεώσεως διαφάνειας … 
επιβάλλει όπως όλα τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για τον 
εντοπισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και η 
σχετική σημασία τους καθίστανται γνωστά στους εν δυνάμει προσφέροντες, κατά 
τον χρόνο προετοιμασίας των προσφορών τους.».  

(β) Μετά από τη διαπίστωση της Υπηρεσίας μας ότι είχε τροποποιηθεί - κατά την 
αξιολόγηση - η πιο πάνω διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο Ανώτερος 
Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης μας πληροφόρησε τον 
Φεβρουάριο 2017, ότι λόγω αποκλίσεων που είχε παρουσιάσει η προσφορά του 
ενός οικονομικού φορέα και, υπό το δίλημμα κατά πόσο θα έπρεπε να 
αποκλειστούν από τη διαδικασία μία ή περισσότερες προσφορές, η Επιτροπεία 
υιοθέτησε εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης όπως γίνει διαπραγμάτευση και 
με τους 4 προσφοροδότες και, να ληφθεί απόφαση για την κατακύρωση με 
μοναδικό κριτήριο την τιμή. Σημείωσε επίσης ότι εφόσον είχαν ληφθεί προσφορές 
μόνο από τους 4 μεγάλους ελεγκτικούς οίκους και, με βάση τις πολύ ψηλού 
επιπέδου τεχνικές προσφορές, παρουσιάσεις και αξιολόγηση, η ποιότητα του 
ελέγχου ήταν διασφαλισμένη.  

Είναι άποψη μας ότι η θέση αυτή είναι ορθή, και συνεπώς λανθασμένα δεν 
υιοθετήθηκε εξ αρχής. Η δε μεταβολή στην πορεία εξέλιξης του διαγωνισμού των 
κριτηρίων αξιολόγησης και ανάθεσης πλήττει σοβαρά τις αρχές της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, με 
βάση τις αρχικές τιμές των 4 προσφορών που είχαν υποβληθεί και τη βαθμολογία 
του τεχνικού μέρους της προσφοράς τους, όπως περιλαμβάνεται στην έκθεση 
αξιολόγησης, παρατηρούμε ότι εάν ακολουθείτο η αρχική διαδικασία, της επιλογής 
δηλαδή των δύο επικρατέστερων προσφορών, με βάση τη συνολική βαθμολογία 
του τεχνικού και οικονομικού μέρους της προσφοράς τους, με τους οποίους θα 
γινόταν περαιτέρω διαπραγμάτευση, ο οικονομικός φορέας στον οποίο έγινε τελικά 
η ανάθεση της σύμβασης δεν θα περιλαμβανόταν σε αυτούς, αφού με βάση τη 
συνολική βαθμολογία που θα ελάμβανε, θα είχε καταταγεί τρίτος στη σειρά. 

(γ) Στην απόφαση ανάθεσης του διαγωνισμού, όπως περιλαμβάνεται στο 
πρακτικό της Επιτροπείας για την απόφαση της αρ. 02-12/2016 ημερομηνίας 
15.6.2016, αναφέρεται ότι η ανάθεση γίνεται στον εν λόγω οίκο/προσφοροδότη, ο 
οποίος είχε υποβάλει την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, η οποία 
ανερχόταν σε €827.000 ετησίως και, ο διορισμός των εν λόγω ελεγκτών απαιτεί 
την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας. 

Η ΣΚΤ, από την οποία ζητήσαμε να μας υποβάλει την έκθεση/στοιχεία τα οποία 
υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση για έγκριση του διορισμού των ελεγκτών, 
στους οποίους έγινε ανάθεση του διαγωνισμού, καθώς και τη σχετική απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης, μας πληροφόρησε τον Φεβρουάριο 2017 ότι δεν 
υποβλήθηκε οποιαδήποτε έκθεση στη Γενική Συνέλευση αλλά έγινε προφορική 
ενημέρωση με βάση την οποία εγκρίθηκε ο εν λόγω διορισμός. 

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρούμε ότι έγινε εκ των υστέρων ουσιαστική αλλαγή 
στον τρόπο ανάθεσης της προσφοράς, σύμφωνα με τον οποίο οι προσφοροδότες 
ετοίμασαν και υπέβαλαν την προσφορά τους, ανατρέποντας τη σειρά κατάταξης, 
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κάτι το οποίο αποτελεί σαφή παραβίαση των αρχών της διαφάνειας, ίσης 
μεταχείρισης και μη διάκρισης. 

Ο ΑΔΛ&ΔΕ της ΣΚΤ μας πληροφόρησε τον Αύγουστο 2017 ότι η περιγραφή των 
γεγονότων από την Υπηρεσία μας στην πιο πάνω παράγραφο είναι ανακριβής, 
ψευδής και παραπλανητική, αφού αποκρύβει/παραβλέπει – όπως ανέφερε – το 
γεγονός ότι ο χαμηλότερος προσφοροδότης είχε υποβάλει με την προσφορά του 
ρήτρα αντίθετη προς τον πλέον βασικό όρο του διαγωνισμού σχετικά με τις 
υποβληθείσες τιμές και, ως εκ τούτου, με βάση την αρχική διαδικασία θα είχε 
απορριφθεί. 

Η πιο πάνω αναφορά απορρίπτεται από την Υπηρεσία μας ως αδικαιολόγητη και 
ατεκμηρίωτη για τους πιο κάτω λόγους: 

(α) Ο έλεγχος των διαγωνισμών στα πλαίσια της παρούσας Έκθεσης μας και η 
υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων/πληροφοριών, έγινε υπό τις απαράδεκτες 
συνθήκες οι οποίες περιγράφονται σε άλλη παράγραφο της Έκθεσης μας. Για τον 
επιπρόσθετο αυτό λόγο, αλλά και με βάση την πάγια πρακτική που ακολουθείται 
από την Υπηρεσίας μας με όλους τους ελεγχόμενους, τα προκαταρτικά 
ευρήματα/διαπιστώσεις μας υποβλήθηκαν ως προσχέδιο στη ΣΚΤ για απόψεις, 
πριν την οριστικοποίηση τους και, αντί η Τράπεζα – λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω εμπόδια/δυσκολίες στη διεξαγωγή του ελέγχου, τις οποίες η ίδια προκάλεσε 
– να υποβάλει τεκμηριωμένα τις απόψεις της με εισηγήσεις για τυχόν διορθώσεις 
οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν, τις οποίες  η Υπηρεσία μας θα υιοθετούσε, 
προέβει στους πιο πάνω αδικαιολόγητους και απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. 

(β) Τα γεγονότα για τον εν λόγω διαγωνισμό, περιλαμβανομένης και της 
απόκλισης που παρουσίαζε η υπό αναφορά προσφορά, καταγράφονται στην πιο 
πάνω παράγραφο της Έκθεσης μας, κατόπιν σχετικών διευκρινήσεων που είχαν 
ζητηθεί – και είχαν δοθεί από την Τράπεζα – τον Φεβρουάριο 2017. Ο λόγος για 
τον οποίο δεν γίνεται ειδική/επί λέξει αναφορά στην απόκλιση που παρουσίαζε η 
εν λόγω προσφορά, είναι επειδή δεν χρειαζόταν, εφόσον δεν αλλάζει την ουσία 
της παρατήρησης και των διαπιστώσεων μας. Εκείνο το οποίο αναφέραμε ήταν 
ότι, εφόσον είχαν ληφθεί προσφορές μόνο από τους 4 μεγάλους ελεγκτικούς 
οίκους και, με βάση τις πολύ ψηλού επιπέδου τεχνικές προσφορές, παρουσιάσεις 
και αξιολόγηση – όπως αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης -, η 
ποιότητα του ελέγχου ήταν διασφαλισμένη, θα μπορούσε να υιοθετηθεί εξ αρχής η 
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης όπως γίνει διαπραγμάτευση και με τους 4 
προσφοροδότες και, η απόφαση για την κατακύρωση να ληφθεί με κριτήριο την 
τιμή. 

Όσον αφορά την απόκλιση του χαμηλότερου προσφοροδότη, την οποία θεωρεί η 
Τράπεζα - στην απάντηση της - ως ουσιώδη και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε 
να γίνει αποδεκτή και θα έπρεπε να απορριφθεί, στοιχεία στα οποία έχει βασίσει 
και τους πιο πάνω αδικαιολόγητους χαρακτηρισμούς της σχετικά με το 
περιεχόμενο της «ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ» Έκθεσης μας, παρατηρούμε ότι η ίδια η Τράπεζα 
- όπως αναφέρεται εξάλλου και στα σχόλια της - κατά τη διαπραγμάτευση με τους 
προσφοροδότες, τους είχε ζητήσει, πέραν από τη βελτίωση της τιμής τους, την 
απάλειψη οποιωνδήποτε όρων που να παρέχουν τη δυνατότητα μεταβολής του 
κόστους. Δηλαδή, αφού είχαν τροποποιήσει το κριτήριο ανάθεσης, έδωσαν το 
δικαίωμα στους προσφοροδότες - κατά τη διαπραγμάτευση - να 
απαλείψουν/αποσύρουν τυχόν όρους σχετικά με τη μεταβολή του κόστους, κάτι το 
οποίο στην περίπτωση του χαμηλότερου προσφοροδότη, θεώρησαν ως ουσιώδη 
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απόκλιση και για τον οποίο έκριναν ότι δεν μπορούσαν να δώσουν εξ΄ αρχής το 
ίδιο δικαίωμα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η σειρά των προσφορών μετά τη 
διαπραγμάτευση. 

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας διατηρεί τις απόψεις της για τον τρόπο 
χειρισμού του όλου θέματος από την Τράπεζα. 

Διαγωνισμός αρ. 62/2016 – Αγορά υπηρεσιών σε σχέση με τον 
διακανονισμό/συλλογή οφειλών και χρεών. Τον Απρίλιο 2016, η Επιτροπεία 
της ΣΚΤ ενέκρινε την προκήρυξη διαγωνισμού με τη μέθοδο της συνοπτικής 
διαδικασίας για την αγορά υπηρεσιών σε σχέση με τον διακανονισμό/συλλογή 
οφειλών και χρεών, με μέχρι έξι (6) προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς/γραφεία 
είσπραξης οφειλών. Η πιο πάνω διαδικασία αποφασίστηκε, λαμβάνοντας υπόψη 
τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν μέσω ανοικτής διαδικασίας, 
ενώ η επιλογή των εν λόγω οικονομικών φορέων είχε γίνει με βάση πληροφόρηση 
ότι παρείχαν τις ίδιες υπηρεσίες και σε άλλους οργανισμούς (τραπεζικούς και μη) 
και, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προσφορών τον ίδιο μήνα. 

Τον Μάιο 2016 ζητήθηκε προσφορά από 6 προεπιλεγέντες οικονομικούς 
φορείς/γραφεία είσπραξης οφειλών και, προσφορά υπέβαλαν τον Ιούνιο 2016 και 
οι 6 προσφοροδότες. 

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας με βάση τα στοιχεία τα οποία μας 
δόθηκαν από τη ΣΚΤ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, η ανάθεση της σύμβασης 
προβλεπόταν να γίνει στην πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά με βάση τη 
βαθμολογία του τεχνικού και οικονομικού μέρους των προσφορών, η στάθμιση 
των οποίων καθοριζόταν στα έγγραφα. Ωστόσο, στο Παράρτημα Γ των εγγράφων, 
όπου καθορίζονταν τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης, δεν καθορίζονταν οι 
συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων, γεγονός το οποίο παραβιάζει τις αρχές 
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών 
φορέων, εφόσον – εάν αυτά ήταν εξ΄ αρχής υπόψη των προσφοροδοτών – 
ενδεχομένως να επηρέαζε την προσφορά τους. Οι αρχές αυτές εξηγούνται με 
σαφήνεια στις παρατηρήσεις μας για τους διαγωνισμούς 48/2016 και 60/2016 πιο 
πάνω. 

Η ΣΚΤ, από την οποία ζητήσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου να μας 
πληροφορήσει σε ποιο στάδιο της αξιολόγησης καθορίστηκαν οι πιο πάνω 
συντελεστές βαρύτητας των υποκριτηρίων της τεχνικής αξιολόγησης, οι οποίοι 
είναι ουσιώδους σημασίας στην αξιολόγηση των προσφορών, για τους λόγους 
που αναφέρονται στους δύο προηγούμενους διαγωνισμούς, μας πληροφόρησε ότι 
αυτά είχαν καθοριστεί από την ad-hoc Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστάθηκε 
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Προσφορών της ΣΚΤ και, εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Προσφορών της ΣΚΤ σε συνεδρία της ημερομηνίας 18/4/2016. Σημειώνεται επίσης 
ότι στα πρακτικά της συνεδρίας της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών 
ημερ. 1.7.2016, κατά την οποία έγινε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, 
αναφέρεται ότι τα ποσοστά βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης καθορίστηκαν 
και συμφωνήθηκαν κατά την εν λόγω συνεδρία, μετά την υποβολή των 
προσφορών, η οποία έγινε στις 10.6.2016 (ισχύουν τα σχόλια της Υπηρεσίας μας 
τα οποία γίνονται σχετικά με το ίδιο θέμα για τον διαγωνισμό αρ. 48/2016 πιο 
πάνω). 
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(β) Ενώ με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, η ΣΚΤ διατηρούσε το δικαίωμα 
να διαπραγματευτεί με τον προσφοροδότη του οποίου η προσφορά θα κρινόταν 
ως η πλέον συμφέρουσα, καθώς και με τους επόμενους πέντε σε σειρά 
προσφοροδότες, τελικά διαπραγματεύτηκε μόνο με τους δύο προσφοροδότες οι 
οποίοι υπέβαλαν προσφορά με ποσοστό αμοιβής ψηλότερο από το χαμηλότερο 
ποσοστό που είχε υποβληθεί, καθορίζοντας ως τελική αμοιβή για όλους τους 
προσφοροδότες το χαμηλότερο ποσοστό. 

(γ)  Τελικά, τον Ιούλιο 2016 αποφασίστηκε από την Επιτροπή Προσφορών όπως 
όσοι οικονομικοί φορείς αποδεχτούν μετά από διαπραγμάτευση ως ποσοστό 
αμοιβής το χαμηλότερο ποσοστό που είχε υποβληθεί, να τους ανατεθούν εργασίες 
με βάση τον διαγωνισμό. 

Ενόψει των πιο πάνω, στάλθηκαν επιστολές ανάθεσης σε 5 από τους 6 
οικονομικούς φορείς, αφού ο ένας είχε αποκλειστεί στο στάδιο αξιολόγησης των 
προσφορών, ωστόσο τελικά η σχετική σύμβαση – με βάση τα στοιχεία τα οποία 
μας υπέβαλε η ΣΚΤ – υπογράφηκε με μόνο 4 οικονομικούς φορείς, αφού ο ένας εκ 
των επιτυχόντων απέτυχε να υποβάλει έγκαιρα τα απαιτούμενα για την υπογραφή 
της σύμβασης έγγραφα. 

Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των τριών αναδόχων δεν θα είχε επιλεγεί με βάση την 
αρχική υποβολή, αφού ήταν αυτός με τη χαμηλότερη τελική – συνολική – 
βαθμολογία. 

Διαγωνισμός αρ. 120/2016 για την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφάλειας 
ζωής για τους πελάτες της ΣΚΤ και των ΣΠΙ. Την 1.11.2016, η ΣΚΤ προκήρυξε 
ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφάλειας ζωής για τους 
πελάτες της ΣΚΤ και των ΣΠΙ. Με βάση τα έγγραφα του διαγωνισμού, η ανάθεση 
προβλεπόταν να γίνει στην προσφορά η οποία θα εξασφάλιζε την ψηλότερη 
συνολική σταθμισμένη βαθμολογία του τεχνικού και οικονομικού μέρους, στη βάση 
υποκριτηρίων τα οποία είχαν καθοριστεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, η 
βαρύτητα των οποίων γνωστοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 
φορείς κατά τη διάρκεια ετοιμασίας των προσφορών στις 15.11.2016 (υπήρχε 
σχετική αναφορά στα έγγραφα του διαγωνισμού) και, καθορισμένης βαρύτητας του 
τεχνικού και οικονομικού μέρους.  

Μετά από δύο παρατάσεις στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
υποβλήθηκαν τελικά στις 28.11.2016 επτά προσφορές, εκ των οποίων οι τρεις 
αποκλείστηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης, αφού δεν ικανοποιούσαν τα 
ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η μία δεν 
ικανοποιούσε την απαίτηση που αφορούσε τα ελάχιστα διαθέσιμα κεφάλαια, ενώ 
οι άλλες δύο λόγω της συμμετοχής άλλης εμπορικής τράπεζας στο μετοχικό τους 
κεφάλαιο. 

Σύμφωνα με την έκθεση της ad-hoc επιτροπής αξιολόγησης, την ψηλότερη 
συνολική σταθμισμένη βαθμολογία και στα τέσσερα σενάρια που 
περιλαμβάνονταν στον διαγωνισμό, έλαβε ο ίδιος προσφοροδότης, στον οποίο 
έγινε εισήγηση για κατακύρωση του διαγωνισμού για το Σενάριο 3, το οποίο 
αφορά την ασφάλιση με σταθερή τιμή (rate) για 3 χρόνια. 

Τον Δεκέμβριο 2016, η Επιτροπή Προσφορών και η Επιτροπεία της ΣΚΤ 
υιοθέτησαν την πιο πάνω εισήγηση της ad-hoc επιτροπής αξιολόγησης για 
κατακύρωση του διαγωνισμού για το Σενάριο 3 στον εν λόγω προσφοροδότη, για 
τα έτη 2017, 2018 και 2019. 
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Από τη μελέτη των τιμών που υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό, 
διαπιστώθηκε ότι οι τιμές της προσφοράς του επιτυχόντα προσφοροδότη και για 
τα τέσσερα σενάρια του διαγωνισμού, ήταν οι χαμηλότερες από τις τέσσερις 
έγκυρες προσφορές. Όσον αφορά το Σενάριο 3, στο οποίο έγινε τελικά η 
κατακύρωση του διαγωνισμού, η τιμή του επιτυχόντα προσφοροδότη ήταν η 
δεύτερη χαμηλότερη από όλες τις προσφορές, περιλαμβανομένων και αυτών που 
είχαν απορριφθεί για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. 

Τον Φεβρουάριο 2017, υποβλήθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων γραπτά 
παράπονα/καταγγελίες από δύο οικονομικούς φορείς οι οποίοι είχαν λάβει μέρος 
στον υπό αναφορά διαγωνισμό, των οποίων η προσφορά τους είχε απορριφθεί, 
σχετικά με τις διαδικασίες οι οποίες είχαν ακολουθηθεί από την ΣΚΤ. 

Ο πρώτος οικονομικός φορέας, ο οποίος είχε υποβάλει και τη χαμηλότερη 
προσφορά σε όλες τις κατηγορίες/σενάρια του διαγωνισμού, είχε για διάφορους 
λόγους - με βάση το παράπονο το οποίο είχε υποβάλει - κρίνει τη διαδικασία του 
διαγωνισμού ως αναξιόπιστη. 

Ένας εκ των πιο πάνω λόγων αφορούσε το γεγονός ότι η ΣΚΤ είχε – μεταξύ 
άλλων - θέσει στα έγγραφα του διαγωνισμού, ως ελάχιστο κριτήριο συμμετοχής, 
πολύ ψηλό ποσό – κατά την άποψη του καταγγέλοντα - ιδίων κεφαλαίων που θα 
έπρεπε να έχουν οι οικονομικοί φορείς, το οποίο δεν ικανοποιούσε και, ως εκ 
τούτου, απορρίφθηκε. Σημειώνεται ότι από τον έλεγχο που έγινε από την 
Υπηρεσία μας για τον υπό αναφορά διαγωνισμό, διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας είχε ζητήσει πριν την υποβολή των προσφορών τροποποίηση 
του εν λόγω όρου, κάτι το οποίο είχε απορριφθεί από τη ΣΚΤ. Ωστόσο, υπέβαλε 
προσφορά η οποία δεν ικανοποιούσε τον πιο πάνω όρο, με αποτέλεσμα τελικά να 
απορριφθεί.  

Πέραν των πιο πάνω, επικαλέστηκε και άλλους λόγους οι οποίοι σχετίζονταν με τη 
διαδικασία του διαγωνισμού, όπως αλλαγές στα έγγραφα πριν την υποβολή των 
προσφορών, παρατάσεις στην ημερομηνία υποβολής τους και καθυστέρηση στον 
καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ωστόσο δεν φαίνεται να τον 
εμπόδισαν να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. 

Τέλος, ανάφερε ότι η ΣΚΤ, απέστειλε με γραπτή ενημέρωση των μελών της το 
ασφαλιστήριο έγγραφο το οποίο είχε προκύψει από τον υπό αναφορά διαγωνισμό, 
θέτοντας μικρότερη χρονική περίοδο από την προβλεπόμενη στη σχετική 
νομοθεσία για αποδοχή του. Σημειώνεται ότι με βάση την πιο πάνω γραπτή 
ενημέρωση, σε περίπτωση απόρριψης του, οι πελάτες της ΣΚΤ θα έπρεπε να 
συνάψουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής τους, το 
οποίο να υποβάλουν εντός της πιο πάνω - μειωμένης - προθεσμίας στη ΣΚΤ, η 
οποία θα έπρεπε – πριν τη σύναψη του – να το εγκρίνει, αφού βεβαιωθεί ότι 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Τράπεζας. 

Από τη μελέτη του πιο πάνω ισχυρισμού από την Υπηρεσία μας, με βάση τα 
στοιχεία τα οποία είχαν υποβληθεί με την πιο πάνω καταγγελία, διαπιστώθηκε ότι 
η πιο πάνω γραπτή ενημέρωση των μελών της ΣΚΤ είχε γίνει στις 19.12.2016 και, 
ως τελευταία προθεσμία προσκόμισης άλλου - από αυτό που τους είχε σταλεί - 
ασφαλιστήριου εγγράφου, είχε καθοριστεί η 10.1.2017. Από τα πιο πάνω φαίνεται 
ότι η πιο πάνω χρονική περίοδος των 22 ημερολογιακών ημερών η οποία είχε 
δοθεί από τη ΣΚΤ ήταν πολύ μικρή, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των εορτών 
των Χριστουγέννων οι εργάσιμες ημέρες ήταν πολύ λιγότερες, με αποτέλεσμα να 
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περιορίζεται η δυνατότητα των μελών της να εξασκήσουν την πιο πάνω επιλογή 
που τους διδόταν. 

 Όσον αφορά τον δεύτερο οικονομικό φορέα, το παράπονο το οποίο είχε υποβάλει 
εστιαζόταν σε δύο σημεία. Πρώτα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η προσφορά 
του θα έπρεπε να βαθμολογηθεί με ψηλότερη βαθμολογία από αυτήν του 
επιτυχόντα οικονομικού φορέα (με βάση την τεχνική και οικονομική του πρόταση). 

Επίσης, ο λόγος αποκλεισμού του, ο οποίος βασίστηκε στο γεγονός ότι είχε 
θεωρηθεί από τη ΣΚΤ ότι λόγω συμμετοχής άλλης εμπορικής τράπεζας στο 
μετοχικό τους κεφάλαιο, δεν ικανοποιούσαν το σχετικό ελάχιστο κριτήριο 
συμμετοχής, δεν ευσταθούσε στην περίπτωση τους. 

Σημειώνεται τέλος ότι με βάση το πιο πάνω παράπονο που είχε υποβληθεί, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας είχε ενημερωθεί για τους πιο πάνω λόγους από 
πληροφορίες που κυκλοφορούσαν, αφού η ΣΚΤ είχε αρνηθεί να τον 
πληροφορήσει – μετά από γραπτό αίτημα του – λεπτομερώς για τους λόγους που 
είχε απορριφθεί η προσφορά του. Από τη μελέτη των στοιχείων τα οποία μας 
υπέβαλε η ΣΚΤ, διαπιστώθηκε ότι η πιο πάνω προσφορά δεν είχε βαθμολογηθεί, 
αφού είχε κριθεί - με βάση την έκθεση της αρμόδιας ad hoc επιτροπής 
αξιολόγησης - ότι δεν ικανοποιούσε το ελάχιστο κριτήριο συμμετοχής που 
καθοριζόταν στην παρ. 3.2.2(8) των εγγράφων του διαγωνισμού και, αφορούσε τη 
συμμετοχή άλλης εμπορικής τράπεζας στο μετοχικό της κεφάλαιο.  

Επίσης, με βάση την έκθεση της αρμόδιας ad hoc επιτροπής αξιολόγησης, από 
διερεύνηση που είχε γίνει από μέλος της, είχε διαπιστωθεί ότι με βάση το 
Καταστατικό του εν λόγω προσφοροδότη απαιτείται η έγκριση των δύο 
διορισμένων συμβούλων της πιο πάνω εμπορικής τράπεζας για τη διανομή ή 
παροχή προϊόντων ή την καταφατική απόφαση του προσφοροδότη, γεγονός το 
οποίο την καθιστά ουσιωδώς ελεγχόμενη εταιρεία της, κατά παράβαση των 
ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής της παρ. 3.2.2(8) των εγγράφων του 
διαγωνισμού, με βάση τα οποία οι προσφοροδότες δεν θα πρέπει – μεταξύ άλλων 
- να ελέγχονται από άλλες εμπορικές τράπεζες (…should not be wholly owned 
subsidiary or influentially and effectively controlled by any other commercial bank 
operating in Cyprus…). 

Όσον αφορά τέλος το παράπονο του προσφοροδότη για ελλιπή ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού, σχετική αναφορά γίνεται στην 
παράγραφο της Έκθεσης μας σχετικά με το Εγχειρίδιο Προσφορών Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. 

Τον Αύγουστο 2017, ο ΑΔΛ&ΔΕ της ΣΚΤ επιβεβαίωσε τα γεγονότα σχετικά με τον 
εν λόγω διαγωνισμό, όπως καταγράφονται πιο πάνω στην Έκθεση μας, ενώ 
σχετικά με τα παράπονα των προσφοροδοτών των οποίων δεν είχαν γίνει 
αποδεκτές οι προσφορές τους, μας πληροφόρησε ότι η Τράπεζα θεωρεί ότι έχει 
ακολουθήσει σε κάθε περίπτωση, κατά γράμμα τις νενομισμένες διαδικασίες της. 

Παρατηρούμε ωστόσο ότι, πέραν των διαδικαστικών θεμάτων που τέθηκαν από 
τους πιο πάνω προσφοροδότες και καταγράφονται στην Έκθεση μας, είχε τεθεί και 
θέμα μη συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις πρόνοιες/προθεσμίες της σχετικής 
νομοθεσίας, αναφορικά με την ενημέρωση των μελών της για το ασφαλιστήριο 
έγγραφο το οποίο είχε προκύψει από τον υπό αναφορά διαγωνισμό, το οποίο, 
παρόλον ότιδεν αφορά διαδικασίες της Τράπεζας αλλά εφαρμογή της νομοθεσίας, 
εντούτοις δεν σχολιάζεται από την Τράπεζα. 
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Διαγωνισμός αρ. 127/2016 – The Supply of Hardware High Availability 
(MSSQL) Servers. Τον Δεκέμβριο 2016, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την 
προμήθεια διακομιστών υψηλής διαθεσιμότητας για τη ΣΚΤ (Supply of Hardware 
High Availability Servers (MS SQL)), με τελευταία ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών τις 20.1.2017.  

Από τον έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας με βάση τα στοιχεία τα οποία μας 
δόθηκαν από τη ΣΚΤ, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

(α) Ενώ στα έγγραφα του διαγωνισμού υπήρχαν υποκριτήρια τεχνικής 
αξιολόγησης στα οποία βασίστηκε η αξιολόγηση και βαθμολόγηση του τεχνικού 
μέρους των υποβληθέντων προσφορών, δεν καθορίζονταν σε αυτά οι συντελεστές 
βαρύτητας του κάθε υποκριτηρίου. Η παράλειψη καθορισμού στα έγγραφα του 
διαγωνισμού των συντελεστών βαρύτητας των πιο πάνω υποκριτηρίων, 
παραβιάζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, εφόσον – εάν αυτά 
ήταν εξ΄ αρχής υπόψη των προσφοροδοτών – ενδεχομένως να επηρέαζε την 
προσφορά τους. Οι αρχές αυτές εξηγούνται με σαφήνεια στις παρατηρήσεις μας 
για τους διαγωνισμούς 48/2016 και 60/2016 πιο πάνω. 

Όσον αφορά το πιο πάνω θέμα, της παράλειψης δηλαδή του καθορισμού στα 
έγγραφα του διαγωνισμού των συντελεστών βαρύτητας των υποκριτηρίων της 
τεχνικής αξιολόγησης, οι θέσεις της Τράπεζας και της Υπηρεσίας μας, είναι όπως 
αυτές καταγράφονται πιο πάνω, για τον διαγωνισμό αρ. 48/2016. 

(β) Ενώ αρχικά η ad hoc Επιτροπή Αξιολόγησης (EA) είχε εισηγηθεί τη στάθμιση 
του τεχνικού και οικονομικού μέρους σε 60% και 40% αντίστοιχα, η οποία έγινε 
αποδεκτή από την Υπηρεσία Προσφορών της ΣΚΤ αναφέροντας μάλιστα ότι τα 
πιο πάνω ποσοστά είχαν βασιστεί στη νέα Πολιτική Προσφορών, αργότερα – μετά 
το άνοιγμα των προσφορών – η Υπηρεσία Προσφορών με ηλεκτρονικό της 
μήνυμα ημερ. 13.2.2017, ενημέρωσε την ad hoc ΕΑ ότι, η Επιτροπή Προσφορών 
σε συνεδρία της ημερ. 13.2.2017 αποφάσισε όπως η αναπροσαρμογή στα 
ποσοστά αξιολόγησης γίνει στη βάση των προνοιών του νέου Εγχειριδίου 
Προσφορών που σύντομα θα υιοθετείτο και, ως εκ τούτου, μπορούσε να ζητηθεί 
απόκλιση μέχρι 10% ποσοστιαίες μονάδες. Η ad hoc ΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη την 
πιο πάνω απόφαση, εισηγήθηκε στην Επιτροπή Προσφορών αναπροσαρμογή 
των πιο πάνω ποσοστών σε 50% για το τεχνικό μέρος και 50% για το οικονομικό 
μέρος, εισήγηση η οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Προσφορών σε συνεδρία 
της ημερ. 14.2.2017.  

Ενόψει των πιο πάνω, παρατηρούμε ότι η εκ των υστέρων αλλαγή στα πιο πάνω 
ποσοστά μετά το άνοιγμα των προσφορών, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των 
αρχών της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, καθώς θα μπορούσαν 
να διαφοροποιήσουν το αποτέλεσμα ως προς την κατάταξη των προσφοροδοτών.  

(γ) Στα έγγραφα του διαγωνισμού, με βάση το άρθρο 1.10 του Μέρους 1, το 
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά (most 
advantageous proposal) λαμβάνοντας υπόψη τα υποκριτήρια που αναφέρονται 
στο άρθρο 1.9, ενώ στο Μέρος 5 των εγγράφων, στο άρθρο 5.1 αναφέρεται ότι το 
κόστος των προτεινόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που θα επηρεάσει την τελική απόφαση της ΣΚΤ. Οι πιο πάνω όροι 
του διαγωνισμού έρχονται σε αντίφαση και, δημιουργούν ασάφειες ως προς τον 
τρόπο αξιολόγησης και κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
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Σημειώνεται ότι η Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών που θα ακολουθείτο για 
τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, ετοιμάστηκε από την ad hoc ΕΑ και στάλθηκε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία Προσφορών στις 20.1.2017. Το άρθρο 6 της 
εν λόγω Διαδικασίας, αναφέρεται στην Τελική Διαπραγμάτευση και στο δικαίωμα 
της ΕΑ να καλέσει τους προσφοροδότες με την μεγαλύτερη βαθμολογία στην 
Τεχνική Αξιολόγηση (Τ) για διαπραγμάτευση, με στόχο να εξασφαλίσει ο 
Οργανισμός την καλύτερη δυνατή τιμή για την καλύτερη δυνατή προσφερόμενη 
τεχνολογία. 

Τελικά, ενώ στα έγγραφα του διαγωνισμού δεν υπήρχε αναφορά για δικαίωμα της 
ΣΚΤ να διαπραγματευτεί με τον προσφοροδότη του οποίου η προσφορά θα 
κρινόταν ως η πλέον συμφέρουσα ή/και με τους επόμενους, εντούτοις η ad hoc ΕΑ 
προέβηκε σε διαπραγμάτευση με τους δύο προσφοροδότες οι οποίοι είχαν τον 
ψηλότερο βαθμό Αξιολόγησης, με βάση τη συνολική βαθμολογία του τεχνικού και 
οικονομικού μέρους της προσφοράς τους.  

Ενόψει των πιο πάνω παρατηρούμε ότι οι πιο πάνω ενέργειες δεικνύουν έλλειψη 
συνέπειας και αξιοπιστίας στην διαδικασία αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Η Τράπεζα μας πληροφόρησε τον Αύγουστο 2017 ότι υπήρχε αντίφαση στα δύο 
άρθρα και το θέμα είχε διασαφηνιστεί μετά από ερώτηση ενδιαφερόμενου 
προσφοροδότη, η οποία είχε αναρτηθεί μαζί με άλλες διευκρινήσεις στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας στις 19.2.2017, χωρίς ωστόσο να μας υποβάλει 
οποιαδήποτε προς τούτο τεκμηρίωση. Επίσης, μας πληροφόρησε ότι βάσει των 
διαδικασιών της, οι προσφοροδότες δεν ενημερώνονται μέσω των εγγράφων του 
διαγωνισμού, για πιθανή διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

(δ) Στα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την ad hoc ΕΑ, δεν εντοπίστηκαν 
πρακτικά ανοίγματος προσφορών (ημερομηνία, ώρα, υπογραφές των ατόμων που 
ήταν παρών στο άνοιγμα) ούτε για τον Τεχνικό Φάκελο, ούτε για τον Οικονομικό. 
Το γεγονός αυτό παραβιάζει κατά την άποψη μας τις αρχές της διαφάνειας, της 
ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων. 

Η Τράπεζα μας πληροφόρησε ότι το άνοιγμα των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών γίνεται από την Υπηρεσία Προσφορών και τη Μονάδα Εσωτερικής 
Επιθεώρησης, παρουσία εκπροσώπου της Ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας. 

Παρατηρούμε ότι με βάση τις πρόνοιες της παρ. 7.5 του Εγχειριδίου Προσφορών, 
μετά το άνοιγμα και την υπογραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν, αυτές 
αριθμούνται και, τα τα ονόματα των προσφοροδοτών καταγράφονται στη 
συνοπτική κατάσταση ανοίγματος της Υπηρεσίας Προσφορών, η οποία ωστόσο – 
παρά την πιο πάνω παρατήρηση μας – δεν μας έχει σταλεί. 

(ε) Όσον αφορά παράπονο προσφοροδότη για ελλιπή ενημέρωση για τα 
αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού, σχετική αναφορά γίνεται στην 
παράγραφο της Έκθεσης μας σχετικά με το Εγχειρίδιο Προσφορών Συνεργατικής 
Κεντρικής Τράπεζας Λτδ. 
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14. Δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων (MEX) με την εταιρεία Altamira Asset Management. 

Την 1η Ιουνίου 2016 η ΣΚΤ υπέγραψε με την ισπανική εταιρεία Altamira Asset 
Management (Altamira) μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συναντίληψης (Memorandum of 
Understanding - MOU) το οποίο περιγράφει τους βασικούς όρους και πρόνοιες της 
προτεινόμενης συμφωνίας ενός Πλαισίου Συνεργασίας (Relationship Framework 
Agreement), ως προς τη δημιουργία εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης 
στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company), η οποία θα συμβληθεί με 
την ΣΚΤ μέσω συμφωνίας παροχής υπηρεσίας (Service Level Agreement) με 
αντικείμενο τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, περιλαμβανομένων δανείων 
λιανικής τραπεζικής, δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του χαρτοφυλακίου 
ακινήτων. Τα στοιχεία ενεργητικού θα παραμείνουν στην κυριότητα της ΣΚΤ αλλά 
θα τυγχάνουν χειρισμού ως ξεχωριστά στοιχεία ενεργητικού κλειστής διάρθρωσης 
(ring-fenced). Στα στοιχεία αυτά θα περιληφθούν τα υφιστάμενα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα, καθώς και αυτά που θα προκύψουν τα 
επόμενα δέκα έτη. Η Altamira θα συμμετέχει στην εταιρεία ειδικού σκοπού με 
ποσοστό τουλάχιστον 51%. Η ΣΚΤ θα συνεισφέρει στην εταιρεία την υποδομή της 
σημερινής διεύθυνσης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και Ακινήτων και η 
Altamira θα συνεισφέρει την τεχνογνωσία, διεύθυνση και εμπειρία της. Για την 
παροχή των υπηρεσιών της προς την ΣΚΤ, η εταιρεία ειδικού σκοπού θα αμείβεται 
με ένα βασικό ποσό, πλέον αμοιβή επιτυχίας (success fee) ανάλογα με την 
επιτυχία στην ανάκτηση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, και πλέον αμοιβή για 
την επιτυχή διαχείριση ακινήτων (Real Estate Owned Management & Success 
Fee). Αυτά δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί. 

Στις 24 Ιουλίου 2017 υπογράφτηκε δεύτερο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των 
δύο μερών το οποίο ισχύει μέχρι τη υπογραφή λεπτομερούς συμφωνίας για τη 
σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού και της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών της 
εταιρείας προς την ΣΚΤ. Αν μέχρι τις 31.12.2017 δεν έχουν εκπληρωθεί οι πιο 
πάνω προϋποθέσεις, τότε το Μνημόνιο Συναντίληψης ακυρώνεται αυτοδικαίως. 
Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν παράταση της ημερομηνίας αυτής μέχρι τις 
30.06.2018. Για όσο χρόνο ισχύει το Μνημόνιο η ΣΚΤ δεσμεύεται να μην αρχίσει 
οποιαδήποτε συζήτηση ή διαπράγματευση με τρίτα πρόσωπα για θέματα που 
αποτελούν αντικείμενο του Μνημονίου.  

Για το θέμα αυτό μας έχουν διαβιβαστεί τα ακόλουθα πρακτικά: 

 Ειδικής Γενικής Συνέλευσης της ΣΚΤ στις 17.07.2017 

 Συνεδριάσεων της Επιτροπείας στις 18.10.2016, 14.11.2016,  30.11.2016, 
28.12.2016, 01.02.2017, 28.02.2017, 15.03.2017, 12.04.2017, 28.04.2017, 
29.05.2017, 14.06.2017, 28.06.2017, 09.07.2017 και 12.07.2017. 

 Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 26.05.2017, 02.06.2017, 
08.06.2017, 09.06.2017, 13.06.2017, 15.06.2017, 19.06.2017 και 
21.06.2017. 

 Συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής στις 23.09.2016. 

 Έντεκα συνεδριάσεων της Επιτροπής Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, 
η πρώτη 25.10.2016 και η τελευταία 17.07.2017. 
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Από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μας παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

(α) Για αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων, η Επιτροπεία αποφάσισε στις 14.11.2016 όπως 
αξιολογηθούν και άλλες πιθανές επιλογές, πέραν της πρότασης που 
υπήρχε από την Altamira. Όπως αναφέρεται πιο πάνω, το πρώτο Μνημόνιο 
Συναντίληψης με την Altamira είχε υπογραφτεί την 1η Ιουνίου 2016. 
Φαίνεται ότι η υπογραφή του Μνημονίου είχε γίνει χωρίς να προηγηθεί 
ενημέρωση και απόφαση της Επιτροπείας. Φαίνεται επίσης ότι η απόφαση 
της Επιτροπείας για την αξιολόγηση και άλλων πιθανών επιλογών δεν 
υλοποιήθηκε από την διεύθυνση της ΣΚΤ. Η απευθείας διαπραγμάτευση 
μόνο με την Altamira και ο αποκλεισμός άλλων ενδιαφερομένων είχε ως 
αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη μέτρου σύγκρισης της λογικότητας της 
διευθέτησης που από θέση ισχύος πρότεινε πλέον η Altamira. Επίσης, η επί 
μακρόν διαπραγμάτευση μόνο με την Altamira εγκλώβισε την ΣΚΤ σε 
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.  

(β) Η Διεύθυνση αγνοούσε ανησυχίες που εκφράστηκαν: 

 από μέλη της Επιτροπείας, ως προς το πρόσθετο κόστος που θα 
επιφέρει η συνεργασία με την Altamira και ως προς το δυσανάλογα 
μεγαλύτερο ρίσκο που αναλαμβάνει η ΣΚΤ, σε σύγκριση με την 
Altamira, σε περίπτωση αποτυχίας της πλατφόρμας, και 

 από τον Ανώτερο Διευθυντή Οικονομικής Διαχείρισης ως προς την 
περιορισμένη θετική επίδραση στη μείωση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) από την λειτουργία της 
πλατφόρμας, έναντι του υφιστάμενου επιχειρησιακού πλάνου ΜΕΧ, 
και κατ’  επέκταση ως προς τη μη θετική επίδραση της πλατφόρμας 
στα οικονομικά αποτελέσματα, με μείωση στην ετήσια κερδοφορία.  

(γ) Ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπεία και σε 
όλες τις Επιτροπές, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να οδηγηθεί η ΣΚΤ 
έχοντας ως μόνη επιλογή τη δημιουργία πλατφόρμας με την Altamira. Για το 
ρόλο του Γενικού Διευθυντή και τον τρόπο που χειρίζεται θέματα 
εκφράστηκαν αρνητικά σχόλια από μέλη της Επιτροπείας, ενώ όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 15 πιο κάτω, αρνητικά σχόλια για τη 
διακυβέρνηση του οργανισμού εκφράστηκαν και από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζουμε με την ευκαιρία τις παρατηρήσεις της 
Υπηρεσίας μας που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση μας για το 2014 
αναφορικά με τον παντελώς απαράδεκτο και αδιαφανή τρόπο με τον οποίο 
έγινε η επιλογή του Γενικού Διευθυντή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή θέση υπέρ της δημιουργίας πλατφόρμας 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, που εξέφρασε ο εκπρόσωπος της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Γιάγκος Δημητρίου ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 
Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών στις 21 Αυγούστου 2017, δεν θα μπορούσαμε να 
υποβάλουμε σύσταση προς της αντίθετη κατεύθυνση. Αφ’ ης στιγμής, όπως έχουν 
αφεθεί να οδηγηθούν τα πράγματα από τις ενέργειες της ΣΚΤ, η εποπτική αρχή 
κρίνει ότι, εκ των δύο προσφερόμενων σήμερα επιλογών, δηλαδή δημιουργία 
πλατφόρμας με την Altamira ή συνέχιση της διαχείρισης των ΜΕΧ εσωτερικά από 
την ΣΚΤ, προτιμότερη είναι η πρώτη επιλογή, δεν υποβάλλουμε οποιαδήποτε 
σύσταση, καταγράφουμε μόνο την απόλυτη ευθύνη της ΣΚΤ, και ειδικά της 
διεύθυνσης της, για την επιλογή αυτή. 
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Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, η ΣΚΤ μας ανάφερε ότι, ασκώντας το καθήκον της 
επιμέλειας, προχώρησε σε εκτεταμένη εξέταση της ευρωπαϊκής αγοράς μέσω 
αναλύσεων και αξιολογήσεων από διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους εγνωσμένου 
κύρους, πριν τη λήψη της απόφασης για την συμφωνία πλαίσιο με την ισπανική 
Altamira για την δημιουργία κοινοπραξίας για συν-διαχείριση των ΜΕΧ της 
Τράπεζας, εντός των πυλώνων της εγκεκριμένης στρατηγικής της. Η εν λόγω 
συνεργασία, δημιουργεί, με βάση τις αναλύσεις, θετική οικονομική επίδραση στην 
Τράπεζα η οποία, έχει εκτιμηθεί σε πέραν των €550 εκ. ενώ έχει θετικά 
αξιολογηθεί η προέλευση και σύνδεση του συνεργάτη με μια από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες στην Ευρώπη (Santander) καθώς επίσης και η εξειδίκευση του στον 
χειρισμό χαρτοφυλακίου λιανικής (ίδια χαρακτηριστικά με το χαρτοφυλάκιο της 
ΣΚΤ) και ακινήτων που βρίσκονται στον ισολογισμό της τράπεζας. Η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε εφαρμόζοντας κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες 
εταιρικής διακυβέρνησης. Σημειώνεται πως έγινε διεξοδική και πολυεπίπεδη 
ανάλυση σε εκτελεστικό επίπεδο (από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, την ανεξάρτητη 
Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και την Εκτελεστική Επιτροπή) και στη συνέχεια 
εγκρίθηκε από την Επιτροπεία, κατόπιν της λήψης Fairness Opinion και τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 

Η ΣΚΤ μας ανάφερε επίσης ότι η Αντζέντα 2022, το 5ετές επιχειρηματικό και 
στρατηγικό πλάνο της Τράπεζας, αξιοποιεί την νομική συγχώνευση που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα και τη στρατηγική συνεργασία με την Altamira για την 
αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος των μη-εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων και στοχεύει στην λειτουργία μίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής 
τράπεζας λιανικής, με σημαντικά βελτιωμένο προφίλ κινδύνου. Η ΣΚΤ διατηρεί τον 
ψηλότερο δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων από τις 3 συστημικές τράπεζες, 
καλύπτοντας τους ελάχιστους εποπτικούς δείκτες. Η ΣΚΤ, στο Ατζέντα 2022, 
προγραμματίζει την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης με τη προσέλκυση 
θεσμικών επενδυτών, ενισχύοντας την προοπτική του οργανισμού. 
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15. Παραχώρηση δωρεάν μετοχών. Με βάση Πρόταση του Υπουργού 
Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το σώμα αποφάσισε στις 31.5.2017 
όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, σε πρώτο στάδιο, διαθέσει δωρεάν (χωρίς 
αντίτιμο) ποσοστό της τάξης του 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που 
κατέχει στην ΣΚΤ σε αριθμό φυσικών προσώπων που είναι συνδεδεμένοι με τον 
ΣΠΤ. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν δωρεάν 1.509.030.228 μετοχές ονομαστικής 
αξίας €0,28 στους εξυπηρετούμενους δανειολήπτες ή άλλων πιστωτικών 
διευκολύνσεων και καταθέτες πέραν ενός ποσού που έχει καθοριστεί. 

Η Υπηρεσία μας με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών ημερ. 9.6.2017, 
δεδομένης της αναφοράς στο άρθρο 54 του Συντάγματος ότι η παρά του 
Υπουργικού Συμβουλίου ασκούμενη εκτελεστική εξουσία περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, την εποπτεία και τη διάθεση της ανηκούσης εις την Δημοκρατία περιουσίας 
συμφώνως προς τις διατάξεις του Συντάγματος και του νόμου, ζήτησε από τον 
Υπουργό Οικονομικών ενημέρωση ως προς τη νομική βάση της πιο πάνω 
Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και κατά πόσο έχει ληφθεί από τον 
Υπουργό η νομική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ως προς 
τη νομιμότητα της εν λόγω Απόφασης. 

Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε στην Υπηρεσία μας στις 26.6.2017 
εκφράζοντας την άποψη ότι η νομική βάση για την υπό αναφορά Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου βρίσκεται στο άρθρο 54 του Συντάγματος στο οποίο 
καταγράφεται ότι η εποπτεία και διάθεση της περιουσίας της Δημοκρατίας ανήκει 
στην Εκτελεστική Εξουσία.  Για το θέμα αυτό επικαλείται την απόφαση της 
Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναφορά αρ. 8/2016 που εκδόθηκε 
στις 2 Μαΐου 2016. Ο Υπουργός επικαλέστηκε επίσης τις πρόνοιες του περί 
Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου (Ν.114(Ι)/2005), του περί 
Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου (Ν.14(Ι)/1993) και της 
Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου αναφορικά με τις 
Αγορές του Χρηματιστηρίου που προβλέπει τις Γενικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής 
Εκδότη Αξιών.   

Σημειώνεται ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Οικονομικών ημερ. 19.6.2017, εισηγήθηκε ανάκληση της υπό 
αναφορά Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεξηγώντας τους λόγους. 

Η Υπηρεσία μας, λόγω του ότι εξακολουθούσε να διατηρεί σοβαρές αμφιβολίες ως 
προς τη νομιμότητα της υπό αναφορά Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με 
επιστολή της προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ημερ. 28.6.2017, ζήτησε 
σχετική γνωμάτευση. 

Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα δόθηκε στις 11 Ιουλίου και τη διαβιβάσαμε 
στον Υπουργό Οικονομικών στις 13 Ιουλίου ζητώντας του ενημέρωση ως προς τις 
ενέργειες του για συμμόρφωση με τη νομιμότητα. Ο Γενικός Εισαγγελέας στη 
εκτενή και εμπεριστατωμένη απάντηση του έχει εξηγήσει τους λόγους για τους 
οποίους, με βάση τα ενώπιον του στοιχεία, θεωρεί ότι τίθεται θέμα παραβίασης 
των προνοιών του Περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(I)/2014), του περί της 
Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου (Ν.200(I)/2011) και 
ενδεχομένως της συνταγματικά καθιερωμένης αρχής της ισότητας.  

Επισημαίνεται ότι, στο άρθρο 4 του περί της Αναδιάρθρωσης 
Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου (Ν.200(I)/2011) καθορίζεται ότι σε 
περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέξει, μεταξύ άλλων επιλογών που 
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προβλέπονται, ως μέθοδο στήριξης επηρεαζόμενου χρηματοοικονομικού 
οργανισμού, την παροχή κεφαλαίου, έναντι απόκτησης συμμετοχής στην 
ιδιοκτησιακή δομή αυτού, δύναται αναλόγως της περίπτωσης, να προχωρεί πρώτα 
στην παροχή κεφαλαίου και ακολούθως να προβαίνει στον καθορισμό της τιμής 
της μετοχής αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 και στη διάθεση μετοχών του 
επωφελούμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού στην καθορισθείσα τιμή ή και σε 
οποιαδήποτε άλλη τιμή το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου ήθελε καθορίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, κατά 
προτεραιότητα: 

(i) στους υφιστάμενους μετόχους, 

(ii) σε χρηματοοικονομικό οργανισμό, 

(iii) στο κοινό με δημόσια προσφορά, και 

(iv)  σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με ιδιωτική προσφορά. 

Στην ίδια επιστολή μας, η οποία παραμένει αναπάντητη, εξηγήσαμε στον Υπουργό 
ότι, πέραν των τόσο σοβαρών θεμάτων νομιμότητας που εγείρονται, θεωρούμε 
πως η υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν συνάδει ούτε και 
με τις αρχές χρηστής διαχείρισης της κρατικής περιουσίας αφού θεωρούμε 
απαράδεκτο να χαριστεί κρατική περιουσία αξίας €150εκ. 

Επίσης, θεωρούμε ως σοβαρό μειονέκτημα της υπό αναφορά Απόφασης του 
Υπουργικού Συμβουλίου την απαξίωση που αυτή θα προκαλέσει στην τιμή που η 
μετοχή θα μπορεί να διαπραγματεύεται μετά την εισαγωγή της σε οργανωμένη 
αγορά, αν ποσοστό 25% των μετοχών της έχει προηγουμένως χαριστεί σε 
εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα ως να μην είχε οποιαδήποτε αξία. Τούτο 
θα υποτιμούσε σημαντικά την αξία των μετοχών με αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή 
που θα μπορούσε να εξασφαλιστεί για πώληση άλλου πακέτου μετοχών του 
Κράτους ή νέων μετοχών σε περίπτωση έκδοσης νέου κεφαλαίου.  

Σημειώνεται ότι ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Οικονομικών ημερ. 19.6.2017, εισηγήθηκε ανάκληση της υπό 
αναφορά Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, επεξηγώντας τους λόγους. Ο 
βασικότερος, είναι πως η Απόφαση αυτή δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα όρο έγκρισης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κρατικής ενίσχυσης του €1,5δις. Συγκεκριμένα, στην 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 24.2.2014 καταγράφεται η 
δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι: 

«Cyprus also submitted a commitment concerning the sale of the participation of 
the State (in part or in whole). Such a sale will be organised via an open, 
transparent, non-discriminatory and unconditional competitive tender and take 
place on market terms with the shares sold to the highest bid. The Commission 
observes that a valuation of a financial institution like the Cooperative group is 
difficult because of its specific features. The Commission therefore considers the 
commitment essential to not enter into bilateral sale processes but to hold an open 
sale procedure in order to determine the market value of the group.» 

Στην επιστολή αυτή του Εφόρου το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε στις 30 
Ιουνίου 2017 ότι είχε συζητήσει το θέμα με την ΕΕ σε αριθμό τηλεδιασκέψεων και 
σε δύο συναντήσεις. Επανήλθε ο Έφορος στις 10 Ιουλίου 2017 ζητώντας γραπτή 
τεκμηρίωση της έγκρισης της ΕΕ ότι αποδέχεται αναίρεση αυτού του ρητού όρου. 
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Το Υπουργείο επανήλθε στις 25 Ιουλίου 2017 επισυνάπτοντας μια επιστολή  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς ημερομηνία, αλλά με αναφορές μέσα σε email 
ημερομηνίας 13 και 27 Ιουνίου 2017, άρα τουλάχιστον είναι μεταγενέστερη αυτών, 
στην οποία υπήρχε η ακόλουθη αναφορά: 

«Regarding the commitments that aim to give the bank access to capital markets, 
we are aware of the fact that you envisage carrying out the first steps in slightly 
different way than what was originally imagined. However, DG COMP has not 
expressed objections to your proposed way for the listing under the existing 
commitments as our Deputy Director General Mr. Koopman explained in his e-mail 
of 29 May 2017. Therefore those commitments also do not need to be changed, at 
least not at this stage, if the conditions indicated in the e-mail of Mr Koopman are 
complied with.». 

Με αυτή την γενική, αόριστη και ασαφή αναφορά, χωρίς καν να σταλεί στον 
Έφορο το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 29.05.2017 στο οποίο 
γίνεται λόγος, απάντησε το Υπουργείο σε ένα θεσμό του Κράτους. Ο Έφορος 
επανήλθε στις 2 Αυγούστου 2017, χωρίς ακόμη να υπάρξει απάντηση από το 
Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 11 του περί Ελέγχου 
Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών είχε υποχρέωση να 
κοινοποιήσει το μέτρο στον Έφορο για γνωμοδότηση προτού καν το υποβάλει για 
έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

Στις 29 Αυγούστου 2017 η Υπηρεσία μας ζήτησε και εξασφάλισε από το 
Υπουργείο Οικονομικών αντίγραφο της σχετικής με το θέμα αλληλογραφίας που 
τηρείται στο αρχείο του Υπουργείου.  

Μεταξύ άλλων έχουμε λάβει αντίγραφο του υπό αναφορά μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ημερομηνίας 29.05.2017 του κ. Koopman από το οποίο 
προκύπτουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην φέρει ένσταση στους 
σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών για δωρέαν παραχώρηση μετοχών, 
λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τα ακόλουθα: 

 Το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε τον κ. Koopman ότι προσέγγισε 
θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι ανάφεραν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο 
επένδυσης τους στην ΣΚΤ μόνο εάν προηγηθεί εισαγωγή της ΣΚΤ σε 
οργανωμένη αγορά και όχι κατά την Αρχική Δημόσια Προσφορά (Initial 
Public Offering – IPO). 

 Με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο απαγορεύεται η Αρχική Δημόσια 
Προσφορά, δηλαδή η πρώτη πώληση, με δημόσια πρόσκληση και 
εγγραφή, ενός τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας, αν η 
εταιρεία έχει έλλειμμα κεφαλαίου (capital shortfall). Λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν μπορεί να αποκλειστεί πως, κατά τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και 
Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), που 
θα γίνει προς το τέλος του καλοκαιριού του 2017, θα αναδειχθεί η ανάγκη 
για αύξηση κεφαλαίου, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εισαγωγή της ΣΚΤ 
σε οργανωμένη αγορά, θα καταστήσει την εισαγωγή αυτή εκ των 
πραγμάτων απαγορευμένη. 

Σημειώνουμε ότι η πιο πάνω θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αναιρεί την 
υποχρέωση που είχε το Υπουργείο Οικονομικών να αποταθεί προηγουμένως στον 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ούτε φυσικά και αναιρεί την υποχρέωση 
του Υπουργείου Οικονομικών να σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξακολουθούμε επίσης να έχουμε την άποψη ότι η 
απόφαση αυτή εκ των πραγμάτων οδηγεί σε υποτίμηση την αξία της μετοχής. 

Σημειώνουμε επίσης και τονίζουμε εμφαντικά την απαράδεκτη από κάθε άποψη 
πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να επισπεύσει την εισαγωγή της ΣΚΤ σε 
οργανωμένη αγορά ώστε να προλάβει τη Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και 
Αξιολόγησης (SREP) που θα αναδείκνυε την ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια. Επί 
του θέματος αυτού προκύπτουν τα ακόλουθα, πολύ σοβαρά, θέματα:  

 Τα άρθρα 8(1) και 20(4) του περί Δημόσιας Προσφοράς και 
Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου (Ν.114(I)/2005) επιβάλλουν ρητή υποχρέωση 
στους εκδότες ενός ενημερωτικού δελτίου να μεριμνήσουν ώστε αυτό να 
περιέχει όλες τις  πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν με πληρότητα τα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, 
τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη. Τα δε πρόσωπα που 
υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο ευθύνονται για την ακρίβεια, 
πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του. 

 Επίσης, το άρθρο 40 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου 
(Ν.190(I)/2007) προβλέπει κυρώσεις, και καθιστά ποινικό αδίκημα, την 
παροχή και/ή επιβεβαίωση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή 
πληροφοριών, τις οποίες είναι υπόχρεος να ανακοινώνει, δημοσιοποιεί, 
κοινοποιεί ή υποβάλλει δυνάμει του Νόμου αυτού, και/ή την απόκρυψη 
τέτοιων στοιχείων και πληροφοριών.  

 Πέραν της νομικής, υπάρχει και η ηθική πτυχή του θέματος, ειδικά 
επειδή, ως προς τη συμπεριφορά του Κράτους, των αξιωματούχων και 
λειτουργών του, η ηθική πτυχή των ενεργειών τους θα πρέπει να 
αντικρίζεται μέσα από ένα ιδιαίτερα αυστηρό φακό. 

Θεωρούμε σημαντικό ότι σε ενημέρωση ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017 της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου 
Δημοσίων Δαπανών για τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά την έκτακτη συνεδρία 
της ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2017, το Υπουργείο Οικονομικών παραδέχθηκε 
ότι οι εποπτικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για την ΣΚΤ, πιθανότατα να είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες, λόγω κυρίως, του υψηλού ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων καθώς και του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας τους. Η 
αναφορά αυτή, 4 μόλις μήνες μετά το προαναφερόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ημερομηνίας 29.05.2017, δεικνύει την αντίληψη του Υπουργείου 
Οικονομικών για το ενδεχόμενο να προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες. 

Προς τούτο, σκοπεύουμε να ενημερώσουμε γραπτώς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ώστε να εξετάσει κατά πόσο υπήρξε παραβίαση των πιο πάνω 
νομοθεσιών από την ΣΚΤ και/ή από το Υπουργείο Οικονομικών.   

Επιπλέον, όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
(ΚΤΚ) κ. Γιάγκος Δημητρίου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών στις 21 
Αυγούστου 2017, η ΚΤΚ γραπτώς από τις 6 Ιουνίου 2017 διαφώνησε με την 
πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση μετοχών χωρίς 
να προηγηθεί η πώληση μετοχών σε θεσμικό επενδυτή. Την ίδια θέση εξέφρασε 
γραπτώς προς τον Υπουργό Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
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στις 29 Ιουνίου 2017, η οποία μάλιστα απέρριψε τη θέση ότι η έλλειψη 
επενδυτικού ενδιαφέροντος οφείλεται στην προτίμηση των πιθανών επενδυτών να 
προηγηθεί εάν προηγηθεί εισαγωγή της ΣΚΤ σε οργανωμένη αγορά. Αντίθετα, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδίδει την έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος 
στα βαθύτερα προβλήματα της ΣΚΤ και στο επιχειρηματικό της σχέδιο που δεν της 
επιτρέπει να βρίσκεται σε καθεστώς επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα 
τονίζει την ανάγκη σημαντικής βελτίωσης της διακυβέρνησης της ΣΚΤ και αύξησης 
της κερδοφορίας της. 

Σημειώνουμε ότι εφόσον οι εποπτικές αρχές απαιτούν όπως προηγηθεί η πώληση 
μετοχών σε θεσμικό επενδυτή, τα επιχειρήματα που είχε παρουσιάσει το 
Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μήνυμα ημερ. 29.05.2017 
του κ. Koopman), για να πείσει ως προς την επιλογή της δωρεάν παραχώρησης 
μετοχών, δεν υφίστανται πλέον. 

Στην προαναφερόμενη ενημέρωση ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017 της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου 
Δημοσίων Δαπανών για τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά την έκτακτη συνεδρία 
της ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2017, το Υπουργείο Οικονομικών ανάφερε πως 
κατά τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ, η Κυπριακή Δημοκρατία και η ΣΚΤ 
δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την έξοδο του Κράτους 
από την ιδιοκτησιακή δομή της ΣΚΤ με τις πιο κάτω παραμέτρους: 

(α) Η ΣΚΤ θα πρέπει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 να εισαγάγει στο ΧΑΚ 
μετοχές, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία των οποίων θα 
ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της, 
ως έχει πριν την αύξηση του. 

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

(γ) Η ΣΚΤ θα προχωρήσει σε πρόσθετη αύξηση κεφαλαίου ίση προς το 
25% της συνολικής αξίας των μετοχών της εντός 9 μηνών, δηλαδή μέχρι τον 
Ιούνιο του 2019 το αργότερο, και στην συνέχεια σε επιπρόσθετη έκδοση νέου 
κεφαλαίου άλλου 25% της συνολικής αξίας των μετοχών, μέχρι τον Ιούνιο του 
2020. 

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

Ωστόσο, στην παράγραφο 42 της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ημερομηνίας 18.12.2015, με την οποία δόθηκε έγκριση για την κρατική ενίσχυση 
των €175εκ., καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«(42) The CCB is exploring options for the eventual restoration of its market 
access including through the issuance of new share capital, if deemed 
necessary, which will be sold to a strategic investor and/or through an initial 
public offering (“IPO”). That engagement translates into the following 
concrete commitments: 

a) The CCB will obtain all the necessary approvals by end December 
2016, to be able to implement and complete a listing by end June 2017, 
as confirmed by the Monitoring Trustee. More specifically the CCB will 
start taking all the necessary steps to prepare for a potential listing of its 
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shares to the main market of the Cyprus Stock Exchange (“CSE”) or to 
the alternative market of the CSE, if the conditions for the listing in the 
main market cannot be met. 

b) The CCB will list at least 25% of the total shares (i.e. 25% total 
shares post-listing in case the listing is made through the issuance of 
new shares) by September 2018 at the latest. 

c) Following that initial listing, CCB will proceed to list, following that 
procedure and prioritisation: i) of another 25% of the total shares within 
nine months and ii) of a next tranche within 18 months. Following the 
listing of the latter tranche, the residual combined shareholding of the 
Republic and the Recapitalisation Fund in the CCB should not exceed 
25%. 

d) In case the group presents a capital shortfall compared to Pillar 2 
requirements at end December 2016, or at any time during the period 
until September 2018 then, with a view of remedying the identified 
shortfall with private means, the CCB will initiate the listing process 
earlier. 

e) As an alternative to a listing the corresponding shareholding can be 
sold to International Financial Institutions, other large cooperative or 
commercial banks, insurance companies, investment or pension funds, 
as well as any other large and renowned institutional investor in the 
financial services industry with private offering. The buyers cannot be 
connected to the State and are required to have enough resources to 
support the group in case it would need capital in the future. Cyprus has 
also committed to not sell its stake (or the stake of the Recapitalisation 
Fund) to any buyer that is funded, directly or indirectly, by the CCB.» 

Φαίνεται συνεπώς πως η απόφαση για συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου, μέχρι τελικά 
το ποσοστό συμμετοχής της Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης 
να μην υπερβαίνει το 25%, προκύπτει ως επιλογή του Υπουργείου Οικονομικών 
και όχι ως απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την έγκριση της κρατικής 
ενίσχυσης, όπως παρουσιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ουσιαστικά, 
αυτό που συμβαίνει, είναι πως το Υπουργείο Οικονομικών ενεργεί ως εάν να 
προβλέπει πως θα δημιουργούνται συνεχώς πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που 
θα υπαγορεύουν την ανάγκη συνεχών εκδόσεων νέου κεφαλαίου.  

Αξίζει να υπομνησθεί ότι, όταν ο Υπουργός Οικονομικών είχε εμφανιστεί ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού στις 27 
Αυγούστου και στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, κατά τη συζήτηση του (τότε) 
νομοσχεδίου, που αμέσως μετά ψηφίστηκε σε νόμο [ο Περί της Σύστασης και 
Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος του 2013 (Ν.106(I)/2013)], 
ο Υπουργός είχε διαβεβαιώσει ότι το ποσό του €1,5δις που θα έδινε το Κράτος για 
στήριξη του Συνεργατισμού θα ήταν υπεραρκετό και ότι με προσεκτική διαχείριση 
θα διαφυλασσόταν η επένδυση αυτή του Κράτους. 

Ουσιαστικά, ο Υπουργός και το Υπουργείο του δίνουν σήμερα την εικόνα με τις 
ενέργειες τους πως θεωρούν σχεδόν ή πλήρως απωλεσθείσα την επένδυση του 
κύπριου φορολογούμενου με €1.675εκ. στην ΣΚΤ. Για την εξέλιξη αυτή, 
εισηγούμαστε όπως αναζητηθούν ευθύνες. 
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Δ. Συμπεράσματα   

16. Θεωρούμε ότι η ΣΚΤ θα πρέπει να προβεί το συντομότερο σε 
επανασχεδιασμό του μοντέλου διακυβέρνησης ώστε αυτό να βελτιωθεί σημαντικά. 
Φαίνεται να διαπιστώνονται, τόσο από την διοίκηση του οργανισμού όσο και από 
τις εποπτικές αρχές, αδυναμίες στη διεύθυνση. Τούτο αντικατοπτρίζεται σε 
συνεχείς αποτυχίες υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδιασμών και επίτευξης 
τεθέντων από την ίδια της ΣΚΤ στόχων απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε 
συνεχή διολίσθηση την αξία του οργανισμού με αποτέλεσμα την σταδιακή απώλεια 
των €1,675εκ. που δόθηκαν από τον κύπριο φορολογούμενο για στήριξη του.  

Η απαξίωση της ΣΚΤ δυστυχώς επιταχύνεται με την παράνομη απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών, που δυστυχώς στην πορεία υιοθετήθηκε και από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, για δωρεάν παραχώρηση του 25% των μετοχών σε φυσικά 
πρόσωπα, πελάτες του οργανισμού. Οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών 
αλλά και της ΣΚΤ στο θέμα αυτό, φαίνεται να σχετίζονται με την προσπάθεια να 
επιτευχθεί εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά προτού οι εποπτικές αρχές 
διαπιστώσουν τη διαφαινόμενη ανάγκη για πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες. 
Τούτο είναι απαράδεκτο και ενδεχομένως να συνιστά παραβίαση προνοιών της 
σχετικής νομοθεσίας, πέραν της ηθικής πτυχής η οποία, ως προς τη συμπεριφορά 
του Κράτους, των αξιωματούχων και λειτουργών του, θα πρέπει μάλιστα να 
αντικρίζεται μέσα από ένα ιδιαίτερα αυστηρό φακό.   

Παράλληλα, η Υπηρεσία μας διαπιστώνει ότι, παρά τη ασφυκτική πίεση για μείωση 
των λειτουργικών εξόδων της τράπεζας και αύξησης της κερδοφορίας της, η ΣΚΤ 
εξακολουθεί να χειρίζεται θέματα προσλήψεων προσωπικού και παροχής 
ωφελημάτων, καθώς και θέματα διαγωνισμών για εξασφάλιση υπηρεσιών, κατά 
τρόπο που δεν συνάδει με τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές. 

Ειδικά για το θέμα της δημιουργίας πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων 
χορηγήσεων (MEX) με την εταιρεία Altamira Asset Management, θεωρούμε 
σημαντικό το γεγονός ότι η διεύθυνση της ΣΚΤ οδήγησε τον οργανισμό σε μία 
απαράδεκτη κατάσταση να διαπραγματεύεται με μία μόνο εταιρεία, χωρίς να 
υπάρχουν πλέον προφανείς εναλλακτικές επιλογές. Τούτο θέτει την ΣΚΤ σε 
μειονεκτική θέση και δίνει στην Altamira τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης από 
θέση ισχύος. Ταυτόχρονα, ο όλος χειρισμός θέτει την ΣΚΤ σε σοβαρούς κινδύνους 
αποτυχίας υλοποίησης στόχων που έχουν τεθεί από την ίδια αλλά και από τους 
επόπτες της. 

Ε. Συστάσεις   

17. Θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ την χωρίς καθυστέρηση λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση με τις συστάσεις των εποπτικών αρχών για αλλαγή του 
επιχειρηματικού μοντέλου και περαιτέρω αναδιάρθρωση του οργανισμού ώστε να 
βελτιωθεί σημαντικά η διακυβέρνηση και αν αυξηθεί η κερδοφορία του. 

Είναι εισήγηση μας πως η ίδια η ΣΚΤ θα πρέπει να ενημερώσει τον βασικό της 
μέτοχο που είναι το Κράτος πως η απόφαση για δωρεάν παραχώρηση μετοχών, 
πέραν της παραβίασης αριθμού νομοθεσιών και ενδεχομένως του ίδιου του 
Συντάγματος, είναι προβληματική και βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα της ΣΚΤ. Ως 
εκ τούτου η σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει κατά την 
άποψη μας να ακυρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

Σημειώνουμε ότι στην εταιρική διακυβέρνηση υπάρχει η έννοια του Stewardship 
(«επιμελητεία») που σημαίνει το καθήκον επιμέλειας (fiduciary duty) των 
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διοικητικών συμβούλων και διευθυντών προς τους μετόχους να διατηρήσουν και 
ενισχύσουν την αξία της εταιρείας. Όπως αναφέρθηκε και σε άλλες εκθέσεις της 
Υπηρεσίας μας σχετικά με την ευθύνη των διοικητικών συμβούλων ενός 
οργανισμού, σύμφωνα με το σύγγραμμα του κ. Μιλτιάδη Μιλτιάδους «Οι 
ασκούντες επιχείρηση οργανισμοί δημοσίου δικαίου» τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ενός ημικρατικού οργανισμού έχουν ευθύνη για τις πράξεις τους κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η ευθύνη τους μπορεί να είναι ποινική ή 
αστική. Όπως αναφέρεται, τα μέλη μπορεί να υπέχουν ποινική ευθύνη για τη 
διάπραξη ορισμένων αδικημάτων του Μέρους ΙΙΙ του Ποινικού Κώδικα 
(«Αδικήματα εναντίον της άσκησης νόμιμης εξουσίας») όπως είναι η κατάχρηση 
εξουσίας. Όσον αφορά στην αστική ευθύνη, στο σύγγραμμα εξηγείται ότι αυτή 
μπορεί να προκύπτει από ευθύνες των μελών έναντι του ίδιου του Οργανισμού, 
όπως το καθήκον για επίδειξη δεξιότητας και επιμέλειας για το οποίο τα 
παραδείγματα που παρατίθενται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις άφρονες 
επενδύσεις, την παραγνώριση επαγγελματικών συμβουλών, τις μη 
εξουσιοδοτημένες πληρωμές, τη συσσώρευση επισφαλών χρεών κλπ. Όπως 
εξηγείται, σε τέτοιες περιπτώσεις αστικής ευθύνης, ο Οργανισμός έχει δικαίωμα να 
καταχωρήσει αγωγή εναντίον του αμελούς μέλους του διοικητικού συμβουλίου για 
να επιδιώξει αποζημίωση. Αυτά αναφέρονται για ημικρατικούς οργανισμούς, 
φαίνεται όμως να ισχύουν κατ΄αναλογία και για κρατικές επιχειρήσεις. 

Είναι συνεπώς εισήγηση μας όπως το Υπουργικό Συμβούλιο, ως έχον με βάση το 
άρθρο 54 του Συντάγματος την εξουσία για την εποπτεία της περιουσίας που 
ανήκει στην Δημοκρατία, παρέμβει, τηρώντας πάντοτε τις προϋποθέσεις της 
νομοθεσίας ως προς τη μορφή παρέμβασης του, ώστε να ληφθούν άμεσα 
διορθωτικά μέτρα που θα διασφαλίσουν τη χρηστή διαχείριση της ΣΚΤ. 

 


