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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΕΣΚΤ Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών 

ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
 

Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 
διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 
οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού, ή τα 
αποτελέσματα ελέγχων ιδιωτών ελεγκτών στους οποίους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναθέσει τον έλεγχο 
λογαριασμών οποιουδήποτε ελεγχόμενου υπ’ αυτής οργανισμού, δυνάμει του περί της Καταθέσεως 
Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). Η Ελεγκτική 
Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να 
αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 
συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 
συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 
έχουν τεθεί ενώπιόν της, από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 
στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 
αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 
δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 
και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 
επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 
Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 
οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 
τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνεται 
κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 
ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 
μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ιδρύθηκε το 1963, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ανακήρυξη 
της ανεξαρτησίας της Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο του 1963 και τα 
σχετικά άρθρα του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα η ΚΤΚ διέπεται από τον περί της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο του 2002, όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί (εφεξής «ο Νόμος»). 

Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της KTK είναι η συμβολή ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (EΣΚΤ) στη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της 
Κοινότητας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (δραστηριότητα η οποία απορρέει από το 
ΕΣΚΤ του οποίου είναι μέλος από τον  Μάϊο 2004) και η εποπτεία των εμπορικών τραπεζών στην Κύπρο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ αποτελείται από τον Διοικητή, ο οποίος διορίζεται από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, από δύο εκτελεστικούς συμβούλους και από πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους, οι οποίοι 
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και 
δύναται να ανανεώνεται. 

Μέχρι το 2007 ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας είχε την αρμοδιότητα της διενέργειας του ελέγχου, 
οικονομικού και διαχειριστικού, αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες της ΚΤΚ με βάση το άρθρο 60 του 
Νόμου.  

Με τη ψήφιση του Ν.34(Ι)/2007, ο έλεγχος της ΚΤΚ από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας περιορίστηκε 
στην άσκηση οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου μόνο επί των δραστηριοτήτων της Τράπεζας που δεν 
σχετίζονται με τα απορρέοντα από το ΕΣΚΤ καθήκοντα και αρμοδιότητές της. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΚΤΚ ελέγχονται από το 2008 από ιδιώτες ελεγκτές. Σημειώνεται ότι οι 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας, η οποία 
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για την τράπεζα, τα οποία 
παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την ΚΤΚ μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μας. Δεν 
διενεργήθηκε έλεγχος ή επαλήθευση των στοιχείων, εκτός από την επαλήθευση όσων περιλαμβάνονται 
στον πρώτο πίνακα της παραγράφου 2.1 από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της  ΚΤΚ. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους €’000 

Έσοδα 40.942 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία - 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 40.942 

Πλεόνασμα/(έλλειμμα) ή κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία - 

 

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών 

ή 
Υπερβάσεις/(μη 

επίτευξη 
Προϋπολογισμού) 

εσόδων 
 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 €’000 €’000 €’000 % 

Δαπάνες 
Προσωπικού  

21.247 20.581 666 3 

Διοικητικές Δαπάνες 11.745 7.927 3.818 33 

Λειτουργικές 
Δαπάνες 

4.373 3.773 600 14 

Έξοδα Ωφελημάτων 
Αφυπηρέτησης 
(Σχέδιο συντάξεων 
και σχέδιο 
ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης 
συνταξιούχων) 

6.458 6.032 426 7 

Αγορά στοιχείων 
πάγιου ενεργητικού 

6.222 1.553 4.669 75 
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 €’000 

Εισπρακτέα ποσά 1 31.034 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις  3.684 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στον Οργανισμό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 314 

 (€’000) 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές και συνταξιοδοτικά 
ωφελήματα (περιλαμβάνει δαπάνη τόκου για το σχέδιο συντάξεων ύψους €3.102 
εκατ.) 

24.740 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019] 

78.8 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα, εργοδοτικές εισφορές 19.247 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο χωρίς την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 61.3 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων2  78,8 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο περιλαμβανομένων των ωφελημάτων χωρίς 
την εισφορά στο Σχέδιο Συντάξεων 

61.3 

2.3.2 Εργοδοτούμενοι με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου  

 
1  Το ποσό αφορά κυρίως εποπτικά και άλλα τέλη, τα οποία έχουν τιμολογηθεί το 2020, βάσει των ελεγμένων 
Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2019. 
2 Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές, πλέον ωφελήματα για το προσωπικό, εξαιρουμένων 
τυχόν ωφελημάτων για συνταξιούχους. 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 45 

 (€’000) 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   1.334 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019] 

29,6 
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2.3.3 Ωρομίσθιο προσωπικό 

Αριθμός προσωπικού στις 31.12.2019 - 

Δαπάνες για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  - 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019] - 

2.3.4 Ωφελήματα προσωπικού  

 Μόνιμο 
προσωπικό 

€’000 

Εργοδοτούμενοι 
με σύμβαση 
αορίστου ή 
ορισμένου 

χρόνου 
€’000 

Ωρομίσθιο 
προσωπικό 

€’000 

 
Συνταξιούχοι 

€’000 

 
Σύνολο 
€’000 

Βοηθήματα και χορηγίες 
προς το προσωπικό και 
συνταξιούχους  

- - - - - 

Εορταστικές εκδηλώσεις  - - - - - 

Επιχορήγηση Σωματείου/ 
Ταμείου Ευημερίας  

50 - - - 50 

Ομαδική ασφάλεια και 
ασφάλεια ευθύνης εργοδότη 

2153  24 - - 217 

Συνεισφορά στο Ταμείο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για τους 
υπαλλήλους  

500 - - - 500 

 

Αποζημίωση ασφαλίστρων 
για Ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη εργοδοτουμένων με 
σύμβαση αορίστου και 
ορισμένου χρόνου 

- 33 - - 33 

Συνεισφορά στο Σχέδιο 
Ιατροφαρμακευτικής 
Περίθαλψης για 
συνταξιούχους υπαλλήλους 

- - - 539 539 

Ταμείο Προνοίας - - - - - 

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα- 
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 

2.391 - - - 2.391 

Σύνολο 3.156 35 - 539 3.730 

 

 
3 Αφορά ομαδική ασφάλεια και ασφάλεια ευθύνης εργοδότη. 
4 Αφορά ασφάλεια ευθύνης εργοδότη. 


