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Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι η καταγραφή πολιτικών και διαδικασιών 

έγκρισης και παραχώρησης νέων κυβερνητικών εγγυήσεων καθώς επίσης και 

καταγραφής διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων που πιθανώς να προκύψουν 

από την ύπαρξη των κυβερνητικών εγγυήσεων (νέων και υφιστάμενων).  

 

Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι: 

- η χρήση ενοποιημένων διαδικασιών από όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά 

ή/και άλλα τμήματα, τόσο κατά  την διαδικασία έγκρισης νέων αιτημάτων 

για εγγυήσεις όσο και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα παρακολούθησης 

των εγγυήσεων αυτών, και  

 

- μέσω των προκαθορισμένων διαδικασιών παρακολούθησης να 

εντοπίζονται έγκαιρα οποιοιδήποτε μελλοντικοί οικονομικοί ή/και άλλοι 

κίνδυνοι, οι οποίοι πιθανώς να επηρεάσουν τα οικονομικά του Κράτους. 
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Διαδικασίες έγκρισης νέων Κυβερνητικών Εγγυήσεων  

 

Ο καθορισμός διαδικασιών έγκρισης νέων Κυβερνητικών Εγγυήσεων έχει ως 

στόχο τη διασφάλιση ότι οι οποιεσδήποτε νέες Κυβερνητικές Εγγυήσεις θα 

δίδονται στα πλαίσια των σχετικών Νομοθεσιών και Κανονισμών και στην βάση 

Πολιτικής για παραχώρηση Κυβερνητικών Εγγυήσεων.  

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση αιτημάτων για παραχώρηση νέων Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.  

Προτού παραχωρηθεί έγκριση για παραχώρηση οποιασδήποτε νέας 

Κυβερνητικής εγγύησης θα πρέπει να ακολουθούνται οι πιο κάτω διαδικασίες: 

- Αιτήματα από Υπουργεία ή/και Ανεξάρτητες Κυβερνητικές Υπηρεσίες για 

παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων θα πρέπει να αποστέλλονται στο 

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Προϋπολογισμού, στα πλαίσια της 

διαδικασίας ετοιμασίας του ετήσιου προϋπολογισμού. Τέτοιου είδους 

αιτήματα μπορούν να γίνονται αποδεκτά από την Διεύθυνση 

Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών και σε άλλα χρονικά 

διαστήματα, εκτός της διαδικασίας ετοιμασίας του ετήσιου 

προϋπολογισμού, μόνο σε πολύ εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.   

 

Η αίτηση παραχώρησης νέας κυβερνητικής εγγύησης θα πρέπει να 

συνοδεύεται με έκθεση του ενδιαφερόμενου Υπουργείου/Ανεξάρτητης 

Υπηρεσίας. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει/αναλύει τα πιο 

κάτω έγγραφα/στοιχεία: 

 

(Ι) Για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων 

 Κατά πόσο το έργο εμπίπτει στις προτεραιότητες, τόσο του 

ενδιαφερόμενου Υπουργείου / Ανεξάρτητης Υπηρεσίας όσο 

και της Γενικής Κυβερνητικής Πολιτικής και κατά πόσο το 

ενδιαφερόμενο Υπουργείο / Ανεξάρτητη Υπηρεσία συμφωνεί 

με την προώθηση της αιτούμενης Κυβερνητικής Εγγύησης, 

 περιγραφή του έργου για το οποίο ζητείται δανειοδότηση και 

σχετική κυβερνητική εγγύηση, 

 η επίδραση που θα έχει το έργο αυτό στην Κυπριακή 

Οικονομία και τα οφέλη που θα προκύψουν από την 

υλοποίηση του πιο πάνω έργου,  

 οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου, 

συμπεριλαμβανομένου και μελλοντική ταμειακή ροή του 

έργου, 
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 οι εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης του, 

 οικονομικές καταστάσεις των διαχειριστών του έργου. 

 

 

(ΙΙ) Στα πλαίσια ενός Σχεδίου παραχώρησης Εγγυήσεων 1  

 Στοιχεία του Σχεδίου και τους φορείς στους οποίους 

απευθύνεται το Σχέδιο,  

 Κριτήρια επιλογής των προσώπων (φυσικών ή νομικών) για 

παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης, 

 Πλαίσιο διαχείρισης του Σχεδίου και τρόποι εφαρμογής του.  

 

 

- Το Υπουργείο Οικονομικών, με την λήψη του σχετικού αιτήματος για 

παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης και όλων των προαναφερθέντων 

στοιχείων, αξιολογεί, εντός 30 ημερών, κατά πόσο το προτεινόμενο έργο 

εμπίπτει στα κριτήρια παραχώρησης κυβερνητικών εγγυήσεων, όπως αυτά 

αναλύονται στο έγγραφο Πολιτικής παραχώρησης κυβερνητικών 

εγγυήσεων και κατά πόσο το προτεινόμενο έργο εμπίπτει στις 

προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να 

αποταθεί και στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, για σχετική άποψη, σε 

περιπτώσεις όπου πιστεύει ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

 

- Εάν από την σχετική αξιολόγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι το αίτημα μπορεί να προωθηθεί 

περαιτέρω για παραχώρηση κυβερνητικής εγγύησης, τότε σχετική 

επιστολή, με συνημμένα την έκθεση του αιτούμενου Υπουργείου/ 

Ανεξάρτητης Υπηρεσίας αποστέλλονται στο Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων του Γενικού Λογιστηρίου για περαιτέρω 

επεξεργασία/προώθηση, με κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο Υπουργείο/ 

Ανεξάρτητη Υπηρεσία. 

 

- Το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών εγγυήσεων, με την λήψη της 

σχετικής επιστολής από το Υπουργείο Οικονομικών και τη θετική 

τοποθέτηση τους ότι το σχετικό αίτημα εμπίπτει στην Πολιτική του 

Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων, 

προχωρεί, εντός 30 ημερών, σε κατ΄ αρχήν: 

- οικονομική και λειτουργική αξιολόγηση του έργου, και  

 

- αξιολόγηση τυχόν πιστωτικών κινδύνων του έργου. 

                                                            
1 Σε περιπτώσεις ύπαρξης τέτοιων Σχεδίων 
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Εάν κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αξιολογήσεων, προκύψει η ανάγκη 

λήψης οποιονδήποτε περαιτέρω στοιχείων ή/και διευκρινήσεων από τους 

αιτητές Κυβερνητικής Εγγύησης, τότε το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, αποτίνεται απευθείας στους αιτητές για λήψη 

των στοιχείων αυτών. 

- Τα πορίσματα των πιο πάνω αξιολογήσεων αποστέλλονται στην Γενική 

Λογίστρια με σχετικό σημείωμα. Στο σημείωμα αυτό καταγράφονται 

αναλυτικά οι οικονομικές αναλύσεις που έχουν γίνει από το Γραφείο 

Διαχείρισης Εγγυήσεων καθώς επίσης και εισηγήσεις ως προς τον 

περαιτέρω χειρισμό της σχετικής αίτησης.  

 

- Η Γενική Λογίστρια, αφού μελετήσει όλα τα σχετικά που περιλαμβάνονται 

στο Σημείωμα του Γραφείου Διαχείρισης Εγγυήσεων, αποστέλλει, εντός 30 

ημερών, στον Υπουργό Οικονομικών, με κοινοποίηση στον Οικονομικό 

Διευθυντή Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, τις 

εισηγήσεις της. 

 

- Σε περίπτωση, που με βάση την οικονομική ανάλυση των δεδομένων που 

έχει προσκομίσει ο αιτητής, το έργο δεν φαίνεται να είναι βιώσιμο, παρ΄ 

όλο του ότι αυτό εμπίπτει στην Πολιτική παραχώρησης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων, τότε η Γενική Λογίστρια αναφέρει τα σχετικά πορίσματα και τις 

οικονομικές αναλύσεις στον Υπουργό Οικονομικών για λήψη σχετικής 

απόφασης. 

 

- Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κοινοποιείται στην Γενική 

Λογίστρια, η οποία με την σειρά της ενημερώνει το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων.  

 

- Το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, ενημερώνει γραπτώς 

τον αιτητή παροχής κυβερνητικής εγγύησης για την απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, με κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο Υπουργείο / 

Ανεξάρτητη Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις όπου η Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών είναι θετική, μαζί με την γραπτή ενημέρωση του αιτητή για 

την θετική απόφαση του Υπουργού, επισυνάπτεται και αντίγραφο 

προσχεδίου κυβερνητικής εγγύησης ή/και τυχόν απαιτήσεις / όρους που 

δυνατόν να έχει το κράτος ως εγγυητής, τα οποία ο αιτητής θα 

χρησιμοποιήσει για την λήψη προσφορών από τους διάφορους 

προσφοροδότες. 
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Διαδικασίες έκδοσης νέων Κυβερνητικών Εγγυήσεων 

 
Πιο κάτω παρατίθενται οι διαδικασίες έκδοσης νέων Κυβερνητικών Εγγυήσεων: 

 

Εγγυήσεις που παραχωρούνται μέσω Ειδικών Σχεδίων 2 

Οι Εγγυήσεις που θα παραχωρούνται μέσω Ειδικών Σχεδίων που θα εγκρίνονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού και 

παρακολούθησης από τους Διαχειριστές των Σχεδίων. Ως εκ τούτου, στις 

περιπτώσεις αυτές, τα δάνεια προς στους αιτητές που θα πληρούν τα κριτήρια 

και τους Κανονισμούς του Σχεδίου, θα παραχωρούνται από τους 

εξουσιοδοτημένους από την Κυβέρνηση Διαχειριστές των Σχεδίων. Το 

περιεχόμενο της Κυβερνητικής Εγγύησης που θα εκδίδεται στους δικαιούχους 

του Σχεδίου θα τυγχάνει της εκ των προτέρων έγκρισης του Γραφείου 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων. 

 

Να σημειωθεί όμως, ότι οι Διαχειριστές του Σχεδίου θα μπορούν να παραχωρούν 

κυβερνητικές εγγυήσεις στους “δικαιούχους” του Σχεδίου μέχρι ενός συνολικού 

ύψους ποσού εγγυήσεων για το οποίο το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων θα παραχωρήσει στους Διαχειριστές. Το ποσό αυτό θα υπολογίζεται 

σε συνάρτηση με το ανώτατο όριο εγγυήσεων που περιλαμβάνεται στο έγγραφο 

Πολιτικής για παραχώρηση νέων κυβερνητικών εγγυήσεων. 

 

 

Εγγυήσεις που παραχωρούνται για την διεκπεραίωση συγκεκριμένων Έργων  

- Με την λήψη της θετικής απόφασης της Κυβέρνησης για παραχώρηση 

κυβερνητικής εγγύησης, ο οργανισμός / αιτητής θα πρέπει να αναλάβει τις 

σχετικές διαδικασίες για λήψη προσφορών από διάφορα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών λήψης 

προσφορών, ο αιτητής θα πρέπει να ενημερώνει τους πιθανούς 

προσφοροδότες για τους όρους της Κυβερνητικής Εγγύησης, οι οποίοι δεν 

θα είναι διαπραγματεύσιμοι.  

 

- Οι ληφθείσες από τους Οργανισμούς αιτητές προσφορές θα πρέπει να 

τεθούν ενώπιον του Διοικητικού τους Συμβουλίου / Οργάνου για κατ΄ 

αρχήν επιλογή. Η κατ΄ αρχήν έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού αιτητή κυβερνητικής εγγύησης, μαζί με όλες τις ληφθείσες 

προσφορές, θα πρέπει να σταλούν στο Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων, με κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο Υπουργείο / Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία. 

                                                            
2  Σε περιπτώσεις ύπαρξης τέτοιων Σχεδίων 
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- Το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, αφού μελετήσει τους 

όρους των προσφορών των πιστωτών και τις εισηγήσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου των Οργανισμών αιτητών, ζητά γραπτώς από το Γραφείο 

Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, τις απόψεις 

του αναφορικά με: 

- τα σταθερά/κυμαινόμενα επιτόκια που περιλαμβάνονται στις 

προσφορές των διαφόρων πιστωτών, 

- τυχόν συναλλαγματικούς κινδύνους που πιθανώς να προκύπτουν σε 

περίπτωση που το δάνειο είναι σε ξένο νόμισμα,   

- χρονικό διάστημα αποπληρωμής του δανείου (διάρκεια του δανείου), 

- το κόστος δανεισμού χωρίς κυβερνητική εγγύηση σε σύγκριση με το 

κόστος δανεισμού με κυβερνητική εγγύηση, 

- τυχόν σχόλια του για οποιουσδήποτε άλλους όρους που 

περιλαμβάνονται στις προσφορές που έχουν ληφθεί, με έμφαση σε 

τυχόν ευνοϊκότερους όρους σε περίπτωση παραχώρησης 

κυβερνητικής εγγύησης. 

 

- Με την λήψη των σχετικών σχολίων από το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου 

Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών και αφού αξιολογηθούν όλα τα 

στοιχεία που βρίσκονται ενώπιον των Λειτουργών του Γραφείου 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων (πχ προσφορές που έχουν ληφθεί, 

σχόλια του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, σχόλια εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών), ετοιμάζεται σχετικό Σημείωμα προς τη Γενική Λογίστρια για 

αποδοχή ή όχι συγκεκριμένης προσφοράς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

Στο Σημείωμα αυτό αναλύονται, τόσο οι προτεινόμενοι όροι δανειοδότησης 

όσο και οι απόψεις του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους αναφορικά 

με τα δανειστικά επιτόκια και το κόστος δανεισμού του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος. 

 

- Με την έγκριση της Γενικής Λογίστριας, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, ενημερώνει τον αιτητή, με κοινοποίηση στο 

ενδιαφερόμενο Υπουργείο / Ανεξάρτητη Υπηρεσία, για την επιλογή του 

πιστωτή με τον οποίο η Κυβέρνηση συμφωνεί να παρέχει κυβερνητική 

εγγύηση καθώς επίσης και με τυχόν σχόλια επί των προσφορών, εάν 

υπάρχουν και ζητά από τον αιτητή όπως ζητήσει από τον εν λόγω πιστωτή 

να ετοιμάσει και να  αποστείλει συμβόλαιο δανείου.  

 

- Η πιο πάνω διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήψη 

των προσφορών από το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων. 
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- Με την λήψη του συμβολαίου δανείου από τον πιστωτή και έχοντας το 

προσχέδιο εγγυητικής επιστολής που ετοιμάστηκε και αποστάληκε στον 

αιτητή, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, δύναται εάν 

κριθεί σκόπιμο, να αποστέλλει τα εν λόγω έγγραφα στον Γενικό 

Εισαγγελέα για σχετικό έλεγχο, για καλύτερη διασφάλιση των 

συμφερόντων της Δημοκρατίας.  

 

- Παράλληλα και μέχρι την αποπεράτωση του σχετικού ελέγχου από το 

Γενικό Εισαγγελέα, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων 

επικαιροποιεί την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων της 

προτεινόμενης κυβερνητικής εγγύησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες 

του συμβολαίου δανείου και της εγγυητικής επιστολής. Στο στάδιο αυτό και 

εάν κριθεί αναγκαίο, ζητούνται και οι απόψεις του Εφόρου Κρατικών 

Ενισχύσεων. 

 

- Με τη λήψη της σχετικής έγκρισης του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων 

(όπου υπάρχει) και τις απόψεις της Γενικής Εισαγγελίας, η Γενική 

Λογίστρια αποστέλλει, εντός 15 ημερών, τις εισηγήσεις της στον Υπουργό 

Οικονομικών με νέο αναθεωρημένο σημείωμα. Στο νέο αυτό 

αναθεωρημένο Σημείωμα περιλαμβάνονται σχόλια αναφορικά με τους 

πιθανούς πιστωτικούς κινδύνους της υπό έκδοση κυβερνητικής εγγύησης, 

λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους του συμβολαίου δανείου.  

 

Εάν με τα νέα δεδομένα και την νέα αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, 

η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών εξακολουθεί να είναι θετική, 

τότε η εισήγηση της Γενικής Λογίστριας προς τον Υπουργό θα είναι όπως 

εγκρίνει την έκδοση της νέας κυβερνητικής εγγυητικής. 

 

Εάν όμως με την νέα αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων διαφαίνεται ότι, η 

κατ΄ αρχή έγκριση που δόθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, πιθανώς 

να χρήζει διαφοροποίησης, τότε η εισήγηση της Γενικής Λογίστριας προς 

τον Υπουργό θα είναι, είτε απόρριψη του σχετικού αιτήματος για 

παραχώρηση νέας εγγυητικής είτε διαφοροποίηση της αρχικής του 

απόφασης (πχ διαφοροποίηση του % παροχής εγγύησης). 

 

- Σε περίπτωση έγκρισης από τον Υπουργό για παραχώρηση κυβερνητικής 

εγγύησης, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, ετοιμάζει 

σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και την αποστέλλει στον 

Υπουργό Οικονομικών για κατάθεση της στο Υπουργικό Συμβούλιο για 

έγκριση.  



10 
 

- Για κυβερνητικές εγγυήσεις πέραν του €1 εκατομμυρίου χρειάζεται η εκ 

των προτέρων έγκριση της Βουλής των Αντιπρόσωπων, σύμφωνα με το 

άρθρο 22 του περί της  Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 

(Ν.38(Ι)/2014). Οι διαδικασίες προώθησης προς την Βουλή των 

Αντιπροσώπων για έγκριση, ως επίσης και όλες οι νενομισμένες 

διαδικασίες μέσω της Γενικής Εισαγγελίας για νομοτεχνικό έλεγχο προτού 

σταλούν στην Βουλή των Αντιπροσώπων, θα προωθούνται από το 

Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων. 

 

- Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών έγκρισης και υπογραφής της 

εγγυητικής επιστολής από τον Υπουργό Οικονομικών, το Γραφείο 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων ενημερώνει ανάλογα τον 

Οργανισμό αιτητή, με κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο 

Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία.  

 

- Αντίγραφο του συμβολαίου δανείου και πρωτότυπο της κυβερνητικής 

εγγύησης αρχειοθετείται στα Αρχεία του Γενικού Λογιστηρίου και 

παράλληλα ενημερώνεται η βάση δεδομένων παρακολούθησης 

κυβερνητικών εγγυήσεων. 
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Διαδικασίες παρακολούθησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων 

 

Σκοπός της συλλογής και καταχώρησης ενημερωμένων πληροφοριών για τα 

υπόλοιπα των δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση είναι για χρήση, τόσο για 

σκοπούς αξιολόγησης των πιστωτικών κινδύνων στους οποίους πιθανώς η 

Κυβέρνηση να είναι εκτεθειμένη, όσο και για την παροχή πληροφοριών σε όλους 

τους εμπλεκόμενους Κυβερνητικούς ή/και άλλους Φορείς. 

 

Για το σκοπό αυτό: 

- Το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, σε τρίμηνη βάση, ζητά 

και λαμβάνει από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου και του 

εξωτερικού, στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με: 

- τα υπόλοιπα των δανείων για τα οποία η Κυβέρνηση έχει υπογράψει 

ως εγγυητής, 

- τη συμμόρφωση των δανειοληπτών με τους όρους των συμβολαίων 

των δανείων τους, 

- τυχόν καθυστερημένες δόσεις και ποσό καθυστερήσεων, 

- κατά πόσο υπάρχει αίτημα για αναδιάρθρωση του δανείου ή μη. 

 

- Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, σε 

ηλεκτρονική μορφή, για περαιτέρω επεξεργασία. Οι καταχωρήσεις 

ελέγχονται / επιβεβαιώνονται από δεύτερο άτομο, πέραν του ατόμου που 

τις καταχωρεί για σκοπούς επαλήθευσης των όσων έχουν καταχωρηθεί. 

 

- Παρόμοια στοιχεία, ζητούνται επίσης ανά τρίμηνο και από τους 

Διαχειριστές Ειδικών Σχεδίων, μέσω των οποίων παραχωρούνται 

Κυβερνητικές Εγγυήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρακολούθηση της 

αποπληρωμής των δανείων και κατά συνέπεια των Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων θα είναι υπό την ευθύνη των Διαχειριστών του Σχεδίου, οι 

οποίοι θα πρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήματα και εν πάση περιπτώσει 

μια (1) φορά κάθε τρίμηνο, να ενημερώνουν το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων για το ύψος του ποσού των νέων δανείων που 

παραχωρήθηκαν, τα υπόλοιπα όλων των δανείων που Σχεδίου για τα 

οποία έχει παραχωρηθεί Κυβερνητική Εγγύηση καθώς επίσης και για 

τυχόν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δανείων αυτών. Οι 

Διαχειριστές των Σχεδίων, σε συνεννόηση με το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα που περιγράφονται στο σχετικό Σχέδιο / Συμφωνία Δανείου / 

Εγγύηση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των δανείων. 
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- Στην πιο πάνω βάση δεδομένων τηρούνται επίσης στοιχεία τα οποία έχουν 

άμεση ή έμμεση σχέση με τις παρεχόμενες εγγυήσεις, όπως αντίγραφο του 

συμβολαίου δανείου, αντίγραφο του εγγράφου της κυβερνητικής εγγύησης, 

σχετική αλληλογραφία με τους ενδιαφερόμενους και τους πιστωτές κλπ.  

 

- Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων ετοιμάζει, σε τρίμηνη βάση, σχετική έκθεση προς την Γενική 

Λογίστρια και τον Υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα παρουσιάζεται: 

 

 η συνολική εικόνα των Εγγυήσεων, 

 συμφιλίωση των υπολοίπων της προηγούμενης έκθεσης με τα 

υπόλοιπα της τρέχουσας έκθεσης (νέες εγγυήσεις, 

αποπληρωμές δανείων, νέες καθυστερήσεις κλπ), 

 σχολιασμός τυχόν σημαντικών διαφοροποιήσεων σε σύγκριση 

με προηγούμενες περιόδους, τόσο όσο αφορά τα υπόλοιπα των 

εγγυήσεων όσο και των εγγυήσεων που έχουν κληθεί για 

πληρωμή,  

 θέματα για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα λόγω 

διαφοροποίησης του ύψους του υπολοίπου των εγγυήσεων και 

πιθανώς και του πιστωτικού κινδύνου της Κυβέρνησης, κλπ  

 

- Επιπρόσθετα, τουλάχιστο μια (1) φορά το χρόνο, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, ενημερώνει τους Οργανισμούς / άτομα στους 

οποίους έχει παραχωρηθεί σχετική Κυβερνητική εγγύηση για τα στοιχεία 

που τηρούνται στο Αρχείο του πιο πάνω Γραφείου και να ζητά από αυτούς 

την επιβεβαίωση των στοιχείων. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης τους, 

αποστέλλεται επιστολή υπενθύμισης εντός ενός (1) μηνός. 

 

- Πληροφορίες αναφορικά με τα υπόλοιπα των δανείων για τα οποία έχουν 

παραχωρηθεί κυβερνητικές εγγυήσεις ως επίσης και αναλυτική κατάσταση 

εγγυήσεων που έχουν παραχωρηθεί, αποστέλλεται στην Διεύθυνση του 

Γενικού Λογιστηρίου υπεύθυνη για την ετοιμασία της Δημοσιονομικής 

Έκθεσης, για συμπερίληψη των στοιχείων αυτών στην Δημοσιονομική 

Έκθεση του έτους. 

 

- Επίσης, πληροφορίες για τις Κυβερνητικές Εγγυήσεις αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου, η οποία ενημερώνεται με τα νέα 

δεδομένα ανά τρίμηνο. 
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Αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων 

 

I. Μεθοδολογία αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων 

Λεπτομερή μεθοδολογία αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων θα αναπτυχθεί 

σε ξεχωριστό εγχειρίδιο. 

 

II. Εκθέσεις αξιολόγησης  

- Το Γραφείο Παρακολούθησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων θα προβαίνει 

στην ετοιμασία εκθέσεων αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων, τουλάχιστο 

δύο (2) φορές το χρόνο (με στοιχεία Ιούνιου και Δεκέμβριου). Οι εκθέσεις 

αυτές θα αποστέλλονται στον Υπουργό Οικονομικών. Σ΄ αυτές θα 

περιλαμβάνεται ανάλυση των δεδομένων, οικονομικών και άλλων, των 

υφιστάμενων κυβερνητικών εγγυήσεων καθώς επίσης και τυχόν εισηγήσεις 

για μείωση του κινδύνου που πιθανόν να εκτίθεται η Κυβέρνηση. 

  

- Ο Υπουργός Οικονομικών, αφού λάβει υπόψη την προαναφερθείσα 

Έκθεση, θα αποφασίζει για τυχόν ενέργειες ή/και μέτρα που πιθανόν να 

χρειάζονται να ληφθούν για μείωση των οικονομικών κινδύνων. 

 

- Τα πορίσματα που θα παρουσιάζονται στην Έκθεση για την αξιολόγηση 

των πιστωτικών κινδύνων των κυβερνητικών εγγυήσεων θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον  καθορισμό της μακρο-δημοσιονομικής 

πολιτικής της κυβέρνησης. 
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Τέλη εγγυήσεων 

 
Ο δικαιούχος της δανειακής εγγύησης είναι υποχρεωμένος, με βάση τον περί της  

Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της 

Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν.38(Ι)/2014), να καταβάλει στην Κυπριακή 

Δημοκρατία το τέλος των εγγυήσεων που καθορίζεται από τον Υπουργό 

Οικονομικών και  να επιστρέφει ή να καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

ανάλογα με την περίπτωση και με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί: 

 όλα τα χρηματικά ποσά που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία για 

κάλυψη της εγγύησης, 

 όλα τα έξοδα που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την 

εγγύηση, και  

 τόκο επί των χρηματικών ποσών που κατέβαλε η Κυπριακή 

Δημοκρατία για κάλυψη της σχετικής εγγύησης. 

 

Έχοντας υπόψη την πιο πάνω νομοθεσία, 

- Προτού εκδοθούν οποιαδήποτε τιμολόγια για τέλη παραχώρησης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων, με σχετικό Σημείωμα του προς τον Υπουργό Οικονομικών, 

παραθέτει την μεθοδολογία / πολιτική υπολογισμού / καθορισμού των 

τελών παραχώρησης εγγυήσεων, για σχετική έγκριση.  

 

- Το ύψος των τελών χρέωσης για κάθε εγγυητική θα εγκρίνεται από την 

Γενική Λογίστρια. Το ύψος των τελών χρέωσης θα υπολογίζεται  με βάση 

τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο της δανειακής 

σύμβασης, το ύψος του δανείου για το οποίο ζητείται Κυβερνητική 

Εγγύηση, τις απόψεις του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους επί του 

προσχεδίου της δανειακής σύμβασης και τον πιστωτικό κίνδυνο που 

υπολογίζεται για τον συγκεκριμένο δανειολήπτη. 

 

- Με την έγκριση του σχετικού τέλους, εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο και 

αποστέλλεται στον δανειολήπτη, μαζί με οδηγίες αποπληρωμής του. Το 

τέλος θα πρέπει να καταβληθεί πριν την έκδοση της Κυβερνητικής 

Εγγύησης. Καμία Κυβερνητική Εγγύηση δεν θα προωθείται προς έκδοση, 

εάν προηγουμένως δεν καταβληθεί το νενομισμένο τέλος. Το τέλος αυτό 

θα αναθεωρείται κάθε χρόνο, με βάση τα νέα δεδομένα και τον πιστωτικό 

κίνδυνο του δανειολήπτη.  
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- Στις περιπτώσεις Σχεδίων Εγγυήσεων, το σχετικό τέλος εγγυήσεων θα 

καθορίζεται από το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων με 

βάση την προαναφερθείσα διαδικασία και θα αποστέλλεται στον 

διαχειριστή του Σχεδίου με οδηγίες πληρωμής του. Αυτός με την σειρά του 

θα χρεώσει τον δανειολήπτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δανειολήπτης θα 

αποπληρώσει το τέλος εγγύησης στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το 

οποίο έχει λάβει το δάνειο, μαζί με όλες τις άλλες υποχρεώσεις του.  

 

- Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων παρακολούθησης κυβερνητικών 

εγγυήσεων ενημερώνεται με όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια ως επίσης και τα 

ποσά που εισπράχθηκαν. 

 

- Η προαναφερόμενη βάση δεδομένων τελών εγγυήσεων θα αναθεωρείται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστο μια (1) 

φορά τον μήνα. Σε περιπτώσεις ύπαρξης υπολοίπων εκκρεμών τιμολογίων 

για τέλη εγγυήσεων, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων 

αποστέλλει επιστολή στο δανειολήπτη / δικαιούχο της εγγυητικής για 

καταβολή του εκκρεμούς τέλους.  

 

- Εάν ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί έγκαιρα τότε αποστέλλεται επιστολή 

υπενθύμισης (πρώτη και δεύτερη). Εάν, παρά τις σχετικές υπενθυμίσεις, ο 

δανειολήπτης εξακολουθεί να μην καταβάλλει στην Κυβέρνηση το ποσό 

των τελών εγγύησης, τότε το θέμα τίθεται ενώπιον του Υπουργού 

Οικονομικών με εισήγηση: 

 

- για ακύρωση της έγκρισης παραχώρησης Κυβερνητικής Εγγύησης 

(εάν το τέλος εγγύησης αφορά περιπτώσεις έκδοσης νέων 

εγγυήσεων) 

ή 

- για παραπομπή του θέματος στον Γενικό Εισαγγελέα για λήψη 

νομικών μέτρων (εάν το τέλος αφορά ετήσια αναθεώρηση 

πιστωτικού κινδύνου). 

ή 

- για λήψη άλλων μέτρων ανάλογα με τη περίπτωση (πχ αποκοπή 

από χορηγία). 

 

- Η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαβιβάζεται στον δανειολήπτη 

γραπτώς από το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων. 
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- Στις περιπτώσεις όπου η Κυβέρνηση καταβάλει σε οποιοδήποτε 

χρηματοπιστωτικό Οργανισμό οποιαδήποτε τέλη εγγυήσεων ή/και 

χρεώσεις για την διαχείριση εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού 

Οργανισμού κυβερνητικών εγγυήσεων, τότε, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, αφού καταβάλει το πιο πάνω τέλος / χρέωση 

στον αιτούμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αποστέλλει σχετική επιστολή 

στο δικαιούχο της εγγυητικής για ανάκτηση του πληρωθέντος ποσού, 

δίδοντας του στοιχεία του κυβερνητικού λογαριασμού για κατάθεση των 

σχετικών ποσών. Το ανακτηθέν ποσό πιστώνεται σε λογαριασμό εσόδων 

της Κυβέρνησης. 

 

- Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη στη σχετική επιστολή 

του Γραφείου Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, τότε αποστέλλεται 

επιστολή υπενθύμισης (πρώτη και δεύτερη). Εάν, παρά τις σχετικές 

υπενθυμίσεις, ο δανειολήπτης εξακολουθεί να μην καταβάλλει στην 

Κυβέρνηση το ποσό των τελών / χρεώσεων που η Κυβέρνηση κατέβαλε εκ 

μέρους του, τότε το θέμα παραπέμπεται στη Νομική Υπηρεσία για λήψη 

νομικών μέτρων εναντίον του.  
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Διαχείριση εγγυήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων  

 

Η συνεχής παρακολούθηση των εγγυήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

στόχο έχει την έγκαιρη διασφάλιση των συμφερόντων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ως εγγυητής, με την επιβεβαίωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 

έχουν τηρήσει στο έπακρο τις δεσμεύσεις τους και τους όρους των συμβολαίων / 

εγγυήσεων ως επίσης και η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στους 

δανειολήπτες για τήρηση των δεσμεύσεων τους και αποπληρωμή των δανείων 

τους.   

 

Για την διαχείριση υφιστάμενων Κυβερνητικών Εγγυήσεων για δάνεια τα οποία 

σήμερα είναι μη εξυπηρετούμενα ή/και για την διαχείριση κυβερνητικών 

εγγυήσεων δανείων που σήμερα είναι εξυπηρετούμενα αλλά στο μέλλον 

πιθανώς να μετατραπούν σε μη εξυπηρετούμενα, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων προωθεί την ετοιμασία σχετικού εγγράφου πολιτικής, 

στο οποίο θα καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον τρόπο 

διαχείρισης των πιο πάνω Κυβερνητικών Εγγυήσεων, ανάλογα με την κατηγορία 

των δανείων (πχ δάνεια που παραχωρήθηκαν με ειδικό Σχέδιο), ή/και ανάλογα 

με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά (πχ δάνεια που παραχωρήθηκαν σε Κοινοτικά 

Συμβούλια για αναπτυξιακά έργα).  

 

Το έγγραφο πολιτικής διαχείρισης εγγυήσεων που κλήθηκαν για πληρωμή ή που 

αναμένεται να κληθούν για πληρωμή θα σταλεί στον Υπουργό Οικονομικών για 

έγκριση. 

 

Παράλληλα όμως και μέχρι την ετοιμασία του προαναφερθέντος εγγράφου 

πολιτικής, για σκοπούς υποβοήθησης των διαδικασιών διακανονισμού αιτημάτων 

μη εξυπηρετούντων δανείων για τα οποία υπάρχει Κυβερνητική Εγγύηση, το 

Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων θα προβαίνει στις πιο κάτω 

διαδικασίες: 

 

- Με βάση τις πληροφορίες που θα συλλέγονται από τους διάφορους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θα καταχωρούνται στην βάση 

δεδομένων ηλεκτρονικού συστήματος, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων, θα εκδίδει καταστάσεις με τις κυβερνητικές 

εγγυήσεις υψηλού κινδύνου (πχ εγγυήσεις για τις οποίες υπάρχει μεγάλη 

καθυστέρηση αποπληρωμής δόσεων ή/και ο δανειολήπτης δεν 

συμμορφώνεται με τους όρους του συμβολαίου δανείου για μεγάλο 

χρονικό διάστημα). 
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- Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις προαναφερθείσες 

καταστάσεις, και αφού αυτά αξιολογηθούν, ενημερώνονται γραπτώς οι 

δανειολήπτες για τους ενδεχόμενους κινδύνους και καλούνται να 

συμμορφωθούν με τους όρους του συμβολαίου δανείου τους. Επίσης, με 

την ίδια επιστολή, οι δανειολήπτες καλούνται να ενημερώσουν το Γραφείο 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, εντός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος, με τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν ήδη λάβει ή που 

προτίθενται να λάβουν.  

 

- Παράλληλα, η πιο πάνω επιστολή, μαζί με αναλυτικά στοιχεία για τις 

οφειλές του δανειολήπτη,  αποστέλλεται και στο ενδιαφερόμενο Υπουργείο 

/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία, που με την δική του εισήγηση, είχε παραχωρηθεί 

αρχικά η Κυβερνητική Εγγύηση, για ενημέρωση και λήψη μέτρων προς τον 

δανειολήπτη, ούτως ώστε αυτός να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από το εγγυημένο από την Κυβέρνηση δάνειο. Τέτοιες 

ενέργειες πιθανώς να είναι αποκοπές από τις κρατικές χορηγίες 

αντίστοιχων ποσών με εκείνες των δόσεων των δανείων, συμψηφισμός 

οφειλών του δανειολήπτη με οφειλές της Κυβέρνησης προς τον 

δανειολήπτη κλπ.  

 

- Σε περίπτωση μη θετικής ανταπόκρισης του δανειολήπτη με τους 

σχετικούς όρους του συμβολαίου του δανείου του, αποστέλλεται σχετική 

υπενθύμιση και διευθετείται και προσωπική συνάντηση του με τον 

Προϊστάμενο του Γραφείου Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων.  

 

- Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων / διαπραγματεύσεων του Γραφείου 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων με τους δανειολήπτες για εξεύρεση 

διευκολύνσεων / υποβοήθησης των δανειοληπτών για συμμόρφωση τους 

με τους όρους των συμβολαίων τους, η Κυβέρνηση αξιολογεί διάφορες 

εναλλακτικές υποβοηθητικές προτάσεις, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. 

Στις διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν και εκπρόσωποι 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων έχουν 

παραχωρηθεί τα δάνεια, εάν το επιθυμούν. 

 

Οι οποιεσδήποτε εναλλακτικές προτάσεις διευκόλυνσης και υποβοήθησης  

των δανειοληπτών για συμμόρφωση τους με τους όρους των συμβολαίων 

δανειοδότησης τους θα πρέπει να δίδονται έχοντας υπόψη την πιστωτική 

ικανότητα του δανειολήπτη για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του και 

τους διάφορους κινδύνους που εμπερικλείουν για την Κυβέρνηση. 
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- Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω διαβουλεύσεων, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη: 

 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πιστωτών που απορρέουν 

από τους όρους των υπογεγραμμένων συμβολαίων δανείων και 

των κυβερνητικών εγγυήσεων,  

 τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τους πιστωτές για είσπραξη των 

εκκρεμούντων υπολοίπων των δανείων, 

 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης που 

απορρέουν από την Κυβερνητική εγγύηση, 

συμπεριλαμβανομένου και τους τρόπους ανάκτησης 

οποιουδήποτε ποσού που η Κυβέρνηση πιθανώς να κληθεί να 

πληρώσει λόγω της εγγύησης. 

 

- Για τις οποιεσδήποτε υποβοηθητικές ενέργειες προβαίνει το Γραφείο 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων και προτού υπογραφούν 

οποιαδήποτε νέα έγγραφα, για: 

 αναδιάρθρωση του δανείου και κατ΄ επέκταση τροποποίηση της 

κυβερνητικής εγγύησης,  

 ανάληψη του δανείου εκ μέρους του δανειολήπτη, 

 αποπληρωμή της εγγύησης, κλπ 

θα λαμβάνεται η άποψη του Γενικού Εισαγγελέα ως προς το περιεχόμενο 

των νομικών εγγράφων που θα υπογραφούν εκ μέρους της Κυβέρνησης, 

σε περιπτώσεις όπου οι διαφοροποιήσεις στα νέα έγγραφα επηρεάζουν ή 

θα επηρεάσουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Επίσης, προτού υπογραφούν οποιαδήποτε έγγραφα για υποβοήθηση των 

δανειοληπτών για εκπλήρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων και εάν 

οι ενέργειες αυτές δεν εμπίπτουν στην Γενική Πολιτική Διαχείρισης 

Εγγυήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ενημερώνεται ανάλογα ο 

Υπουργός Οικονομικών και θα λαμβάνεται εκ των προτέρων η σχετική 

έγκριση του.  

Λόγω εμπλοκής διαφόρων Κυβερνητικών και άλλων Φορέων, θα 

καταβάλλεται προσπάθεια όπως η πιο πάνω διαδικασία ολοκληρώνεται 

εντός δύο μηνών. 
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Διαχείριση εγγυήσεων που έχουν κληθεί για πληρωμή  

 
Σε περίπτωση που ένα Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενημερώσει το Υπουργείο 

Οικονομικών για την αποπληρωμή μιας Κυβερνητικής Εγγύησης, το Γραφείο 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, με τη λήψη της πιο πάνω ειδοποίησης, 

θα πρέπει να μελετήσει τους όρους που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που 

σχετίζονται με την πιο πάνω εγγύηση (πχ όροι συμβολαίου δανείου, όροι 

εγγύησης, τροποποιητικά έγγραφα εάν υπάρχουν, αλληλογραφία κλπ) και να 

ενημερώσει ανάλογα τη Γενική Λογίστρια με σχετικό Σημείωμα.  

Παράλληλα, εάν από την μελέτη των διαφόρων εγγράφων εγείρονται νομικά 

ζητήματα τα οποία χρήζουν διευκρίνησης, το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών 

Εγγυήσεων αποτείνεται στον Γενικό Εισαγγελέα για νομική συμβουλή, με 

απώτερο στόχο την προστασία των συμφερόντων της Κυβέρνησης.   

Πέραν των πιο πάνω, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν και τα ακόλουθα: 

 Κατά πόσο η αποπληρωμή οποιουδήποτε υπολοίπου δανείου για το 

οποίο υπάρχει κυβερνητική εγγύηση, εμπίπτει στα πλαίσια των 

Κρατικών Ενισχύσεων, 

 Κατά πόσο η αποπληρωμή οποιουδήποτε υπολοίπου δανείου 

μπορεί να γίνει άμεσα μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού ή κατά 

πόσο η αποπληρωμή οποιουδήποτε υπολοίπου δανείου θα μπορεί 

να γίνεται σταδιακά μέσω του ετήσιου Προϋπολογισμού της 

Κυβέρνησης και παράλληλα να γίνουν διευθετήσεις για είσπραξη 

των ποσών αυτών από τους αρχικούς δανειολήπτες, υπέρ των 

οποίων είχε εκδοθεί αρχικά η κυβερνητική εγγύηση, 

 Εάν η αποπληρωμή θα γίνει μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 

κατά πόσο επηρεάζονται οι οροφές / ανώτατα όρια του 

Προϋπολογισμού, 

 Ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις στα οικονομικά του 

Κράτους, με τις εναλλακτικές προτάσεις που θα τεθούν ενώπιον της 

Κυβέρνησης, σε περίπτωση που ένας χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός καλέσει την Κυβέρνηση να αποπληρώσει μια 

κυβερνητική εγγύηση. 

 Κατά πόσο υπάρχει η αναγκαία ρευστότητα για την αποπληρωμή 

μιας εγγυητικής που έχει κληθεί για πληρωμή ή θα χρειαστεί 

χρηματοδότηση του μέσω νέας δανειακής σύμβασης ή/και 

αναδιάρθρωσης υφιστάμενου δανείου της Κυβέρνησης.  
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- Η Γενική Λογίστρια, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, το ύψος των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από εγγυήσεις που έχουν κληθεί, τις 

επιπτώσεις που πιθανώς να προκύψουν στα οικονομικά του Κράτους κλπ, 

ετοιμάζει σχετικό ολοκληρωμένο Σημείωμα προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, με ανάλογες εισηγήσεις, για έγκριση.  

 

- Ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει την ανάλογη απόφαση, έχοντας 

ενώπιον του όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία.  

 

- Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κοινοποιείται στο Γραφείο 

Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για ανάλογες ενέργειες και στην 

Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για συντονισμό 

με το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων σε περίπτωση 

αποπληρωμής οποιουδήποτε υπόλοιπου μη εξυπηρετούντος δανείου με 

Κυβερνητική Εγγύηση. 
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Διαδικασίες ανάκτησης πληρωθέντων ποσών μετά από μετάκληση 

κυβερνητικών εγγυήσεων 

 
Σε περιπτώσεις που κληθεί η Κυβέρνηση να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό ως 

εγγυητής εκ μέρους ενός Οργανισμού ή/και ατόμου, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων: 

- βεβαιώνεται για την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στα ανάλογα 

άρθρα του Προϋπολογισμού ή φροντίζει για την εξασφάλιση των 

αναγκαίων πιστώσεων, 

 

- προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους αναφορικά με το ύψος του 

πληρωτέου ποσού, με βάση στοιχεία που τηρούνται, τόσο στην βάση 

δεδομένων του μηχανογραφικού συστήματος όσο και με τα στοιχεία που 

αποστέλλονται από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 

 

- ετοιμάζει το ανάλογο διατακτικό και προβαίνει στην καταβολή των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν για την Κυβέρνηση, με βάση την εγγύηση 

την οποία είχε αναλάβει. 

 

Στις περιπτώσεις όπου τα καταβλητέα ποσά θα ανακτηθούν από τον 

δανειολήπτη, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, οι πιο κάτω διαδικασίες θα 

πρέπει να ακολουθούνται: 

- Ετοιμάζεται, από το Γραφείο Διαχείρισης Κυβερνητικών Εγγυήσεων, 

σχετικό Σημείωμα προς τον Υπουργό Οικονομικών, στο οποίο γίνεται 

εισήγηση αναφορικά με τους τρόπους ανάκτησης των πληρωθέντων 

ποσών ως επίσης και το ύψος του ποσού. 

 

- Με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, αποστέλλεται στον 

δανειολήπτη σχετική επιστολή με την οποία καλείται να καταβάλει το 

πληρωτέο ποσό, είτε ολόκληρο είτε με δόσεις, εντός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος. Στην προαναφερθείσα επιστολή αναφέρονται 

επίσης και οι λόγοι για τους οποίους έχει προκύψει η πιο πάνω 

υποχρέωση. 

 

- Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη, το Γραφείο Διαχείρισης 

Κυβερνητικών Εγγυήσεων αποστέλλει επιστολή υπενθύμισης και καλεί τον 

δανειολήπτη όπως εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 
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- Εάν ο δανειολήπτης εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται θετικά στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στον 

Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νομικών μέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

  


