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ΣΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΑΡΑΤΓΗ»
1.
Ποφ αποδίδετε το πολφ ψθλό ποςοςτό των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων που
παρουςιάηεται ςτθν Κφπρο;
Η αδυναμία των κυπρίων πολιτϊν ςτο να ανταποκρίνονται με ςυνζπεια ςτισ
δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ είναι αποτζλεςμα τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ ςτθν πατρίδα μασ, τα τελευταία χρόνια και ιδίωσ μετά τα γεγονότα του
Μαρτίου 2013. Η βακειά και ραγδαία φφεςθ που επακολοφκθςε των εν λόγω γεγονότων το
κλείςιμο επιχειριςεων, θ δραματικι ανεργία και οι περικοπζσ μιςκϊν, οδιγθςαν ςε εξίςου
δραςτικι μείωςθ ςτο διακζςιμο ειςόδθμα φυςικϊν προςϊπων και επιχειριςεων.
Αναπόφευκτα, αυτό δθμιουργεί και τθν αδυναμία των πολιτϊν αλλά και των επιχειριςεων
ςτο να ανταποκρίνονται ςτισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ και επομζνωσ ςτθ δθμιουργία
των Μθ Εξυπθρετοφμενων Δανείων (ΜΕΔ). Υπάρχουν όμωσ και δυο άλλοι λόγοι. Ο ζνασ
είναι κεςμικόσ και ςχετίηεται με αιφνίδια αλλαγι του οριςμοφ των ΜΕΔ. Αυτό ίςωσ να
διορκϊνει κάποιεσ ςτρεβλϊςεισ ςτο ςφςτθμα. Ο άλλοσ λόγοσ είναι κακαρά ςυςτθμικόσ και
ςχετίηεται με τον μθ ορκολογιςτικό τρόπο με τον οποίο παραχωροφςαν οι τράπεηεσ δάνεια
ςτο παρελκόν. Δυςτυχϊσ δεν ακολουκοφςαμε τισ διεκνϊσ αποδεκτζσ άριςτεσ πρακτικζσ
αξιολόγθςθσ τθσ διαχρονικισ δυνατότθτασ των οφειλετϊν να παράγουν επαρκι ρευςτά
διακζςιμα για εξόφλθςθ των δανείων τουσ. Αντί αυτοφ, οι τράπεηεσ μετατόπιηαν τθν
κάλυψθ από τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ ςτθν υποκικθ για το δάνειο και τουσ εγγυθτζσ.
Αυτά δθμιουργοφν ςιμερα τεράςτια προβλιματα.
2.
Γιατί δεν προχωροφν οι αναδιαρκρϊςεισ δανείων; Μιπωσ είναι ελλιπισ θ
ςχετικι οδθγία τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ και γι αυτό δεν εφαρμόηεται;
-Η αναδιάρκρωςθ των ΜΕΔ είναι μια περίπλοκθ διαδικαςία, μεταξφ άλλων και επειδι , κα
πρζπει , ςε κάκε περίπτωςθ, να οδθγεί ςε βιϊςιμεσ αναδιαρκρϊςεισ. Δθλαδι ςε νζο
ςχιμα δόςεων και χρόνου αποπλθρωμισ ςτο οποίο ο οφειλζτθσ να μπορεί να ανταποκρικεί
με ςυνζπεια, χωρίσ το αναδιαρκρωμζνο δάνειο να μετατραπεί εκ νζου ςε ΜΕΔ. Για να γίνει
αυτό ςωςτά, απαιτείται το προςωπικό τθσ τράπεηασ να διακζτει ςυγκεκριμζνθ
χρθματοοικονομικι τεχνογνωςία και ο οφειλζτθσ να είναι ςε κζςθ να διακζςει ζγκαιρα και
με ειλικρίνεια ςτθν Τράπεηα, όλα τα απαιτοφμενα δεδομζνα για να μπορζςει θ τράπεηα να
διαμορφϊνει αντικειμενικι εικόνα για τθν κατάςταςθ και να προβεί επομζνωσ ςτθ «δίκαιθ
και λογικι» αναδιάρκρωςθ του δανείου. Τα πράγματα γίνονται ακόμα δυςκολότερα όταν
οι τράπεηεσ ζχουν να αντιμετωπίςουν ζνα εξαιρετικά μεγάλο αρικμό υποκζςεων
αναδιάρκρωςθσ ΜΕΔ, όπωσ δυςτυχϊσ ςυμβαίνει ςιμερα ςτθν Κφπρο. Αυτό ςυνεπάγεται
ότι οι τράπεηεσ κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν ζνα αντίςτοιχα μεγάλο μζροσ του προςωπικοφ
τουσ, αλλά και άλλουσ παραγωγικοφσ ςυντελεςτζσ για ςκοποφσ αναδιάρκρωςθσ δανείων.
Άρα λοιπόν από τθ ςτιγμι που εκδόκθκε θ ςχετικι Οδθγία τθσ ΚΤΚ (Σεπτζμβριοσ 2013), οι
τράπεηεσ ζπρεπε να προετοιμαςτοφν για τθν εφαρμογι τουσ. Κάτι που προβλζφκθκε και
ςτθν ίδια Οδθγία. Σίγουρα δεν ιταν εφκολο να καταρτιςτεί το προςωπικό των τραπεηϊν
ςτθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ οφτε και να ετοιμαςτοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ τθσ κάκε
τράπεηασ. Για να είμαι λοιπόν δίκαιοσ με τισ τράπεηεσ, ζνασ αντικειμενικόσ λόγοσ για τθ
μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτισ αναδιαρκρϊςεισ ιταν αυτό που μόλισ περιζγραψα. Πζρα από
αυτό, φαίνεται να υπάρχουν και άλλεσ κακυςτεριςεισ. Δυςτυχϊσ αυτζσ δθμιουργοφν
αφξθςθ του ςυνολικοφ μεγζκουσ των ΜΕΔ και κακιςτοφν τθν αναδιάρκρωςι τουσ

δυςκολότερθ, για πολλοφσ λόγουσ. Αυτό ςυμβαίνει εξαιτίασ τθσ αυτόματθσ χρζωςθσ τόκων
και τόκων υπερθμερίασ.
Τϊρα ςτθν ερϊτθςι ςασ ςχετικά με τθν Οδθγία τθσ ΚΤΚ για τισ αναδιαρκρϊςεισ. Παρά τισ
διάφορεσ αδυναμίεσ που υπάρχουν και ζχουν εντοπιςτεί και αναλυκεί από διάφορουσ
(Κόμματα, Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου, τεχνοκράτεσ και άλλουσ), θ Οδθγία είναι ζνα
ικανοποιθτικό πλαίςιο για τθν αναδιάρκρωςθ ΜΕΔ. Αν εφαρμοηόταν ζγκαιρα και
αποτελεςματικά κα μποροφςε να ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν αναχαίτιςθ τθσ
διόγκωςθσ των ΜΕΔ. Βζβαια, οριςτικι κεραπεία του προβλιματοσ μόνο μζςα από τθν
ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ κα μποροφςε να πραγματοποιθκεί. Οι αναδιαρκρϊςεισ των ΜΕΔ
ςυμβάλλουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςτο βακμό που ςτθρίηουν τθν αφξθςθ τθσ
ρευςτότθτασ των τραπεηϊν και επομζνωσ τθσ δυνατότθτασ τουσ να παραχωροφν νζα
δάνεια.
3.
Με ποιο τρόπο νομίηετε ότι κα μποροφςε να εφαρμοςτεί αποτελεςματικά και
γριγορα θ ςχετικι Οδθγία;
-Όπωσ επεξιγθςα δθμόςια και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ, αυτό κα μποροφςε να γίνει με τθ
μετατροπι τθσ Οδθγίασ ςε Ειδικό Λογιςμικό (ζνα είδοσ expert system, δθλαδι λογιςμικό
εμπειροςφςτθμα ), το οποίο να εφαρμόηεται υποχρεωτικά από όλεσ τισ τράπεηεσ. Αυτό κα
λφςει το πρόβλθμα του προςωπικοφ, τθσ τεχνογνωςίασ και διευκολφνει τθ ςυςςϊρευςθ
των δεδομζνων που απαιτοφνται για κάκε αναδιάρκρωςθ. Επίςθσ διαςφαλίηει «δίκαιεσ και
λογικζσ» αναδιαρκρϊςεισ για κάκε περίπτωςθ που είναι αντικειμενικά εφικτό να γίνει
αναδιάρκρωςθ. Παράλλθλα μεγιςτοποιείται θ δυνατότθτα τθσ ΚΤΚ να εποπτεφει τθν
εφαρμογι τθσ Οδθγίασ κατά τρόπο απόλυτο, αποτελεςματικό και αδιάβλθτο. Είναι πλζον
αδιριτθ ανάγκθ να εκμεταλλευόμαςτε ςτθν Κφπρο τθ ςφγχρονθ τεχνολογία τθσ
πλθροφορικισ, αν κζλουμε να αποκτιςουμε πραγματικι ανταγωνιςτικότθτα και
αποτελεςματικότθτα.
4.
Ο κεςμόσ του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου είναι ζτοιμοσ να δεχτεί αιτιςεισ
για αναδιαρκρϊςεισ δανείων;
- Όπωσ είναι γνωςτό, ςτισ 25.7.2014 δθμοςιεφτθκε ο Νόμοσ που τροποποιεί το βαςικό περί
τθσ Σφςταςθσ του Ενιαίου Φορζα Εξϊδικθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν Χρθματοοικονομικισ
Φφςθσ Νόμο του 2010. Με τθν τροποποίθςθ αυτι διευρφνονται οι αρμοδιότθτεσ του
Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου ϊςτε, μετά από αίτθςθ δικαιοφχου οφειλζτθ, να διορίηει
διαμεςολαβθτι ο οποίοσ να αναλαμβάνει τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ οφειλζτθ και τράπεηασ
για ςκοποφσ αναδιάρκρωςθσ δανείων που δεν εξυπθρετοφνται. Ο ίδιοσ τροποποιθτικόσ
Νόμοσ προβλζπει ότι εντόσ 4 μθνϊν από τθ δθμοςίευςι του, δθλαδι μζχρι τισ 25
Νοεμβρίου 2014, ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ οφείλει να είναι ςε κζςθ να δζχεται
αιτιςεισ διαμεςολάβθςθσ και να διορίηει διαμεςολαβθτζσ. Επιτακτικοί λόγοι δθμοςίου
ςυμφζροντοσ κακιςτοφν επιβεβλθμζνθ τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του κεςμοφ εντόσ τθσ
πιο πάνω προκεςμίασ. Εξ αιτίασ αυτισ τθσ αναγκαιότθτασ, το Υπουργείο Οικονομικϊν, το
Δ.Σ. του Φορζα και ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ, εργάηονται ςυντονιςμζνα για τθν
επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςκοποφ. Ήδθ, προωκείται θ διαδικαςία για απόςπαςθ
προςωπικοφ από τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα ςτο Γραφείο του Χρθματοοικονομικοφ
Επιτρόπου. Αυτό κακίςταται δυνατό, πλζον, επειδι ςτο τροποποιθμζνο περί Φορζα Νόμο,
υπάρχει πρόνοια που επιτρζπει ςτον Υπουργό Οικονομικϊν να προβαίνει ςτισ πιο πάνω
αποςπάςεισ για ςκοποφσ ςτελζχωςθσ του Φορζα. Παράλλθλα, προωκοφνται και οι

διαδικαςίεσ για πρόςλθψθ προςωπικοφ ςτο Φορζα, όπωσ προβλζπεται ςτουσ ςχετικοφσ
προχπολογιςμοφσ.
5.
Ποιοι δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ και ποια διαδικαςία πρζπει να
ακολουκοφν;
-Δικαιοφχοι οφειλζτεσ (χρεϊςτεσ) για υποβολι αίτθςθσ διοριςμοφ διαμεςολαβθτι
αναδιάρκρωςθσ ΜΕΔ, είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα με τα εξισ χαρακτθριςτικά:


Ζχουν δάνειο ι όριο υπερανάλθψθσ ι όριο πιςτωτικισ κάρτασ με ςυνολικι
ςυμβατικι υποχρζωςθ μζχρι €350,000.



Για τθν πιο πάνω υποχρζωςθ ζχουν υποκθκεφςει τθν κφρια κατοικία τουσ, όπωσ
αυτι ορίηεται ςτο Νόμο.



Ζχει ιδθ υποβάλει αίτθςθ αναδιάρκρωςθσ ςτθν τράπεηα και υποβάλλει αίτθςθ για
διοριςμό διαμεςολαβθτι εντόσ 14 θμερϊν από τθν θμερομθνία που υπζβαλε ςτθν
τράπεηα τισ απαιτοφμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ κακορίηονται ςτθ ςχετικι
Οδθγία τθσ ΚΤΚ.



Η πιο πάνω αίτθςθ ςυνοδεφεται με τθν καταβολι τζλουσ €20 προσ τον Ενιαίο
Φορζα Εξϊδικθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν Χρθματοοικονομικισ Φφςθσ.

Αφοφ ο Επίτροποσ ικανοποιθκεί ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο
Νόμο και όντωσ ο αιτθτισ δικαιοφται διαμεςολαβθτικισ ςτιριξθσ, ο Επίτροποσ διορίηει
διαμεςολαβθτι από τον Ειδικό Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν που τθρείται ςτο Γραφείο του.
Κάκε διαμεςολαβθτισ που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτον κατάλογο αυτό πρζπει να είναι και
εγγεγραμμζνοσ ςτον Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ.
Επιπρόςκετα κα πρζπει να ζχει παρακολουκιςει και το ςεμινάριο κατάρτιςθσ τθσ ΚΤΚ,
ςχετικά με τθν Οδθγία τθσ ΚΤΚ για τισ αναδιαρκρϊςεισ δανείων. Αφοφ δθλωκεί θ
ανεξαρτθςία του ςε ςχζςθ με τα δφο μζρθ, αρχίηει θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ.
Ο διαμεςολαβθτισ δεν αποφαςίηει ςχιματα αναδιάρκρωςθσ, οφτε επιβάλλει λφςεισ.
Ενεργεί ωσ καταλφτθσ μεταξφ των δφο μερϊν ςτθν προςπάκεια εξεφρεςθσ κοινά
αποδεκτισ λφςθσ. Αν τζτοια λφςθ εξευρεκεί, κοινι ςυναινζςει των ενδιαφερομζνων, ο
διαμεςολαβθτισ καταγράφει τθ ςυμφωνία και θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται.
Αν
διαπιςτϊςει ότι θ όλθ διαδικαςία δεν πρόκειται να ζχει αποτζλεςμα, αποφαςίηει τον
τερματιςμό τθσ. Αυτι είναι και θ μοναδικι απόφαςθ που δικαιοφται να πάρει ζνασ
διαμεςολαβθτισ. Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
€500. Το 80% το επωμίηεται θ τράπεηα και το 20% ο οφειλζτθσ.
6.
Ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ κα εξετάηει και παράπονα για καταχρθςτικζσ
ριτρεσ και υπερχρεϊςεισ από τι σ τράπεηεσ;
-Σφμφωνα με το βαςικό περί Φορζα Νόμο του 2010, ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ
επιλαμβάνεται παντόσ παραπόνου καταναλωτϊν κατά χρθματοοικονομικϊν επιχειριςεων
νοουμζνου, μεταξφ άλλων, ότι το παράπονο αφορά ςε ποςό που δεν υπερβαίνει τα
€170,000. Επομζνωσ, ναι ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ μπορεί να εξετάηει ςτα πιο
πάνω πλαίςια και παράπονα για καταχρθςτικζσ ριτρεσ και υπερχρεϊςεισ από τράπεηεσ.
Προφανϊσ, αν ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ ιταν ςε κζςει να αςκιςει τα κακικοντά
του πριν 2-3 χρόνια, ίςωσ ςιμερα το πρόβλθμα πολλϊν ΜΕΔ να μθν υπιρξε ςτθν ζκταςθ
που υπάρχει. Δυςτυχϊσ ζχουμε κακυςτεριςει πολφ!

7.
Σι κα γίνεται ςτισ περιπτϊςεισ που θ τράπεηα υποςτθρίηει ότι το δάνειο είναι μθ
βιϊςιμο, αλλά ο δανειολιπτθσ υποςτθρίηει ότι αν αφαιρεκοφν οι υπερχρεϊςεισ το
δάνειο του μπορεί να καταςτεί βιϊςιμο; Αυτοί οι δανειολιπτεσ κα μποροφν να
υποβάλλουν αίτθςθ;
-Πρόκειται για δφο ξεχωριςτά κζματα. Για το ηιτθμα των υπερχρεϊςεων κα πρζπει να
υποβλθκεί ζγκαιρα παράπονο ςτον Επίτροπο, αφοφ πρϊτα υποβλθκεί ςτθν τράπεηα και ο
δανειολιπτθσ δεν ικανοποιθκεί από τθν απάντθςθ που κα του δοκεί. Στθ ςυνζχεια και
αφοφ εκδοκεί θ απόφαςθ του Επιτρόπου και ανεξάρτθτα από το αν κρίνεται από τθν
τράπεηα βιϊςιμοσ ι μθ δανειολιπτθσ, μπορεί να υποβάλει αίτθςθ για διοριςμό
διαμεςολαβθτι. Ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ δεν αποφαίνεται αν ο δανειολιπτθσ
είναι βιϊςιμοσ ι όχι προκειμζνου να διορίςει διαμεςολαβθτι. Αν πλθροφνται τα κριτιρια
που ανάφερα προθγουμζνωσ, ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ υποχρεοφται να διορίςει
διαμεςολαβθτι.
Το ηιτθμα τθσ βιωςιμότθτασ κα εμφανιςτεί ςτθ διάρκεια τθσ
διαμεςολάβθςθσ και κα κακορίςει τόςο τθ ςτάςθ τθσ τράπεηασ ςτθ διαδικαςία όςο και το
αποτζλεςμα τθσ προςπάκειασ. Αν θ τράπεηα κρίνει οριςτικά ότι ο οφειλζτθσ δεν είναι
βιϊςιμοσ, θ μεςολαβθτικι διαδικαςία, το πιο πικανόν, δεν κα τελεςφοριςει.

