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Ο ΠΔΡΙ ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Εληαίνπ Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο 

Δηαθνξώλ Χξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο Νόκνο, ηνπ 2010 θαζνξίδεη ηε ζύζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ κεηαμύ θαλαισηώλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ επηρεηξήζεσλ.1 Επηπξόζζεηα, ν ελ ιόγσ λόκνο νξίδεη ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ Χξεκαηννηθνλνκηθνύ Επηηξόπνπ ν νπνίνο είλαη ην θαηά λόκν θπζηθό 

πξόζσπν κε αξκνδηόηεηα λα επηιακβάλεηαη ησλ παξαπόλσλ ησλ θαηαλαισηώλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ίδηνπ Νόκνπ. ηηο 25.7.2014, δεκνζηεύηεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο 

Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ν πεξί ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Εληαίνπ Φνξέα 

Εμώδηθεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ Χξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο 

ηνπ 2014.2  Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή κεηαμύ άιισλ, δηεπξύλνληαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ 

Χξεκαηννηθνλνκηθνύ Επηηξόπνπ, ώζηε λα κπνξεί λα δηνξίδεη δηακεζνιαβεηέο, ύζηεξα 

από αίηεζε ελδηαθεξόκελσλ νθεηιεηώλ γηα ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ ηνπο θαη 

ηξαπεδώλ, (Αδεηνδνηεκέλα Πηζησηηθά Ιδξύκαηα, ΑΠΙ), γηα ζθνπνύο αλαδηάξζξσζεο Με 

Εμππεξεηνύκελσλ Δαλείσλ (ΜΕΔ). 

ΣΟ ΗΜΔΙΩΜΑ απηό, αλαιύεηαη ζπλνπηηθά ν κεραληζκόο ηεο δηακεζνιάβεζεο, σο 

εξγαιείν επίιπζεο δηαθνξώλ θαη επεμεγνύληαη νη βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ε αίηεζε ελόο ρξεώζηε πξνο ηνλ Επίηξνπν, ώζηε λα 

δηθαηνύηαη δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή, ζην πιαίζην αλαδηάξζξσζεο ΜΕΔ. Απώηεξνο, 

βέβαηα, ζθνπόο είλαη λα ελεκεξσζνύλ νη πνιίηεο ζρεηηθά κε ην πνηεο ζπλζήθεο ζα 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ώζηε λα κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηε δηαδηθαζία 

δηακεζνιάβεζεο.  Επηπξόζζεηα, λα θαηαλνήζνπλ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη 

εγγξάθσλ ηα νπνία ζα είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζή ηνπο, ώζηε ην 

αίηεκα γηα δηακεζνιάβεζε λα ηθαλνπνηείηαη. 
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Η ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Δ ΜΙΑ εμώδηθε πξνζπάζεηα επίιπζεο θάπνηαο δηαθνξάο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή άιιεο 

θύζεο, ε δηακεζνιάβεζε ζπληζηά κηα από ηηο πην «θηιηθέο» πξνζεγγίζεηο γηα ηε 

δηεπζέηεζή ηεο θαη ελδερνκέλσο, από πνιιέο απόςεηο, ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή, 

λννπκέλνπ όηη ηα κέξε ζηε δηαθνξά ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε δηεπζέηεζή ηεο θαη 

δηαζέηνπλ, αληηθεηκεληθά, ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλνπλ ηηο απαηηνύκελεο απνθάζεηο 

πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. Σα εκπιεθόκελα ζε κηα δηαθνξά κέξε, ζπκθσλνύλ από 

θνηλνύ λα αλαζέζνπλ ζε έλα ηξίην θπζηθό πξόζσπν, εληειώο αλεμάξηεην, ην 

δηακεζνιαβεηή, λα ππνβνεζήζεη ζηελ εμεύξεζε θνηλά απνδεθηήο δηεπζέηεζεο ηεο 

δηαθνξάο ηνπο.  Ο δηακεζνιαβεηήο, ν αλεμάξηεηνο ηξίηνο ζηελ πξνζπάζεηα 

δηεπζέηεζεο ηεο δηαθνξάο, δελ ιεηηνπξγεί σο ηερληθόο ζύκβνπινο νπνηνπδήπνηε από ηα 

εκπιεθόκελα κέξε αιιά, σο έλα είδνο «θαηαιύηε», ν νπνίνο, αθνύ θαηαλνήζεη ηε θύζε 

ηεο δηαθνξάο θαη ηηο ζέζεηο ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ, θαζώο επίζεο θαη ηνπο 

ππνθείκελνπο ιόγνπο (πξαγκαηηθνύο ή άιινπο) πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο ελ ιόγσ ζέζεηο, 

πξνζπαζεί λα αλεύξεη θνηλά ζεκεία ζπκθεξόλησλ κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ, ζηε βάζε 

ησλ νπνίσλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλεκέλε ιύζε. Αλαπόθεπθηα, ε ελ ιόγσ ιύζε 

πξνσζεί ηα θνηλά απηά ζπκθέξνληα.  Μηα ηέηνηα ιύζε, πξνθαλώο δελ επηβάιιεηαη από 

ην δηακεζνιαβεηή.  Είλαη απνηέιεζκα ειεύζεξεο επηινγήο ησλ εκπιεθόκελσλ ζηε 

δηαθνξά κεξώλ θαη ζπληζηά ηδησηηθή ζπκθσλία.  Έρεη, επνκέλσο, ηε λνκηθή ηζρύ 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ηδησηηθήο ζπκθσλίαο.  Ο δηακεζνιαβεηήο δελ επηιύεη ηε δηαθνξά 

κε ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηθήο ηνπ απόθαζεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε 

κόλε απόθαζε πνπ ελδερνκέλσο λα εθδώζεη ν δηακεζνιαβεηήο είλαη ε απόθαζε κε ηελ 

νπνία θεξύζζεη ηε δηαδηθαζία άθαξπε, γεγνλόο πνπ ζεκαηνδνηεί θαη ηε ιήμε ηεο.  ηελ 

Κύπξν, ην λνκηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηα ηεο δηακεζνιάβεζεο ζηε δηαδηθαζία 

αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ πξνθύπηεη από ηνλ Σξνπνπνηεηηθό Νόκν, όπσο αλαθέξζεθε 

πην πάλσ. Επίζεο, από ην 2012, ππάξρεη έλα πνιύ ελδηαθέξνλ λνκηθό πιαίζην ην νπνίν 

ξπζκίδεη ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο. Πξόθεηηαη γηα ην Ν159(Ι)/2012, ην «Νόκν πνπ 

πξνλνεί γηα νξηζκέλα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο δηαθνξέο».  
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ΘΔΜΔΛΙΩΓΔΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ: ΔΦΑΡΜΟΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 

Ο ΝΟΜΟ θαζνξίδεη σο ζεκειηώδε πξνϋπόζεζε, πξνθεηκέλνπ ν Επίηξνπνο λα 

δηθαηνύηαη λα ηθαλνπνηήζεη αίηεζε γηα δηνξηζκό δηακεζνιαβεηή, ηελ 

ΔΦΑΡΜΟΙΜΟΣΗΣΑ ηνπ Νόκνπ. πλαθώο, ν Νόκνο νξίδεη όηη ε δηαδηθαζία δηνξηζκνύ 

δηακεζνιαβεηή ΔΕΝ εθαξκόδεηαη «επί πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο 

νπνίεο, θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, έρεη εθδνζεί απόθαζε από 

δηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο ή βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή 

δηαδηθαζία πώιεζεο ελππόζεθνπ αθηλήηνπ κε πιεηζηεξηαζκό ή δηαδηθαζία 

ιήςεο ηεο θαηνρήο ή εθπνίεζεο αθηλήηνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία».  

Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά 

ΔΠΟΜΔΝΩ, θάζε αίηεζε πξνο ηνλ Επίηξνπν γηα δηνξηζκό δηακεζνιαβεηή ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεύεηαη κε επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα, από ηα νπνία λα ηεθκαίξεηαη όηη, 

θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ΓΔΝ έρεη εθδνζεί απόθαζε από δηθαζηήξην ηεο 

Δεκνθξαηίαο ή ΓΔΝ βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία πώιεζεο 

ελππόζεθνπ αθηλήηνπ κε πιεηζηεξηαζκό ή δηαδηθαζία ιήςεο ηεο θαηνρήο ή εθπνίεζεο 

αθηλήηνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, κε βάζε ηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

ΣΟ ΠΛΔΟΝ πξόζθνξν έγγξαθν  ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηθαλνπνίεζε ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο 

ΕΦΑΡΜΟΙΜΟΣΗΣΑ, είλαη ε Πηζηνπνίεζε  από ην εκπιεθόκελν ΑΠΙ ησλ γεγνλόησλ 

πνπ κόιηο πεξηγξάθεθαλ. Πξνθαλώο, ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο ηελ πέξα από θάζε 

ινγηθή ακθηβνιία δηαπίζησζε ηεο εθαξκνζηκόηεηαο ηνπ Νόκνπ, είλαη αδύλαηνλ ν 

Επίηξνπνο λα ηθαλνπνηήζεη αίηεζε δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή. 

Η ΔΓΚΑΙΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

Η ΔΓΚΑΙΡΟΣΗΣΑ κηαο αίηεζεο δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή ζπληζηά άιιε κία 

πξνϋπόζεζε γηα λα είλαη λόκηκε ε ηθαλνπνίεζε ηεο αίηεζεο. Αλαθέξεηαη ζην ρξόλν 
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ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, ζε ζρέζε κε ην ρξόλν πνπ επηζπκβαίλνπλ νξηζκέλα γεγνλόηα ηα 

νπνία πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία ηεο ΚΣΚ γηα ηηο αλαδηαξζξώζεηο δαλείσλ.  

πγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην λόκν, ε αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληόο 14 εκεξώλ 

αθόηνπ ν ρξεώζηεο ππνβάιεη ζην ΑΠΙ πιήξε θαηάζηαζε ζρεηηθώλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαζνξίδνληαη εθάζηνηε ζηελ Οδεγία Δηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ.3 

Εάλ απηό δελ έρεη ζπκβεί, δειαδή δελ ππνβιήζεθε αίηεζε εληόο ηεο πεξηόδνπ απηήο, ε 

αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί εληόο ρξνληθνύ πιαηζίνπ 14 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή 

πξόηαζεο αλαδηάξζξσζεο πηζησηηθήο δηεπθόιπλζεο από ην ΑΠΙ.4  

ΣΔΚΜΗΡΙΟ εγθαηξόηεηαο γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε είλαη ε πηζηνπνίεζε από ην ΑΠΙ 

ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία όια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πην 

πάλσ Οδεγία ηεο ΚΣΚ έρνπλ ππνβιεζεί ζην ΑΠΙ. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, ηεθκήξην 

είλαη ε ίδηα ε πξόηαζε αλαδηάξζξσζεο πνπ ππνβιήζεθε από ην ΑΠΙ ζην ρξεώζηε, ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη θαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο. 

Άιιεο πξνϋπνζέζεηο 

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΔ βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα λα δηθαηνύηαη ρξεώζηεο λα αηηεζεί 

δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή ζρεηίδνληαη κε ην ύςνο ηνπ δαλείνπ θηι. θαηά ηελ 

παξαρώξεζή ηνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 350,000 επξώ,5 θαζώο επίζεο 

θαη κε ην ελππόζεθν αθίλεην ή ην αθίλεην ζε πεξίπησζε ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ην νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θύξηα θαηνηθία. Ο λόκνο νξίδεη σο 

πξώηε θαηνηθία «ηελ θαηνηθία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηακνλή ηνπ ηδηνθηήηε 

ηεο ή ζε πεξίπησζε ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ ζηε ζύκβαζε, κηζζσηή ηεο, γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

κελώλ θαη’ έηνο». 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΙΜΔΝΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΜΔΣΑΞΤ ΑΛΛΩΝ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί κηα αίηεζε γηα δηνξηζκό δηακεζνιαβεηή, ν 

ρξεώζηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνλ Επίηξνπν καδί κε ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη ηα εμήο έγγξαθα: 
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 Σεθκήξην Κξηηεξίνπ Σαπηόηεηαο, όπσο αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή άιιν λόκηκν 

έγγξαθν απνδεθηό ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία σο πηζηνπνίεζε ηαπηόηεηαο γηα θπζηθά 

πξόζσπα θαη πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζηνλ Έθνξν Εηαηξεηώλ Κύπξνπ θαη 

θαηαζηαηηθό ηεο Εηαηξείαο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε, ζα 

πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από εγθεθξηκέλν ινγηζηή, Μέινο ηνπ ΕΛΚ, όηη ν θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο €250,000. 

 Σεθκήξην Ύςνπο Πηζησηηθήο Γηεπθόιπλζεο,6 πνπ πεξηιακβάλεη έγγξαθα ηεο 

ζπκθσλίαο γηα παξαρώξεζε ηεο δηεπθόιπλζεο. 

 Σεθκήξην ππνζήθεο, ην νπνίν ηθαλνπνηείηαη από ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά 

έγγξαθα κεηαμύ ηνπ ρξεώζηε θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο θαη κε ζρεηηθό 

έγγξαθν ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

 Σεθκήξην θύξηαο θαηνηθίαο, πνπ ηθαλνπνηείηαη είηε κε πηζηνπνίεζε από ηνλ 

θνηλνηάξρε ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην, όπνπ δειώλεηαη όηη ν 

ηδηνθηήηεο δηέκελε ζην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην έμη ηνπιάρηζηνλ κήλεο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν, 

είηε κε άιιν επαξθή ηξόπν. 

Παξαηεξήζεηο 

ΠΡΟΔΚΣΙΚΗ αλάιπζε ηεο ινγηθήο δνκήο ηνπ Νόκνπ, θαηαδεηθλύεη όηη ε εθαξκνγή ηνπ 

απνηειεί κηα πεξίπινθε δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία, εθηόο ησλ άιισλ, 

πξνϋπνζέηεη ηελ έθδνζε Εξκελεπηηθώλ Εγθπθιίσλ από ηνλ Χξεκαηννηθνλνκηθό 

Επίηξνπν γηα ξύζκηζε ζεκάησλ ινγηζηηθήο κέξηκλαο θαζώο επίζεο θαη γηα εξκελεία 

δηαθόξσλ όξσλ ηνπ λόκνπ, έηζη ώζηε ε εθαξκνγή ηνπ λα θαζίζηαηαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε. Πάλησο, ζην βαζκό πνπ δελ είλαη εθηθηό λα εμνξζνινγηζηνύλ ηα 

γξαθεηνθξαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ δηνξηζκνύ 

δηακεζνιαβεηώλ, (ηα νπνία όπσο πξνθύπηεη από ηελ πην πάλσ αλάιπζε είλαη 

ζαθέζηαηα θαη έληνλα), κόλν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε έμππλσλ ινγηζκηθώλ είλαη δπλαηό λα 

θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε δηεθπεξαίσζε ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο, λννπκέλνπ βέβαηα, όηη 

ην Γξαθείν ηνπ Επηηξόπνπ ζα έρεη ζηειερσζεί κε επαξθέο θαη έκπεηξν πξνζσπηθό.  

ΔΠΙΠΡΟΘΔΣΑ, ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ πξνϋπνζέηεη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία 

ησλ Σξαπεδώλ θαη ησλ δηακεζνιαβεηώλ κε ην Γξαθείν ηνπ Χξεκαηννηθνλνκηθνύ 
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Επηηξόπνπ. Παξάιιεια, είλαη απαξαίηεην νη ρξεώζηεο λα γλσξίδνπλ επαθξηβώο ηηο 

ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο είλαη εθηθηόο ν δηνξηζκόο δηακεζνιαβεηώλ, γηα ζθνπνύο 

αλαδηάξζξσζεο ΜΕΔ θαη λα αληηιακβάλνληαη επαξθώο ηε θύζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο 

δηακεζνιάβεζεο σο εξγαιείνπ δηεπζέηεζεο δηαθνξώλ θαζώο επίζεο θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηέο ηνπ. Γηα θαζαξά ηερληθνύο ιόγνπο, ε πηζαλόηεηα επηηπρίαο ηεο 

δηακεζνιάβεζεο (δειαδή θαηάιεμή ηεο ζε θνηλά απνδεθηή αλαδηάξζξσζε ηνπ ΜΕΔ), 

απμάλεη ζεκαληηθά αλ ν ρξήζηεο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε ηνπ, έγθαηξα, πξηλ ηελ ππνβνιή 

από ην ΑΠΙ ηεο πξόηαζεο γηα αλαδηάξζξσζε. Παξαπέξα, ζα πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηό 

από όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όηη ε δηακεζνιάβεζε γηα ζθνπνύο αλαδηάξζξσζεο 

ΜΕΔ έρεη, γεληθά, κεησκέλε απνδνηηθόηεηα ζε νξηζηηθέο ιύζεηο εμαηηίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δηαθνξάο γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. Αδηθαηνιόγεηα κεγάιεο πξνζδνθίεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή, θαζίζηαληαη επηδήκηεο ηόζν γηα ην Θεζκό όζν θαη γηα ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε. 

 

                                                                                     

                                                                                         

              

                                            

          ΗΜΔΙΩΔΙ 
 
1
 Ο πεξί ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Εληαίνπ Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ 

Χξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο Νόκνο ηνπ 2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνπο 125(Ι)/2014 θαη 

126(Ι)/2014 λόκνπο. 
2
 125(Ι)/2014. 

3
 Μέξνο VIA, άξζξν 14Γ(2). 

4
 Μέξνο VIA, άξζξν 14Γ(2). 

5
 Μέξνο VIA, άξζξν 14

Α
, ην νπνίν αλαθέξεη όηη «πηζησηηθή δηεπθόιπλζε» ζεκαίλεη (α) δάλεην 

ή όξην ππεξαλαιήςεσο ή όξην πηζησηηθήο θάξηαο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο 

κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (€350.000), ην νπνίν παξέρεηαη 

από ΑΠΙ ζε ρξεώζηε θαη ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη κε ππνζήθε ή κε ζύκβαζε εθρώξεζεο 

εμαζθάιηζεο πνπ θαηαηέζεθε ζην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο επί αθηλήηνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θύξηα θαηνηθία». 
6
 Μέξνο VIA, άξζξν 14Γ(2)(δ). 


