
Έηζη ζα γίλεηαη ε δηακεζνιάβεζε γηα αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ 

 

Σπλέληεπμε ηνπ Φξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ, Παχινπ Θ. 
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Τν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία 

αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ 

ηξαπεδηθνχ δηακεζνιαβεηή, εμεγεί ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην 

Sigmalive ν Φξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο, Παχινο Θ. Ισάλλνπ.  

Αθνχ αλαιχεη ην πνηνί δαλεηνιήπηεο ζα κπνξνχλ, βάζε ηνπ λφκνπ, 

λα αηηεζνχλ αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλείνπ ηνπο,  ν θ. Παχινο 

Ισάλλνπ εμεγεί γηαηί αλακέλεη πνζνζηά επηηπρίαο ηεο ηάμεο ηνπ 10 

– 15%. Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη ηα ρξήκαηα, κε ηα νπνία ζα 

ακείβνληαη νη κεζνιαβεηέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θηάλνπλ κέρξη 

θαη ηα 500 επξψ, έμνδα ηα νπνία ζα επσκίδνληαη ηφζν νη ηξάπεδεο 

φζν θαη νη δαλεηνιήπηεο. Η δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

εθαξκνγή ην ζπληνκφηεξν, κεηά ηηο 25 Ννεκβξηνπ,2014.  

Ο θ. Παχινο Ισάλλνπ αλαθέξεηαη θαη ζε παξάπνλα πνπ έρεη ιάβεη 

απφ θαηαλαισηέο θαηά ηξαπεδψλ, κε θνξπθαίν εμ’ απηψλ, ην 

παξάπνλν κηαο δαλεηνιήπηξηαο, ε νπνία αλ θαη έιαβε δάλεην ην 

2009, απφ ηφηε δελ έρεη πιεξψζεη ζρεδφλ, νχηε θαη κία δφζε! Καη 

ελψ ζεκεηψλεη ηελ πξνθαλή ακέιεηα  ηεο δαλεηνιήπηξηαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, δηεξσηήζεθε γηα ην είδνο ηεο 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πεηζαξρίαο πνπ αθνινπζνχζε γηα 

ηελ πεξίπησζε ν δαλεηζηήο. 

Αθνινπζεί απηνχζηα ε ζπλέληεπμε ηνπ θ. Ισάλλνπ.  

 

Τξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε: Πνηνο είλαη ν δηθόο ζαο ξόινο;  

-Γηα αξρή λα εμεγήζνπκε κεξηθνχο φξνπο. Γελ ππάξρεη 

ζεζκνπνηεκέλνο φξνο « ηξαπεδηθόο δηακεζνιαβεηήο» ή 

«ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε». Δθείλν ην νπνίν ζπκβαίλεη είλαη φηη 

πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ λφκνπ γηα ηνλ Φνξέα 



Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο Φχζεο, 

επεθηείλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Φξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ, 

ψζηε λα κπνξεί κε ηελ αίηεζε δηθαηνχρσλ ρξεσζηψλ λα δηνξίδεη 

δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη λα αλαιακβάλνπλ ηε δηακεζνιάβεζε 

κεηαμχ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ γηα ζέκαηα 

αλαδηάξζξσζεο κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.  

Κη εζείο ζα ηνπο δηνξίδεηε θαη ζα ηνπο ζπληνλίδεηε;  

-Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε δηθή κνπ δνπιεηά είλαη λα δέρνκαη 

ηηο αηηήζεηο, λα αλαιχσ ηελ αίηεζε θαη λα ηελ αμηνινγψ, έηζη ψζηε 

κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ κνπ, λα απνθαίλνκαη 

θαηά πφζν δηθαηνινγείηαη ν δηνξηζκφο δηακεζνιαβεηή ή φρη θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα δηνξίδσ δηακεζνιαβεηή. Ο Νφκνο πξνβιέπεη φηη ν 

δηακεζνιαβεηήο πνπ ζα δηνξίδεη ν Δπίηξνπνο, επηιέγεηαη απφ έλαλ 

Δηδηθφ Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ, ν νπνίνο ηεξείηαη ζην Γξαθείν 

ηνπ Δπηηξφπνπ. Απηφο ν θαηάινγνο είλαη έλα ππνζχλνιν ηνπ 

θαηαιφγνπ δηακεζνιαβεηψλ πνπ ηεξείηαη ζην Υπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, φκσο ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ θαηαιφγνπ ν νπνίνο ζα 

ηεξείηαη ζην Γξαθείν κνπ, νθείινπλ λα  έρνπλ θαη έλα επηπξφζζεην 

ραξαθηεξηζηηθφ. Θα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ θαηάξηηζεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο γηα αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ. 

Αλακέλσ φηη ην ελ ιφγσ επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην ζα γίλεη ζχληνκα, 

νχησο ψζηε λα κπνξέζσ κε ηε ζεηξά κνπ, λα θαηαξηίζσ ηνλ Δηδηθφ 

Καηάινγν Γηακεζνιαβεηψλ, φπσο κε ππνρξεψλεη ν ζρεηηθφο 

Νφκνο. Πάλησο, φπσο εμήγεζα θαη ζε άιιε πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ είλαη αξθεηά πεξηπινθή 

δηαδηθαζία, θπξίσο εμαηηίαο ησλ γξαθεηνθξαηηψλ ζηνηρείσλ  πνπ 

εκπεξηέρεη. 

Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο απηώλ ηωλ αηόκωλ πνπ ζα 

πεξηιεθζνύλ ζηνλ θαηάινγό ζαο θαη πνηεο ζπνπδέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ώζηε λα κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηα ζεκηλάξηα πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ δηακεζνιαβεηέο;   

-Υπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο δηακεζνιαβεηψλ πνπ ζα κπνξέζσ λα 

ρξεζηκνπνηήζσ. Δίλαη νη δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη είλαη δηθεγφξνη 

αιιά έρνπλ παξαθνινπζήζεη εηδηθφ ζεκηλάξην γηα ζέκαηα 



δηακεζνιάβεζεο θαη είλαη θαη νη δηακεζνιαβεηέο πηπρηνχρνη 

παλεπηζηήκηνπ άιισλ επηζηεκψλ, νη νπνίνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επίζεο ζεκηλάξηα δηακεζνιαβεηψλ (ΚΔΒΔ ή 

άιια). Δπηπξφζζεηα, είλαη θαη νη δηακεζνιαβεηέο, νη νπνίνη είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην ΔΤΔΚ, νη νπνίνη φκσο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα 

ίδηα πξνζφληα. Σηε ζπλέρεηα, γηα λα κπνξψ εγψ λα ηνπο 

ζπκπεξηιάβσ ζην δηθφ κνπ θαηάινγν, ζα πξέπεη λα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ην ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο 

ηεο Κχπξνπ γηα ζέκαηα αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ.  

Τα ζεκηλάξηα απηά πόηε μεθηλνύλ; 

-Διπίδσ κέρξη ηηο 15 Ννεκβξίνπ, 2014 λα έρνπλ νινθιεξσζεί 

πιήξσο, γηα λα έρσ έηνηκν ηνλ θαηάινγν πνπ ζα κπνξψ λα 

αμηνπνηήζσ γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηψλ. Απηφ ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζαο 

αλάθεξα, ψζηε λα κπνξέζσ λα ην ζπλδέζσ κε ην ινγηζκηθφ 

δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηψλ πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην 

Γξαθείν κνπ. Με ην ινγηζκηθφ απηφ επηηπγράλεηαη απνιχησο 

δηάθαλε, δίθαηε, ακεξφιεπηε θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηψλ. 

Η όια δηαδηθαζία πόηε εθηηκάηε όηη ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη;  

-Ο Νφκνο πξνβιέπεη φηη ζηηο 25 Ννεκβξίνπ  2014, ην ΓΣ ηνπ 

Φνξέα Δμψδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ Φξεκαηννηθνλνκηθήο 

Φχζεο, ζα πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ππεχζπλα ηελ εκεξνκελία, θαηά 

ηελ νπνία ν Δπίηξνπνο  ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ην λφκν.  

Εζείο πόηε βιέπεηε όηη ζα κπνξεί λα μεθηλήζεη;  

-Καηαβάιινπκε θάζε πξνζπάζεηα γηα ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα γηα ηα 

ζέκαηα απηά. Η ζηειέρσζε απηή ζα πξνέιζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ απφ ηε Γεκφζηα ππεξεζία, ιφγσ 

ηνπ επείγνληνο ηνπ ζέκαηνο. Παξάιιεια, ην Γ.Σ ηνπ Φνξέα θαη ν 

Φξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο, πξνσζνχλ ηε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο ησλ 5 Λεηηνπξγψλ ηνπ Φνξέα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014. Πνιχ ζχληνκα, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

θαη νη απαηηνχκελεο γξαπηέο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

Σρεηηθά κε ηηο απνζπάζεηο απφ ηε Γεκφζηα ππεξεζία, ήζεια κε 



ηελ επθαηξία λα επραξηζηήζω ζεξκά ηα πνιύ αμηόινγα 101 

κέιε ηεο, ηερλνθξάηεο κε ζεκαληηθή εκπεηξία θαη πνιχ πςεινχ 

επίπεδνπ αθαδεκατθά πξνζφληα, πνπ εθδήισζαλ γξαπηψο  

ελδηαθέξνλ λα εξγαζηνχλ καδί κνπ ζην ζηήζηκν ελφο Θεζκνχ 

εμαηξεηηθά ρξήζηκνπ, θάησ απφ ηηο ηξέρνπζεο θξίζηκεο πεξηζηάζεηο 

ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Απφ απηνχο, είλαη 

απαξαίηεην λα κνπ δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 12-14 πξφζσπα. Ήδε, 

ην Τκήκα Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ, έρεη εηνηκάζεη ζρεηηθφ θαηάινγν, κε ηδηαίηεξε 

επηκέιεηα θαη κε γλψκνλα ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ελφο 

λενζχζηαηνπ Οξγαληζκνχ, κε απνζηνιή ηελ αληηκεηψπηζε 

επείγνπζαο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο παξαπφλσλ θαη 

πξνβιεκάησλ πνιηηψλ, θαη πξνσζείηαη ε νινθιήξσζε ησλ 

ζπλαθψλ δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ 

Νφκσλ. Τν Τκήκα Υπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο, επίζεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

κεραλνγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ  ηνπ Γξαθείνπ κνπ θαη ηελ 

θαηαζθεπή ινγηζκηθψλ θαη ηζηνζειίδαο, ελψ ε Γηεχζπλζε 

Πξνυπνινγηζκνχ ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηνηκαζία 

ησλ θηεξίσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί γηα εγθαηάζηαζε ηνπ Φνξέα. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή είλαη επίζεο θαη ε ζηήξημε πνπ ιακβάλεη ν 

Δπίηξνπνο απφ ηε Γηεχζπλζε Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο, 

εμαηηίαο θαη ηεο ζπλάθεηαο ηεο απνζηνιήο ηνπ κε ην αληηθείκελν 

ηεο Γηεχζπλζεο απηήο. Η αδηακθηζβήηεηε απηή θηλεηνπνίεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζην Υπνπξγείν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή  ελεξγνπνίεζε ηνπ Θεζκνχ, ζπληειείηαη θάησ απφ 

ηε ζπληνληζηηθή θαζνδήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ 

Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο εμαγγεικέλεο 

Κπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο άιια θαη ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.   

 

Η δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο 

 



Γηα λα δνύκε ην ζέκα ιίγν πην αλαιπηηθά, πνηα είλαη ε 

δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζείηαη βάζεη ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε;  

-Ο ρξεψζηεο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε κε εμππεξέηεζεο 

θάπνηνπ δαλείνπ, κε ελππφζεθε εμαζθάιηζε αθίλεην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα θαηνηθία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ε δαλεηαθή ηνπ 

ππνρξέσζε θαηά ηε ζχλαςή ηεο δελ ππεξέβαηλε ηηο 350 ρηιηάδεο 

επξψ,  δηθαηνχηαη λα απνηαζεί ζηνλ Δπίηξνπν, κε αίηεζε γηα λα 

δηνξίζεη δηακεζνιαβεηή. Πξνθεηκέλνπ ν Δπίηξνπνο λα είλαη ζε 

ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηή, ζα 

πξέπεη ν Δπίηξνπνο λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο εθαξκνζηκόηεηαο ηνπ Νφκνπ, δειαδή 

ην θαηά πφζν ν Νφκνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε. Καη 

ζα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ν Νφκνο αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππφζεζε, δελ έρεη ιεθζεί  δηθαζηηθή απφθαζε, δελ έρεη θηλεζεί 

δηαδηθαζία ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ  θαη δελ έρνπκε θηάζεη ζε 

θαηάζηαζε δηαδηθαζηψλ εθπνίεζεο. Σηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη άιια θξηηήξηα. Πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην είλαη απηφ 

ηεο εγθαηξόηεηαο, δειαδή ν δαλεηζηήο  δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη 

ηελ αίηεζε ηνπ εληφο 14 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία έρεη θαηαζέζεη ζηελ ηξάπεδα φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νδεγία ηεο Κεληξηθήο 

Τξάπεδαο γηα αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ ψζηε ε ηξάπεδα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αλαδηάξζξσζε δαλείνπ. Ή, λα ππνβάιεη ηελ 

αίηεζε ηνπ εληφο 14 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 

ε ηξάπεδα ηνπ έδσζε ηελ πξφηαζε γηα αλαδηάξζξσζε θαη δελ ηνλ 

ηθαλνπνηεί.   

 

Υπάξρνπλ θαη θάπνηα άιια θξηηήξηα;  

-Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη ην θξηηήξην ζρεηηθά κε ην ελππφζεθν 

αθίλεην πνπ είλαη θαηνηθία θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θχξηα θαηνηθία ηνπ ηδηνθηήηε. Καη ν Νφκνο νξίδεη σο θχξηα θαηνηθία, 

απηήλ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν 

ηνπιάρηζηνλ γηα έμη κήλεο ην ρξφλν. Δπίζεο, κπνξεί λα ππνβάιεη 

αίηεζε θαη έλα λνκηθφ πξφζσπν (κηα επηρείξεζε), ε νπνία έρεη 



ππνζήθε ην αθίλεην κε ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, λννπκέλνπ φηη ε 

επηρείξεζε έρεη θχθιν εξγαζηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 250 

ρηιηάδεο επξψ ην ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ θάπνηνο κέηνρνο 

κηαο εηαηξείαο έβαιε ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπ ππνζήθε γηα έλα 

δάλεην 350 ρηιηάδεο επξψ, κε ζθνπφ λα αγνξάζεη ε εηαηξεία ηνπο, 

π.ρ., κεραλέο, θαη ηψξα δπζθνιεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δηνξηζκφ 

δηακεζνιαβεηή.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε αμία ηεο ελππφζεθεο θχξηαο θαηνηθίαο, ζαλ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρεία, δελ έρεη θακία ζεκαζία. Σεκαζία έρεη φηη ε 

αξρηθή δαλεηθή ζχκβαζε δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 350 ρηιηάδεο 

θαη απηά ηα θξηηήξηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

επθαηξίεο πνπ δίδεη απηή ε λνκνζεζία ζε θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα.     

Είδακε ην πξνθίι όζωλ δηθαηνύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε, ηη 

γίλεηαη κε απηνύο πνπ ηα δάλεηα ηνπο ππεξβαίλνπλ ηηο 350 

ρηιηάδεο;  

-Απηνί δελ δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα δηνξηζκφ 

δηακεζνιαβεηή θαη  νη πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

απφ ηελ ηξάπεδα. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ξφινο ηνπ 

Δπηηξφπνπ ζηακαηά. Υπάξρεη ινγηθή ζηε ξχζκηζε απηή, θαζψο ν 

Δπίηξνπνο θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ. Παξάιιεια, αληηιακβάλεζηε φηη αλ ήηαλ 

απεξηφξηζην ην πφζν, ζα ήηαλ ηεξάζηηνο θαη ν αξηζκφο αηηήζεσλ 

πνπ ζα έξρνληαλ ζηνλ Δπίηξνπν …. Τν ζχζηεκα ζα θαηέξξεε! 

Πνηνο ζα επωκίδεηαη ηελ ακνηβή ηωλ δηακεζνιαβεηώλ, αθνύ 

απηνί ζα είλαη ηδηώηεο;  

-Οη δηακεζνιαβεηέο ζα είλαη ηδηψηεο, νπζηαζηηθά γίλεηαη κηα έκκεζε 

δηεπζέηεζε αγνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνλ Δπίηξνπν γηα 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Τελ ακνηβή ηνπο ηελ επσκίδνληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη. Τν 20% ηεο ακνηβήο ην θαιχπηεη ν ρξεψζηεο θαη 

ην 80% ε Τξάπεδα. Ο Νφκνο πξνλνεί φηη ε ακνηβή είλαη κέρξη 500 

επξψ. Πνπ ζεκαίλεη φηη ν ρξεψζηεο ζα επηβαξπλζεί κέρξη 100 

επξψ, ε δε ηξάπεδα κέρξη 400 επξψ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηακεζνιάβεζεο, ν δηακεζνιαβεηήο νθείιεη λα εηζπξάμεη ηελ 



ακνηβή ηνπ, ψζηε απεξίζπαζηνο λα εξγαζηεί γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε αιιά θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο λα κελ 

ππάξρεη πξφβιεκα κεηαμχ ησλ κεξψλ γηα ην πνηνο ζα πιεξψζεη 

ηε δηακεζνιάβεζε. Ο Δπίηξνπνο ζα θαζνξίζεη πνηα ζα είλαη ε 

ακνηβή, αιιά δελ ζα έρεη θακία απνιχησο ζρέζε κε ηελ είζπξαμε 

ησλ ρξεκάησλ.  

Αληηιακβάλνκαη όηη ηελ πξωηνβνπιία γηα ηε δηακεζνιάβεζε, 

ζα ηελ έρνπλ νη ηδηώηεο. Τη γίλεηαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε 

ηξάπεδα δελ απνδερζεί λα κπεη ζε δηαδηθαζία 

δηακεζνιάβεζεο;   

-Γελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ε ηξάπεδα. Ο Νφκνο είλαη ζαθήο θαη  

νξίδεη φηη αθνχ εγθξηζεί ε αίηεζε γηα ηε δηακεζνιάβεζε θαη ν 

Δπίηξνπνο δηνξίζεη δηακεζνιαβεηή, ε ηξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε 

λα απνδεθηεί ηε δηακεζνιάβεζε θαη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία.  

Τη ελλννύκε πξαθηηθά κε ηνλ όξν δηακεζνιάβεζε;  

-Η δηαδηθαζία απηή είλαη κηα πξνζπάζεηα κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ λα 

επηιχζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο, κέζα απφ ηελ θαηαιπηηθή βνήζεηα 

ελφο αλεμάξηεηνπ ηξίηνπ πνπ είλαη ν δηακεζνιαβεηήο. Ο 

Γηακεζνιαβεηήο δελ απνθαζίδεη, δελ επηβάιιεη ιχζεηο, απιψο 

βνεζά ηα δχν κέξε λα βξνπλ θνηλά ζεκεία ζηε δηαθνξά ηνπο θαη 

εθεί λα ρηίζνπλ ηελ θνηλά απνδερηή ιχζε. Αθνχ θαηαιήμνπλ, ε 

απφθαζε ζα έρεη ραξαθηήξα ηδησηηθήο ζπκθσλίαο, ν 

δηακεζνιαβεηήο ηελ θαηαγξάθεη, ηελ απνζηέιιεη ζηνλ Δπίηξνπν 

θαη ηα δχν κέξε είλαη ππνρξεσκέλα λα ηελ εθαξκφζνπλ. Η κφλε 

απφθαζε πνπ κπνξεί λα πάξεη ν Γηακεζνιαβεηήο, είλαη λα θεξχμεη 

σο κε ηειεζθνξνχζα ηε δηαδηθαζία θαη λα ηελ ηεξκαηίζεη.  

Τη ζα ζεκαίλεη επί ηεο νπζίαο ην αδηέμνδν;  

-Γελ ππάξρεη αδηέμνδν, απιά ν δηακεζνιαβεηήο αληηιακβάλεηαη φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα ηειεζθνξήζεη γηαηί ηα 

κέξε ή έλα απφ ηα κέξε, ζηελ δηαθνξά, είλαη έληνλα νρπξσκέλα 

ζηηο ζέζεηο ηνπο, απφ ηηο νπνίεο δελ κεηαθηλνχληαη. Γελ έρεη λφεκα 

παξαπέξα δηακεζνιαβεηηθή πξνζπάζεηα. 

******Σε πεξίπηωζε πνπ δελ βξεζεί ιύζε ηη γίλεηαη;  



-Γηα λα μεθηλήζεη ε δηακεζνιάβεζε, ζεκαίλεη φηη ηα δχν κέξε 

βξίζθνληαη ήδε ζε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλείνπ. 

Δπνκέλσο αλ ν δηακεζνιαβεηήο θεξχμεη άθαξπε ηε δηαδηθαζία, 

ηφηε ηα κέξε ζπλερίδνπλ κε ηα ζηάδηα πνπ έρνπλ απνκείλεη γηα ηε 

δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο, βάζε ηεο νδεγίαο ηεο Κεληξηθήο 

Τξάπεδαο. Δάλ έρεη πξνζθχγεη πξηλ λα ππνβάιεη πξφηαζε ε 

ηξάπεδα, ηφηε ε ηξάπεδα πξέπεη λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζή ηεο. Αλ 

ν ρξεψζηεο δελ ηε δέρεηαη, πξέπεη λα πξνζθχγεη πιένλ ζηελ 

εζσηεξηθή  επηηξνπή παξαπφλσλ ηεο ηξάπεδαο, κε ηε δηθαηνινγία 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε ιχζε δελ κε ηθαλνπνηεί θαη ζα απνθαζίζεη ε  

επηηξνπή αλ ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηελ ηξάπεδα λα επαλεμεηαζηεί ε 

ππφζεζε ή φρη. Γη’ απηφ είπα πξνεγνπκέλσο φηη δελ δεκηνπξγείηαη 

αδηέμνδν αλ ν δηακεζνιαβεηήο θεξχμεη άθαξπε ηε δηαδηθαζία  

****** 

Υπάξρεη θάπνηα θόξκνπια ιύζεωλ, ηελ νπνία ζα αθνινπζεί ν 

δηακεζνιαβεηήο;  

-Γελ ππάξρεη θφξκνπια ιχζεσλ γηαηί ν δηακεζνιαβεηήο δελ 

πξνζθέξεη ιχζεηο. Τν δεηνχκελν είλαη λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλά 

απνδεθηή κνξθή αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλείνπ. Έρεη λα θάλεη κε 

ηελ θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά θαη έρεη λα θάλεη κε κηα κνξθή 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ δαλείνπ, ψζηε λα κπνξεί ν δαλεηζηήο βηψζηκα 

λα αληαπνθξίλεηαη πιένλ ζηηο λέεο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο ζα 

δηαηππσζνχλ κέζσ ηεο ζπκθσλίαο αλαδηάξζξσζεο κε ηελ 

ηξάπεδα.  

Η δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο πόζν πξέπεη λα δηαξθεί;  

-Γελ ζα πξέπεη λα δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ πέληε ή έμη 

ζπλαληήζεηο ησλ ηξηψλ κε ηεζζάξσλ σξψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα 

επηζπκβνχλ ζε ρξνληθφ πιαίζην πέληε έσο δέθα εκεξψλ, εθηηκψ. 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ππεξβνιηθήο δηάξθεηαο ε 

δηακεζνιάβεζε. Ήδε ζα δηαθαλεί απφ ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο εάλ 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα.  Η φιε δηαδηθαζία πξέπεη λα νινθιεξσζεί 

εληφο κελφο. Ο Δπίηξνπνο έρεη ην δηθαίσκα, εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, λα παξαηείλεη ηε δηαδηθαζία γηα άιινλ έλα κήλα. Ωζηφζν, 

ε ζπλήζεο πξαθηηθή πνπ ζα ήζεια λα πξνσζεζεί γηα θαζαξά 



ηερληθνχο ιφγνπο, είλαη ε δηαδηθαζία λα νινθιεξψλεηαη ζε έλα 

κήλα, θαζψο δελ ππάξρεη ζθνπηκφηεηα λα ρξνλίδεη. 

Θεωξείηε όηη ν ζεζκόο ηεο δηακεζνιάβεζεο, όπωο 

πξνωζείηαη, κπνξεί λα βάιεη θξέλν ζηελ αύμεζε ηωλ 

θόθθηλωλ δαλείωλ;  

-Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη ππεξβνιηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ 

θφζκν γηα ην ηη κπνξεί λα γίλεη κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Σίγνπξα 

είλαη εξγαιεία πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Μάιηζηα, εξγαιεία πνπ 

έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα πηνζεηεζνχλ. Αιιά επεηδή ππάξρεη πνιχο 

θφζκνο πνπ πεξηκέλεη ηε δηαδηθαζία απηή, πνιίηεο ζε δεηλή 

θαηάζηαζε θαη άθξσο απνγνεηεπκέλνη, ζα ζπεχζνπλ λα 

ππνβάινπλ πνιιέο αηηήζεηο, νη νπνίεο, ζην ηέινο ηεο εκέξαο,  δελ 

ζα ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν Νφκνο γηα λα κπνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο. Δθηηκψ φηη ζα 

έρνπκε ζεηηθφ απνηέιεζκα κέρξη 10 – 15%. Δίλαη δχζθνιν λα 

έρνπκε πεξηζζφηεξν πνζνζηφ ρσξίο βεβαία λα απνθιείεηαη, θάησ 

απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο πνπ βξίζθνληαη έθηνο δηθνχ κνπ έιεγρνπ. 

Τν ιέσ απηφ γηαηί πξνθεηκέλνπ λα είλαη φζν πην απνηειεζκαηηθή 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, ζα πξέπεη ηα κέξε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ λα έρνπλ απφιπηε δηθαηνδνζία απφθαζεο γηα ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο δηαθνξάο. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη 

εθπξφζσπνη ησλ ηξαπεδψλ ζα πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ηξάπεδαο. Άξα ζα ππάξρεη απηφ 

ην ηερληθφ κεηνλέθηεκα, εθηφο νξηζκέλσλ άιισλ φπσο ν νξηζκφο 

ηνπ βηψζηκνπ νθεηιέηε. Ωζηφζν ην λα βνεζήζνπκε δαλεηζηέο κε κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα, έζησ ζε πνζνζηφ 10 – 15%, λα 

επηιχζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη 

επηηπρία.  Γελ ζεκαίλεη φκσο φηη αλ δελ ιπζεί ην πξφβιεκα κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, δελ ζα έρνπκε ηειηθά 

αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ, γηαηί πηζαλφηαηα, κεηά ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζα έρνπλ αληηιεθζεί ηα κέξε, πνχ αθξηβψο ζηέθνπλ, 

πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπο θαη έηζη ζα είλαη πην εθηθηφ θαη 

πηζαλφ, λα γίλνπλ απνδεθηέο θάπνηεο πξνηάζεηο απφ ηε κηα 

πιεπξά ή ηελ άιιε. Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο κε βηψζηκεο, είλαη 

πηζαλφλ νη ελδηαθεξφκελνη λα αληηιεθζνχλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

ζέζε θαη λα απνθαζίζνπλ ην πψο ζα δηαρεηξηζηνχλ νξζνινγηζηηθά 



ην πξφβιεκά ηνπο, είηε πξνζθεχγνληαο ζε θάπνηα θάζε ,ζην 

πιαίζην αθεξεγγπφηεηαο, είηε θάλνληαο άιιεο ξπζκίζεηο.   

Τη αληαπόθξηζε έρεηε κέρξη ζηηγκήο από ηηο ηξάπεδεο;  

-Θα έιεγα φηη ε αληαπφθξηζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη αξθνχλησο 

ηθαλνπνηεηηθή. Μνπ θαίλνληαη αξθεηά πξφζπκεο, αλ θξίλσ απφ ην 

γεγνλφο φηη ε Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή Τξάπεδα κνπ δήηεζε λα θάλσ 

αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηα ζηειέρε ηεο γηα λα ηνπο ελεκεξψζσ 

ιεπηνκεξψο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην ζεζκφ ηνπ Δπηηξφπνπ. 

Δπίζεο, κηα άιιε εκπνξηθή ηξάπεδα κνπ δήηεζε λα θάλσ αξηζκφ 

ζεκηλαξίσλ ζην πξνζσπηθφ ηεο, γηα λα ηνπο εμεγήζσ ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ κνπ θαη ηελ φιε δηαδηθαζία. Ήδε γηα 

ηελ ηξάπεδα απηή πξαγκαηνπνίεζα εηδηθφ ζεκηλάξην γηα 50 

ζηειέρε ηεο πνπ νινθιεξψζεθε ην βξάδπ ηεο πεξαζκέλεο 

Πέκπηεο. Σην ζεκηλάξην ζπκκεηείρε θαη ν CEO ηεο ελ ιφγσ 

ηξάπεδαο θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδέρζεθε ήηαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ. 

Σε αλακνλή θαη γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπόλωλ θαηά 

ηξαπεδώλ 

Σε όηη αθνξά ηα παξάπνλα θαηαλαιωηώλ θαηά ηξαπεδηθώλ 

ηδξπκάηωλ;   

-Ο Φξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο πξνζθέξεη αθφκα κηα 

ππεξεζία, επίζεο πνιχ ζεκαληηθή, πην ζεκαληηθή απφ απηή ηεο 

δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέηαζε θαη 

δηαρείξηζε παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηξαπεδψλ. Η ελ ιφγσ ππεξεζία, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε θαζ’ 

απηφλ αξκνδηφηεηα ηνπ Φξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ θαη 

απνζηνιή ηνπ Φνξέα.  

Έρεηε μεθηλήζεη λα ιακβάλεηε παξάπνλα; .   

Έρεηε ρξνλνδηάγξακκα γηα ηα πόηε ζα κπνξείηε λα 

ιεηηνπξγείηε θαλνληθά θαη λα δηαρεηξίδεζηε παξάπνλα;   



-Τν ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Η πξψηε θαη θχξηα πξνηεξαηφηεηα είλαη ε 

ζηειέρσζε ηνπ θνξέα ην ζπληνκφηεξα δπλαηφ θαη ε έλαξμε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ηνπ Γξαθείνπ κνπ άκεζα. 

Γπλαίθα έιαβε δάλεην ην 2009 θαη δελ πιήξωζε πνηέ δόζε! 

Παξάπνλα έρεηε ιάβεη;  

-Λακβάλσ, λαη αιιά νχηε θαλ ζπκβνπιέο δελ κπνξψ λα 

πξνζθέξσ, θαζψο δελ έρσ  αθφκα απηφ ην δηθαίσκα θαη νχηε 

βεβαίσο, κπνξψ λα επηιεθζψ παξαπφλσλ, δπζηπρψο. 

 

Μπνξείηε λα καο δψζεηε κεξηθά παξαδείγκαηα παξαπφλσλ πνπ 

ζαο έθαλαλ εληχπσζε; 

-Πήξα, πξφζθαηα, παξάπνλν απφ έλα δηθεγνξηθφ γξαθείν. 

Κάπνηνο δήηεζε δάλεην απφ κηα ηξάπεδα. Τν ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν έρεη θηλήζεη αγσγή ζηελ ηξάπεδα γηα άζρεηε ππφζεζε. 

Θα ήηαλ πνιχ εχθνιν λα δνζεί ην δάλεην ζηνλ αηηεηή γηαηί είλαη 

βηψζηκνο δαλεηνιήπηεο. Όκσο ε απάληεζε πνπ έιαβε απφ 

ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγφ ηεο ηξάπεδαο ήηαλ, ζχκθσλα κε ην 

ζρεηηθφ ηζρπξηζκφ, πσο «έρεη εληνιέο απφ πάλσ φηη γηα λα δνζεί 

ην δάλεην πξέπεη λα απνζπξζεί πξψηα ε αγσγή ελαληίνλ ηεο 

ηξάπεδαο». Έλαο δειαδή απίζηεπηα θαηαρξεζηηθφο φξνο! Άιιν 

παξάπνλν πνπ κνπ έθαλε εληχπσζε, ήηαλ ε πεξίπησζε θάπνηαο 

δαλεηνιήπηξηαο, ε νπνία ρξσζηά πεξίπνπ 160 ρηιηάδεο επξψ. Τν 

δάλεην χςνπο θνληά 90 ρηιηάδσλ επξψ, είρε γίλεη ην 2009. Έθηνηε, 

δελ πιήξσζε ζρεδφλ νχηε κηα δφζε. Σηελ εξψηεζή κνπ, ηη έθαλεο 

ηφζν θαηξφ, ε απάληεζε ήηαλ ηίπνηε! Γελ κπνξνχζα λα πιεξψζσ! 

Σεκεηψλσ ηελ πξνθαλή ακέιεηα  ηεο δαλεηνιήπηξηαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί, πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ζε ζεηξά 

ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληνινγηθνχο παξάγνληεο. Όκσο εχινγα 

κπνξψ λα δηεξσηεζψ θαη γηα ην είδνο ηεο ηξαπεδηθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πεηζαξρίαο πνπ αθνινπζνχζε γηα ηελ 

πεξίπησζε ν δαλεηζηήο! Ήηαλ κηα πνιηηηθή “κελ ελνριείηε ηνπο 

πειάηεο”. 

Τη είδνπο παξάπνλα έρεηε ιάβεη κέρξη ζηηγκήο; 



-Τα πεξηζζφηεξα παξάπνλα πνπ έρσ ιάβεη πάλησο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο ηξάπεδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ππεξρξεψζεηο ζηα 

δάλεηα, θαηαρξεζηηθέο ξήηξεο, ππεξβνιηθά πςειά επηηφθηα θαη 

ηζρπξηδφκελε άξλεζε ησλ ηξαπεδψλ γηα αλαδηάξζξσζε δαλείσλ. 

Δπίζεο έλαο κεγάινο αξηζκφο αθνξά ππνζέζεηο αμηνγξάθσλ θαη 

ππνζέζεηο δαλείσλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα. Βεβαία ηα παξάπνλα 

πνπ έξρνληαη θνληά κνπ δελ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα! 

Σηηο ππνζέζεηο αμηνγξάθωλ, ηη πεξηζζόηεξν έρεηε ελώπηνλ 

ζαο;  

-Δμήγεζα ηε ζέζε κνπ πξφζθαηα ζηε Βνπιή. Ο Δπίηξνπνο δελ 

βγάδεη γεληθή απφθαζε γηα ηα αμηφγξαθα, κπνξεί λα εμεηάδεη 

ππνζέζεηο μερσξηζηά γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. Ωζηφζν ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη  ηηο απφςεηο 

πνπ εμέθξαζε ε Κεληξηθή Τξάπεδα  γηα ην ζέκα, θαζψο επίζεο θαη 

ε Κεθαιαηαγνξά, νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη αξθνχλησο επλντθέο 

γηα ηνπο θαηφρνπο αμηνγξάθσλ, ηδίσο φζνπο είλαη θπζηθά 

πξφζσπα, δελ είλαη επαγγεικαηίεο επελδπηέο θαη δελ είλαη 

επαξθψο θαηαξηηζκέλνη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα. Πάλησο, ην 

πθηζηάκελν  λνκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Φξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπίηξνπνπ, είλαη ην κνλαδηθφ πνπ ππάξρεη 

ζηελ Κχπξν ην νπνίν λα επηηξέπεη ηελ εμψδηθε εμέηαζε 

παξαπφλσλ θαηφρσλ αμηφγξαθσλ, γηα δεκίεο κέρξη 170000 επξψ. 

Όηαλ  ην Γξαθείν κνπ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί, είκαη ππνρξεσκέλνο 

απφ ην Νφκν λα εμεηάζσ ηέηνηα παξάπνλα, αλ κνπ ππνβιεζνχλ 

θαη λα εθδψζσ ζρεηηθή απφθαζε.   

Κιείλνληαο, πνηέο είλαη νη πξνηεξαηόηεηέο ζαο γηα ην άκεζν 

κέιινλ; 

Πξψηε κνπ πξνηεξαηφηεηα είλαη ε άκεζε ζηειέρσζε ηνπ Φνξέα θαη 

ε φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ Δπηηξφπνπ, ψζηε λα εμεηάδεη αηηήζεηο δαλεηζηψλ γηα 

δηνξηζκφ δηακεζνιαβεηψλ, λα δηνξίδεη δηακεζνιαβεηέο, λα 

παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία θαη ζχληνκα λα είλαη 

ζε ζέζε λα επηιεθζεί παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ ελαληίνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, αθνχ 

επηηεπρζνχλ ηα πην πάλσ, ε άιιε εμ ίζνπ ζεκαληηθή 



πξνηεξαηφηεηα είλαη ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζηα ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο  δηαδηθαζίαο 

δηακεζνιάβεζεο, θαζψο επίζεο θαη  ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ην 

ηη είλαη εμψδηθε δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δηαθνξψλ, ηί είδνπο ππεξεζίεο κπνξεί λα πξνζθέξεη ν 

Φξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο, ηη κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ απφ 

ηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαη πσο ε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ Γξαθείνπ 

ηνπ Δπηηξφπνπ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη πην 

απνηειεζκαηηθή. Αλ κνπ δηαηεζνχλ ηα 12-14 επίιεθηα πξφζσπα 

απφ ηε Γεκφζηα Υπεξεζία θαη λννπκέλνπ φηη ζπλερίδεηαη ε 

θηλεηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη, ζήκεξα, απφ ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην ζέκα, ζχληνκα νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

αλέθεξα ζα θαηαζηνχλ πξαγκαηηθφηεηεο.  


