
Συνζντευξη ςτο “Φιλελεφθερο” 

από τον Παφλο Θ. Ιωάννου 

Χρηματοοικονομικό Επίτροπο  

 

1. Κφριε Ιωάννου που βρίςκονται ςήμερα οι διαδικαςίεσ τησ διαμεςολάβηςησ; Ζχετε 

αρχίςει να εξυπηρετείτε τουσ πολίτεσ; 

Ο τροποποιθτικόσ Νόμοσ 125(Ι)/2014, ο οποίοσ παρζχει ςτο Χρθματοοικονομικό Επίτροπο τθ 

δυνατότθτα να διορίηει διαμεςολαβθτι ςτθ βάςθ αίτθςθσ τθν οποία υποβάλλει πολίτθσ ςτο 

Γραφείο του, προνοεί ότι ο εν λόγω Νόμοσ τίκεται ςε ιςχφ τζςςερισ (4) μινεσ μετά τθ 

δθμοςίευςι του ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ. Με τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του 

Νόμου, δθλαδι ςτισ 25/11/2014, το Διοικθτικό υμβοφλιο του Φορζα πρζπει να ανακοινϊςει 

πότε ακριβϊσ ο Επίτροποσ κα δζχεται αιτιςεισ για διοριςμό διαμεςολαβθτι και να εξυπθρετεί 

τουσ πολίτεσ. Σα ονόματα των διαμεςολαβθτϊν που κα διορίηονται για να παρζχουν υπθρεςίεσ 

διαμεςολάβθςθσ μεταξφ των τραπεηικϊν ιδρυμάτων και των καταναλωτϊν με ςτόχο τθν 

αναδιάρκρωςθ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων (δθλαδι, μθ εξυπθρετοφμενων δανείων) είναι ιδθ 

καταχωρθμζνα ςτον Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ. Οι 

διαμεςολαβθτζσ του Καταλόγου αυτοφ, οι οποίοι κα τφχουν επιμόρφωςθσ από τθν Κεντρικι 

Σράπεηα τθσ Κφπρου ςε κζματα αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων, κα 

αναλαμβάνουν το εν λόγω διαμεςολαβθτικό ζργο, αφοφ καταχωρθκοφν ςτον Ειδικό Κατάλογο 

Διαμεςολαβθτϊν του Γραφείου μου, ςφμφωνα με το Νόμο. Σο εμινάριο αυτό κα διεξαχκεί 

ςτισ 15 Νοεμβρίου 2014. Αμζςωσ μετά κα είμαι ςε κζςθ να προβϊ ςτθ ςφςταςθ του Ειδικοφ 

Καταλόγου Διαμεςολαβθτϊν. 

Ενόψει όςων μόλισ ζχω περιγράψει, όπωσ ακριβϊσ κακορίηονται ςτο Νόμο, δεν ζχουμε ακόμα 

δεκτεί αιτιςεισ για διαμεςολάβθςθ. Εργαηόμαςτε όμωσ ςυςτθματικά, το Τπουργείο 

Οικονομικϊν, το Δ.. του Φορζα και ο Επίτροποσ για να ετοιμαςτεί το Γραφείο μου με τον πιο 

αποτελεςματικό τρόπο να δεκτεί αιτιςεισ το ςυντομότερο μετά τισ 25/11/2014. 

2. Δηλαδή πότε κ. Επίτροπε;  

Ο Νόμοσ είναι ςαφισ. Είναι το Δ.. του Φορζα που κα κακορίςει τθν θμερομθνία κατά τθν 

οποία το Γραφείο μου κα δζχεται αιτιςεισ διοριςμοφ διαμεςολαβθτϊν. Επομζνωσ, δεν είναι 

δικι μου δουλειά να ανακοινϊςω τθν θμερομθνία αυτι. τθν πραγματικότθτα, αν το πράξω 

παρανομϊ και δεν ζχω πρόκεςθ να λειτουργϊ εκτόσ των πλαιςίων του Νόμου. Ωςτόςο, ςασ 

διαβεβαιϊνω ότι, εδϊ και μζρεσ, ζχω αποςτείλει ςτο Δ.. του Φορζα ςχετικι επιςτολι με πολφ 

ςαφζσ και ρθτό περιεχόμενο, ςε ότι αφορά ςτθν εν λόγω θμερομθνία.  

3. Ποιοι δικαιοφνται να υποβάλουν αίτηςη διοριςμοφ διαμεςολαβητή για 

αναδιάρθρωςη δανείων; 



Δικαίωμα για υποβολι αίτθςθσ διοριςμοφ διαμεςολαβθτι ζχουν φυςικά και νομικά πρόςωπα 

με πιςτωτικι διευκόλυνςθ μζχρι €350000 και ενυπόκθκο ακίνθτο το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ 

πρϊτθ κατοικία από τον ιδιοκτιτθ. Αίτθςθ μπορεί να υποβάλει χρεϊςτθσ ο οποίοσ ςφμφωνα με 

τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία είναι καταναλωτισ όπωσ ορίηεται ςτο βαςικό Νόμο, 84(Ι)/2010. 

χετικά, ο βαςικόσ νόμοσ ορίηει ότι καταναλωτισ είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι 

φιλανκρωπικό ίδρυμα ι ςωματείο ι ζνωςθ προςϊπων ι καταπίςτευμα ι ταμείο προνοίασ. 

Ειδικότερα, το άρκρο 10 του ίδιου Νόμου, προνοεί ότι καταναλωτισ δφναται να υποβάλει 

παράπονο ςτον Επίτροπο εφόςον είναι (α) φυςικό πρόςωπο και (β) νομικό πρόςωπο. Για 

εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 

€250000 ετθςίωσ. Για τα άλλα νομικά πρόςωπα, το κακαρό ενεργθτικό τουσ δεν πρζπει να 

υπερβαίνει τισ €250000.  

Επιπρόςκετα, οι πολίτεσ οι οποίοι επικυμοφν να υποβάλουν αίτθςθ ςτο Γραφείο μου για 

διοριςμό διαμεςολαβθτι, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι θ νόμιμθ ζγκριςι τθσ προχποκζτει 

επίςθσ τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων τθσ ΕΦΑΡΜΟΙΜΟΣΗΣΑ του νόμου και τθσ 

ΕΓΚΑΙΡΟΣΗΣΑ υποβολισ τθσ. Αναφορικά με το πρϊτο κριτιριο, θ διαδικαςία διοριςμοφ 

διαμεςολαβθτι ΔΕΝ εφαρμόηεται ςχετικά με πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ ςε ςχζςθ με τισ οποίεσ 

ζχει εκδοκεί απόφαςθ από δικαςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ ι βρίςκεται ςε εξζλιξθ δικαςτικι 

διαδικαςία ι διαδικαςία εκποίθςθσ ακινιτου. Επομζνωσ, οι αιτθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν 

ότι, εάν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςισ τουσ ιςχφει κάποιο από τα παραπάνω, θ αίτθςι 

τουσ κα είναι αδφνατο να ικανοποιθκεί. Θα πρζπει επίςθσ να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ εντόσ 

των χρονικϊν πλαιςίων τα οποία ορίηει ο νόμοσ. Αυτό είναι το κριτιριο τθσ εγκαιρότθτασ. 

Δθλαδι, ο χρεϊςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει τθν αίτθςι του εντόσ χρονικοφ πλαιςίου 

δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν υποβολι κατάςταςθσ όλων των ςχετικϊν οικονομικϊν 

ςτοιχείων προσ το τραπεηικό ίδρυμα όπωσ κακορίηονται από τθν οδθγία τθσ Κεντρικισ 

Σράπεηασ τθσ Κφπρου για τισ αναδιαρκρϊςεισ. ε περίπτωςθ που δε ςυμβεί αυτό, ο χρεϊςτθσ 

ζχει δικαίωμα να υποβάλει αίτθςθ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από 

τθν υποβολι πρόταςθσ για αναδιάρκρωςθ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ ςε αυτόν από το ΑΠΙ.  

4. Που ςταματοφν οι δικζσ ςασ αρμοδιότητεσ;  

τα πλαίςια τθσ αρμοδιότθτασ που μου παρζχει ο Νόμοσ, είμαι υποχρεωμζνοσ να διορίηω 

διαμεςολαβθτι μετά από υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ χρεϊςτθ αφοφ το Γραφείο μου 

διαπιςτϊςει ότι θ αίτθςθ ικανοποιεί όλεσ τισ υπό του Νόμου κακοριηόμενεσ προχποκζςεισ για 

ζγκριςθ. Αφοφ διορίςω διαμεςολαβθτι και διαςφαλίςω τθν ομαλι ζναρξθ τθσ 

διαμεςολαβθτικισ διαδικαςίασ, ο δικόσ μου ρόλοσ ςτθν όλθ διαδικαςία ςταματά, μόλισ 

ςυγκεντρϊςω από το διαμεςολαβθτι και τα άλλα δφο Μζρθ τα απαιτοφμενα από το Νόμο 



ζγγραφα ολοκλιρωςθσ τθσ διαμεςολαβθτικισ διαδικαςίασ και τα καταχωριςω ςτθ βάςθ 

δεδομζνων του Γραφείου μου.  

5. Με ποιο τρόπο θα γίνεται ο διοριςμόσ των διαμεςολαβητών και πόςοι 

περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό κατάλογο; 

Η διαδικαςία επιλογισ και διοριςμοφ διαμεςολαβθτι ςχεδιάςτθκε να πραγματοποιείται ςτθ 

βάςθ ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ, αυτόματα με χριςθ Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν. Ζχω 

μεριμνιςει ϊςτε θ διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ να γίνεται με τον πλζον αξιόπιςτο τρόπο για 

τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Οφείλω εδϊ να ευχαριςτιςω τθ 

Διεφκυνςθ και το προςωπικό του Σμιματοσ Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ του Τπουργείου 

Οικονομικϊν για τθν υποςτιριξθ που μου παρζχουν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κακϊσ επίςθσ 

και τισ ατζλειωτεσ ϊρεσ ςκλθρισ δουλειάσ που διακζτουν για ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ και 

εφαρμογι των ςχετικϊν ςχεδιαςμϊν μου.  

Οι δφο βαςικζσ αρχζσ οι οποίεσ διζπουν τθ δομι και λειτουργία του λογιςμικοφ που κα 

χρθςιμοποιείται είναι θ τυχαιότθτα και θ ιςοκατανομι του διαμεςολαβθτικοφ ζργου. Ζτςι, ςτο 

λογιςμικό ενςωματϊνεται ςφςτθμα τυχαίασ επιλογισ για τθν επιλογι από τον Ειδικό Κατάλογο 

Διαμεςολαβθτϊν υποψθφίου για διοριςμό διαμεςολαβθτι, ςε κάκε περίπτωςθ ζγκριςθσ 

αίτθςθσ διοριςμοφ διαμεςολαβθτι. 

Με γνϊμονα τθν ιςοκατανομι του διαμεςολαβθτικοφ ζργου, οι υποκζςεισ κα διανζμονται 

ανάμεςα ςτουσ διαμεςολαβθτζσ με τρόπο ϊςτε όλοι οι διαμεςολαβθτζσ των οποίων τα 

ονόματα είναι καταχωρθμζνα ςτον Ειδικό Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν να αναλαμβάνουν 

περίπου τον ίδιο αρικμό υποκζςεων. Ο διαμεςολαβθτισ κα επιλζγεται τυχαία από ζναν 

κατάλογο διαμεςολαβθτϊν, ανάλογα με τον τόπο διαμονισ του αιτθτι. Για ςκοποφσ 

διευκόλυνςθσ του χρεϊςτθ, κρίκθκε ςκόπιμο όπωσ ο τόποσ διεξαγωγισ τθσ διαμεςολάβθςθσ 

να είναι πλθςίον του τόπου διαμονισ του, δθλαδι ςτθν επαρχία ςτθν οποία βρίςκεται το 

ενυπόκθκο ακίνθτο και το πικανότερο, χρθςιμοποιείται ωσ κφρια κατοικία του. Επιπρόςκετα 

για ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ οδοιπορικϊν το οποίο κα υποςτεί ο διαμεςολαβθτισ και 

επειδι το κόςτοσ αυτό δεν μετακυλφετε, ςφμφωνα με το νόμο,  ςτουσ χριςτεσ τθσ 

διαμεςολαβθτικισ διαδικαςίασ, κρίνεται ςκόπιμο, για να ενκαρρφνονται οι διαμεςολαβθτζσ να 

αναλαμβάνουν υποκζςεισ, όπωσ διεξάγονται διαμεςολαβιςεισ εντόσ τθσ επαρχίασ ςτθν οποία 

διαμζνουν. τον Ειδικό Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν περιλαμβάνονται 220 άτομα, περίπου. 

 



6. Είναι κάπωσ περίπλοκο να ςυμπληρωθεί η αίτηςη για τη διαμεςολάβηςη; Δώςτε 

οριςμζνεσ κατευθυντήριεσ γραμμζσ. 

τόχοσ μου ιταν το ζντυπο τθσ αίτθςθσ να είναι όςο το δυνατόν πιο φιλικό ςτον πολίτθ ο 

οποίοσ πρόκειται να αιτθκεί διαμεςολάβθςθσ. τθν αρχι τθσ αίτθςθσ υπάρχουν γενικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προχποκζςεισ οι οποίεσ πρζπει να πλθροφνται για να μπορεί ο 

χρεϊςτθσ να υποβάλει αίτθςθ. Με αυτό τον τρόπο ο αιτθτισ δε χρειάηεται να καταφεφγει ςτο 

Νόμο αφοφ οι απαραίτθτεσ πρόνοιεσ τθσ νομοκεςίασ τισ οποίεσ πρζπει να γνωρίηει 

ςυνοψίηονται ςτο ίδιο το ζντυπο, ςε ότι αφορά τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που κα πρζπει 

να υποβάλει. 

Εκτόσ από τα προςωπικά του ςτοιχεία, ο αιτθτισ καλείται να ςυμπλθρϊςει ςτοιχεία ςχετικά με 

το τραπεηικό ίδρυμα το οποίο του παραχϊρθςε πιςτωτικι διευκόλυνςθ, τθν ίδια τθν πιςτωτικι 

διευκόλυνςθ (λ.χ. το φψοσ του ποςοφ του δανείου ζτςι ϊςτε να εξετάηεται αν αυτό είναι μζχρι 

τισ €350000) κακϊσ επίςθσ και, ςε περιπτϊςεισ όπου ιςχφει, λεπτομζρειεσ ςχετικά με πρόταςθ 

αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ που δόκθκε ςτο χρεϊςτθ από το τραπεηικό ίδρυμα. 

Σζλοσ, ςτθν αίτθςθ αναφζρονται ρθτά τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά που πρζπει να επιςυνάψει 

ο αιτθτισ. 

Οι αιτθτζσ κα μποροφν επίςθσ να απευκφνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Γραφείου μου θ οποία 

παρζχει χριςιμεσ πλθροφορίεσ. τθν ιςτοςελίδα κα υπάρχει ειδικό τμιμα με ερωτιςεισ και 

απαντιςεισ ζτςι ϊςτε ανά πάςα ςτιγμι, να απαντϊνται ςυνικεισ ερωτιςεισ των αιτθτϊν. 

7. Ποια πιςτοποιητικά θα πρζπει να ςυνοδεφουν την αίτηςη; 

Σα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά είναι: 

 Αντίγραφο τθσ ταυτότθτασ/διαβατθρίου του αιτθτι. 

 Πιςτοποιθτικό από το ΑΠΙ ότι κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ, ΔΕΝ ζχει εκδοκεί 

απόφαςθ από δικαςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ ι βρίςκεται ςε εξζλιξθ δικαςτικι 

διαδικαςία λιψθσ ι κατοχισ ι εκποίθςθσ ακινιτου που αποτελεί αντικείμενο 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ με βάςθ τθ ςχετικι νομοκεςία. Σο πιςτοποιθτικό αυτό κα 

εκδίδεται από τθν τράπεηα.  

 Η Δανειακι φμβαςθ τθν οποία ςυνιψε ο χρεϊςτθσ με το ΑΠΙ. 



 Πιςτοποιθτικό από το ΑΠΙ ότι υποβλικθκαν τα απαιτοφμενα ςτοιχεία όπωσ 

κακορίηονται από τθν Κεντρικι Σράπεηα τθσ Κφπρου και το ΑΠΙ ζχει ικανοποιθκεί. 

 Εάν ζχει υποβλθκεί ςτο χρεϊςτθ πρόταςθ από το ΑΠΙ, τότε πρζπει να επιςυνάπτεται 

αντίγραφο τθσ ςχετικισ πρόταςθσ ςτθν οποία να φαίνεται θ θμερομθνία τθσ υποβολισ 

τθσ. 

 Αντίγραφο υποκικθσ ι ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ εξαςφάλιςθσ του ακινιτου για το οποίο 

παραχωρικθκε θ πιςτωτικι διευκόλυνςθ όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο Άρκρο 14Α. 

 Πιςτοποιθτικό ότι το ενυπόκθκο δάνειο είναι κφρια κατοικία, από τον κοινοτάρχθ τθσ 

περιοχισ.  

Ευχαριςτϊ κερμά το φνδεςμο Σραπεηϊν Κφπρου ο οποίοσ αποδζχκθκε αίτθμά μου όπωσ οι 

Σράπεηεσ εκδίδουν ςε πρϊτθ αίτθςθ του χρεϊςτθ αρικμό πιςτοποιθτικϊν. Ζτςι, ο αιτθτισ κα 

διευκολφνεται ακόμθ περιςςότερο.  

 

8. Ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά τη διαδικαςία τησ διαμεςολάβηςησ; 

φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ο χρεϊςτθσ ο οποίοσ ςυμμετείχε ςτθ διαμεςολάβθςθ 

διατθρεί το δικαίωμα, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ ςε 

αυτόν τθσ πρόταςθσ του ΑΠΙ, όπωσ αυτι προκφπτει μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ 

διαμεςολάβθςθσ, να απευκυνκεί ςτθν Επιτροπι Επίλυςθσ Διαφορϊν του τραπεηικοφ 

ιδρφματοσ. ε περίπτωςθ που ζχει επιτευχκεί ςυμφωνία κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαμεςολάβθςθσ, κα πρζπει να προωκθκοφν οι διαδικαςίεσ από τα ενδιαφερόμενα μζρθ για 

αναδιάρκρωςθ τθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ. ε κάκε περίπτωςθ, ο διαμεςολαβθτισ μετά το 

πζρασ τθσ διαδικαςίασ είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ζκκεςθ ςχετικά με τθ διαμεςολάβθςθ 

ςτο Γραφείο μου με τθν οποία να με ενθμερϊνει, μεταξφ άλλων, αν ζχει επιτευχκεί ςυμφωνία 

ι όχι.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


