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Σν Γξαθείν ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ νινθιήξσζε κε 
επηηπρία ην 77% ησλ δηακεζνιαβήζεσλ 
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ην ζθακλί θάζηζαλ νη ππάιιεινη ησλ Σξαπεδψλ ψζηε λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε 
δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ κέζα απφ ηε 
δηακεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία. Ο Υξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο Παχινο Ισάλλνπ, ζε 
ζπλέληεπμή ηνπ ζην InBusinessNews, ζεκεηψλεη φηη έρεη αξρίζεη θχθιν ζεκηλαξίσλ 
ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ, ελψ δηαπηζηψλεη κηα ζέιεζε 
γηα αιιαγή λννηξνπίαο απφ ηηο Σξάπεδεο, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη φπσο αλαθέξεη, ζε 
ζηξαηεγηθφ επίπεδν, κε ηηο ίδηεο ηηο εγεζίεο ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Μάιηζηα, επηζεκαίλεη φηη κέρξη απηή ηε ζηηγκή έρνπλ νινθιεξσζεί 43 δηακεζνιαβήζεηο, 
ελψ απφ απηέο έρνπλ πεηχρεη νη 33. Παξάιιεια, ηνλίδεη φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε 
ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ Θεζκφ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ θαη γηα ην 
πψο ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα ηνλ αμηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 
πξνζηαζία πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη.  
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Πόζεο είλαη νη πεηπρεκέλεο δηακεζνιαβήζεηο νη νπνίεο αλαηέζεθαλ από ην 
Γξαθείν ζαο θαη ζε ηη πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ηωλ ππνζέζεωλ αλέξρνληαη;  Πώο 
θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα απηά; 

Μέρξη απηή ηε ζηηγκή έρνπλ νινθιεξσζεί 43 δηακεζνιαβήζεηο.  Απφ απηέο έρνπλ 
πεηχρεη νη 33.  Γειαδή, έρνπκε έλα πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο ηάμεο ηνπ 77% επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ππνζέζεσλ δηακεζνιάβεζεο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί.  Απφ ηηο 43 
δηακεζνιαβήζεηο πνπ νινθιεξψζεθαλ, δπζηπρψο νη 10 θεξχρηεθαλ άθαξπεο.  Απηφ 
αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ απνηπρίαο ηεο ηάμεο ηνπ 23%.  Θεσξψ φηη ηα απνηειέζκαηα 
απηά είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά.  Ωζηφζν πηζηεχσ φηη είλαη δπλαηφλ λα έρνπκε αθφκα 
κεγαιχηεξεο επηηπρίεο, αλ θαηαθέξνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ εκπεηξία πνπ 
απνθηήζεθε γηα λα βειηηψζνπκε ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην αθφκα πεξηζζφηεξν, κε 
απψηεξν ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ βηψζηκσλ Αλαδηαξζξψζεσλ Με 
Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ (Μ.Δ.Γ.), κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο. 
Παξά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο ζπλερίδνληαη ηφζν νη δηακεζνιαβήζεηο φζν θαη νη αλαζέζεηο 
ησλ δηακεζνιαβήζεσλ κε απνηέιεζκα ηα πνζνζηά πνπ έρσ αλαθέξεη λα 
κεηαβάιινληαη.  

 

Πόζεο ππνζέζεηο είλαη ζε εθθξεκόηεηα; 

πλνιηθά έρνπκε αλαζέζεη 57 δηακεζνιαβήζεηο.  Μηα απφ απηέο, κε θνηλή ζπλαίλεζε ηνπ 
πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηνπ θαηαλαισηή αθπξψζεθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, 
δηφηη ηα κέξε θαηέιεμαλ ζε θνηλή απνδεθηή ζπκθσλία αλαδηάξζξσζεο. Όπσο αλέθεξα 
πξνεγνπκέλσο, έρνπκε ήδε νινθιεξψζεη ηηο 43 ππνζέζεηο θαη απνκέλνπλ εθθξεκείο ή, 
πην ζσζηά, βξίζθνληαη ζε εμέιημε 13 ππνζέζεηο δηακεζνιαβεηηθήο δηαδηθαζίαο κε 
απψηεξν ζθνπφ ηε βηψζηκε αλαδηάξζξσζε ίζνπ αξηζκνχ Μ.Δ.Γ.  Αλακέλσ φηη, νη 
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ζα νινθιεξσζνχλ κέρξη ην ηέινο Απγνχζηνπ, 2015.  

 

Βέβαηα, εθηφο απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο, έρνπκε δηαρεηξηζηεί κέρξη ζηηγκήο ζπλνιηθά 97 
θαθέινπο αηηήζεσλ δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηή.  Απηφ ζεκαίλεη φηη 97 θαηαλαισηέο 
θαηέβαιαλ ζε ηξάπεδεο ην λελνκηζκέλν ηέινο €20 θαη ππέβαιαλ ηε ζρεηηθή απφδεημε 
καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, ζπκπιεξψλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν αίηεζεο πνπ δηαζέηεη 
ην Γξαθείν κνπ.  Απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο, απνξξίθζεθαλ νη 9, ελψ 5 απεζχξζεζαλ 
απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηαλαισηέο επεηδή ήηαλ αδχλαην λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 
αίηεζε λνκφηππα.  Δπνκέλσο, έρνπκε 27 θαθέινπο αηηήζεσλ ζε αλακνλή 
δηεθπεξαίσζεο.  Ση ζεκαίλεη ηψξα απηφ;  εκαίλεη φηη αλακέλνπκε απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θαηαλαισηέο ηελ πξνζθφκηζε νξηζκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηε 
δηαβίβαζε δηεπθξηλίζεσλ απφ ηελ Σξάπεδα, κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ν αηηεηήο ή ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ηα δχν.  Αθνχ δηεπζεηεζνχλ νη εθθξεκφηεηεο απηέο, ε αίηεζε 
ζεσξείηαη λνκίκσο ππνβιεζείζα θαη ζα κπνξψ λα απνθαλζψ γηα ην θαηά πφζν 
δηθαηνινγείηαη ή φρη ν δηνξηζκφο δηακεζνιαβεηή. 

 

Πάλησο, εθηφο απφ ηηο αηηήζεηο, δερφκαζηε θαζεκεξηλά θαη αξηζκφ ηειεθσλεκάησλ απφ 
πνιίηεο πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ππνβνιή αίηεζεο. Ωζηφζν, ην ελδηαθέξνλ 
απηφ εμαθαλίδεηαη φηαλ επεμεγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Νφκν 
ψζηε λα ζεσξείηαη φηη ε αίηεζή ηνπο ζα κπνξνχζε λα εγθξηζεί θαη ν ππνςήθηνο αηηεηήο 



αληηιακβάλεηαη φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζ’  απηέο.  Απηφ αλαθέξεηαη 
θπξίσο ζην θξηηήξην εγθαηξφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ Νφκν, ηθαλνπνίεζε ηνπ νπνίνπ 
ζπληζηά κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα κπνξεί ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο λα 
δηνξίζεη λνκίκσο δηακεζνιαβεηή γηα αλαδηάξζξσζε ΜΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΟΤ 
ΓΑΝΔΙΟΤ.  Γπζηπρψο, εμαηηίαο απηνχ ηνπ πεξηνξηζκνχ κεξηθέο εθαηνληάδεο 
ππνςήθησλ αηηεηψλ απψιεζαλ ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο.  Πξνθαλψο, κεηαμχ 
άιισλ, γη’ απηφ αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο ζηελ αλάγθε «λα βειηηψζνπκε ην 
πθηζηάκελν πιαίζην αθφκα πεξηζζφηεξν». 

 

Είλαη ζπλεξγάζηκεο νη Τξάπεδεο ζηελ όιε δηαδηθαζία; 

Ναη, είλαη ζπλεξγάζηκεο.  Δίλαη ζπλεξγάζηκεο απηή ηε ζηηγκή. Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο, ε 
ζπλεξγαζία θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχνπλ είλαη αξθεηά κεγάιν.  ’ απηφ βνήζεζε 
ηδηαίηεξα θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ πλδέζκνπ Σξαπεδψλ αιιά θαη νη ίδηεο νη 
Σξάπεδεο. Δίλαη πιένλ γεγνλφο πηζηεχσ, φηη νη Σξάπεδεο είλαη ηαπηηζκέλεο κε ην 
ζηξαηεγηθφ ζθνπφ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ αλαδηαξζξψζεσλ, αλ θαη φπσο φινη καο 
δηαπηζηψζακε, ζην δήηεκα απηφ έρεη ππάξμεη κεγάιε θαζπζηέξεζε.  Οη ηξάπεδεο 
επηδηψθνπλ ηηο βηψζηκεο αλαδηαξζξψζεηο απινχζηαηα δηφηη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη απηφ 
εμππεξεηεί ηα ίδηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο.  Ιδίσο, επηδηψθνπλ ηηο αλαδηαξζξψζεηο κέζα 
απφ εμψδηθεο δηαδηθαζίεο.   

 

Δίκαη ηεο γλψκεο (θαη ζα κπνξνχζα λα επηρεηξεκαηνινγήζσ γη’ απηφ) φηη ε ελ ιφγσ 
ζηάζε ησλ ηξαπεδψλ δηακνξθψλεηαη θαη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηνπ πιαηζίνπ 
αθεξεγγπφηεηαο πνπ πξφζθαηα ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή. 

 

Παξά ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ, ην γεγνλφο θαη κφλν φηη ππάξρεη ην ζπγθεθξηκέλν 
πιαίζην επελεξγεί βειηησηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα 
ησλ αλαδηαξζξψζεσλ. Γειαδή, ε χπαξμε ηνπ πιαηζίνπ αθεξεγγπφηεηαο ιεηηνπξγεί σο 
έλα είδνο κεραληζκνχ απνηξνπήο ηεο ελδερνκέλσο αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ ηξαπεδψλ 
έλαληη ηεο αλαδηάξζξσζεο κε βάζε ηε ζρεηηθή νδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο 
Κχπξνπ (Κ.Σ.Κ.), ε νπνία φπσο είλαη γλσζηφ πεξηιακβάλεη θαη ηηο δηαδηθαζίεο 
δηακεζνιάβεζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Δπίηξνπν. 

  

Πείηε καο ιίγα ιόγηα γηα ηα ζεκηλάξηα πνπ εθαξκόζαηε ζηελ Τξάπεδα Κύπξνπ 
ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκό ηνπ Φξεκαηννηθνλνκηθνύ Επηηξόπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 
αλαδηάξζξωζεο Μ.Ε.Δ. κέζα από ηε δηακεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία.  

Να δηεπθξηλίζσ ακέζσο φηη ηέηνηα ζεκηλάξηα εθάξκνζα αξρηθά γηα ηελ Alpha Bank ζηε 
Λεπθσζία θαη ζηε Λεκεζφ θαη ηελ ίδηα πεξίνδν γηα ηε πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα 
(.Κ.Σ.) ζηε Λεπθσζία. Αθνινχζεζε εθαξκνγή αλάινγσλ ζεκηλαξίσλ πνπ 
δηνξγαλψζεθαλ απφ ηνλ χλδεζκν Σξαπεδψλ Κχπξνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 
Λεπθσζία, Λάξλαθα θαη Λεκεζφ.  

 



Σα ζεκηλάξηα πνπ εθάξκνζα γηα ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ δηαθέξνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα 
κφλν ζην εμήο: Γφζεθε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία αλαδηάξζξσζεο Μ.Δ.Γ, ηελ εθαξκνγή 
ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο ηεο Κ.Σ.Κ. θαη ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ απφςεψλ 
κνπ γηα ηηο ηερληθέο πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηείηαη 
ν αξηζκφο ησλ βηψζηκσλ αλαδηαξζξψζεσλ γεληθά θαη ηδίσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 
δηνξηζκνχ δηακεζνιαβεηή, γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, απφ ηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Δπίηξνπν, 
πάληνηε ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο ηεο Κ.Σ.Κ. Σα ζεκηλάξηα γηα ηελ Σξάπεδα 
Κχπξνπ εθαξκφζηεθαλ δχν θνξέο ζηε Λεπθσζία, κηα ζηελ Πάθν, κηα ζηε Λεκεζφ θαη 
κηα ζηε Λάξλαθα.  

 

Απφ ηα ζεκηλάξηα απηά θαη ηελ επαθή κνπ κε ην πξνζσπηθφ ησλ ηξαπεδψλ, έρσ 
δηαπηζηψζεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 
•    Φαίλεηαη λα ππάξρεη γλήζην ελδηαθέξνλ απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο λα 
αμηνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο εμψδηθεο δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη 
ηξαπεδψλ,  νη νπνίεο πξνζθέξνληαη απφ ην Γξαθείν ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ 
Δπηηξφπνπ. 
•    Φαίλεηαη λα απνηειεί ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο εγεζίαο ησλ ηξαπεδψλ λα πηνζεηήζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηεπζέηεζεο παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ θαη λα 
κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ εμψδηθε δηεπζέηεζή ηνπο, αμηνπνηψληαο ζηνλ κέγηζην δπλαηφ 
βαζκφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ.  
•    Φαίλεηαη λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπο λα 
εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ Οδεγία ηεο Κ.Σ.Κ. ζρεηηθά κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο θαη 
λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία βηψζηκεο αλαδηάξζξσζεο Μ.Δ.Γ. κέζα 
απφ ηε δηακεζνιαβεηηθή πξνζπάζεηα πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ζεζκφ ηνπ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ.  

 

Πνιύ ελδηαθέξνπζεο νη δηαπηζηώζεηο απηέο. Ωζηόζν, πώο εθδειώλεηαη ζηελ 
πξάμε ην ελδηαθέξνλ πνπ κόιηο αλαθέξαηε;  

Πξαγκαηηθά πνιχ θαίξηα ε εξψηεζή ζαο. Δίλαη ζαθέο φηη ην πξνζσπηθφ ησλ ηξαπεδψλ 
ζήκεξα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ην ίδην πξνζσπηθφ πνπ εξγαδφηαλ ζηηο ηξάπεδεο πξηλ 
ηελ ηξαπεδηθή θξίζε. Πξνθαλψο, λννηξνπίεο ηνπ παξειζφληνο πνπ ελ πνιινίο 
ζρεηίδνληαη θαη κε ηε δεκηνπξγία ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο, δελ αιιάδνπλ απφ ηε κηα κέξα 
ζηελ άιιε. Απαηηείηαη ρξφλνο, ζέιεζε θαη πξνζπάζεηα. Δθείλν πνπ δηαπηζηψλσ είλαη ε 
ζέιεζε γηα αιιαγή λννηξνπίαο, θάηη πνπ ζρεηίδεηαη, ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, κε ηηο ίδηεο 
ηηο Ηγεζίεο ησλ Σξαπεδψλ. Καη φπσο φινη γλσξίδνπκε, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηξεηο κεγάιεο 
ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο (Σξάπεδα Κχπξνπ, .Κ.Σ. θαη Διιεληθή Σξάπεδα) ππάξρεη λέα 
δνκή κεηφρσλ θαη επνκέλσο, λέα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα.  

 

Δίλαη απφιπηα θαηαλνεηφ φηη γηα λα επηηχρνπκε ζηαζεξνπνίεζε θαη παξαπέξα 
αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ καο ζπζηήκαηνο απαηηείηαη, φπσο ζπλήζσο δηεπθξηλίδσ, «λα 
βγάινπκε ηηο ηξάπεδεο απφ ηηο θαθέο εηδήζεηο ησλ Μ.Μ.Δ» θαη λα επαλεγθαζηδξχζνπκε 
ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ (δειαδή ηνπ θφζκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα) θαη ησλ επηκέξνπο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (δειαδή ησλ ηξαπεδηθψλ 
ππαιιήισλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζεηαη ν θφζκνο). Καη απηφ πξέπεη λα γίλεη κε 



δεδνκέλν ην απνιχησο δηθαηνινγεκέλν γεγνλφο φηη, εμαηηίαο ηεο ηξαπεδηθήο θξίζεο θαη 
ησλ ηξαπεδηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ νδήγεζαλ ζ᾿ απηήλ, νη ζρέζεηο πνπ 
κφιηο αλέθεξα βξίζθνληαη ζην λαδίξ ηνπο, πξάγκα άθξσο αληηπαξαγσγηθφ γηα 
νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Ωζηφζν, είλαη κηα αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία, 
επεηδή ζρεηίδεηαη κε λννηξνπίεο θαη έλα επξχηεξν ςπρνινγηθφ θιίκα, είλαη δχζθνιν λα 
κεηαβιεζεί κε ηελ επηζπκεηή ηαρχηεηα πξνο ηελ επηδησθφκελε θαηεχζπλζε. Απαηηείηαη, 
φπσο ήδε αλέθεξα, ρξφλνο, ζέιεζε θαη πνηθηιφκνξθε πξνζπάζεηα. Όκσο ην ίδην 
αδπζψπεηε πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ρσξίο ην «γλήζην ελδηαθέξνλ» πνπ 
θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ φζα έρσ ήδε αλαθέξεη, είλαη ΑΓΤΝΑΣΟ λα επηηεπρζνχλ νη 
επηζπκεηνί ζηφρνη, ζηφρνη, πνπ απιά, απνηεινχλ απαξαίηεηα βήκαηα πνπ ζα 
νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ. Γειαδή, ηελ νπζηαζηηθή 
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξαπέξα αλάπηπμή ηνπ.  

 

ε πην πξαθηηθφ επίπεδν, ην ελδηαθέξνλ ην νπνίν αλέθεξα εθδειψλεηαη θαζεκεξηλά 
ζηηο επαθέο κνπ (ηειεθσληθέο επηθνηλσλίεο, ζπζθέςεηο, αληαιιαγέο emails θηι) κε 
αλψηεξα ζηειέρε ηξαπεδψλ (Σξάπεδα Κχπξνπ, Διιεληθή Σξάπεδα, .Κ.Σ. θ.η.ι.) γηα ηε 
δηαρείξηζε παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ (κάιηζηα κε ηε κέζνδν ηνπ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ) 
ή γηα ππνζέζεηο αλαδηάξζξσζεο Μ.Δ.Γ., κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνψζεζε βηψζηκσλ 
αλαδηαξζξψζεσλ απνδεθηψλ απφ ηνπο νθεηιέηεο. Αλακθίβνια, ην κέρξη ζήκεξα 
αμηφινγν πνζνζηφ επηηπρίαο ζηηο δηακεζνιαβήζεηο πνπ έρσ αλαθέξεη ζρεηίδεηαη άκεζα 
κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ κφιηο πεξηέγξαςα.  

 

Καη επεηδή δελ ζέισ λα σξαηνπνηψ ή λα εμηδαληθεχσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νθείισ λα 
ππνγξακκίζσ θαη κε κεγάιε δπζαξέζθεηα λα ζαο πσ φηη παξά ην ελδηαθέξνλ πνπ 
ππάξρεη γηα αιιαγή λννηξνπίαο, παξά ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηηο 
νπνίεο ήδε έρσ κηιήζεη, δπζηπρψο εμαθνινπζνχλ λα εθδειψλνληαη θαηά θαηξνχο πνιχ 
αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο ηξάπεδεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. Απηφ είλαη εληειψο 
απαξάδεθην θαη θαηαδηθαζηέν.  

 

Κξίλεηε όηη είλαη ηθαλνπνηεηηθό ην πνζνζηό ηνπ θόζκνπ πνπ έξρεηαη ζηνλ 
Επίηξνπν πξνθεηκέλνπ λα βξεη ιύζεηο κε ηηο Τξάπεδεο; 

Γηα λα απαληήζσ ζηελ εξψηεζή ζαο είλαη απαξαίηεην λα θαηεγνξηνπνηήζσ ηνλ θφζκν 
ζηνλ νπνίν αλαθέξεζηε. Έρνπκε πξψηα κηα κεξίδα πνιηηψλ κε πνιχ ζνβαξά 
πξνβιήκαηα θαη δηαθνξέο κε ηξάπεδεο γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε 
ελαληίνλ ηνπο, είηε ηξέρεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία πνπ θίλεζαλ νη ίδηνη ελαληίνλ θάπνηνπ 
ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ή θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο απφ θάπνηα ηξάπεδα. Οξηζκέλνη απφ 
απηνχο απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν κνπ, είηε ηειεθσληθά είηε κε επηζηνιή ηνπο, δεηψληαο 
βνήζεηα. Έρνπκε ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλίεο. 

 

Γπζηπρψο, ε επηθνηλσλία απηή δελ είλαη εθηθηφ λα θαηαιήγεη ζε λνκφηππα ππνβιεζέλ 
παξάπνλν, δειαδή παξάπνλν πνπ είλαη λφκηκν λα εμεηαζηεί απφ ηνλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθφ Δπίηξνπν. Ο Νφκνο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ αξκνδηφηεηά κνπ, πνιχ 
ζσζηά θαζνξίδεη φηη ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο Δπίηξνπνο δελ δηθαηνχηαη λα επηιακβάλεηαη 



παξαπφλσλ γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε ή γηα ππνζέζεηο 
γηα ηηο νπνίεο ηξέρεη δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Σψξα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηθαζηηθή δηαδηθαζία είλαη απνηέιεζκα αγσγήο θαηά 
ηξάπεδαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαηαλαισηή, δηεπθξηλίδνπκε ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη αλάθιεζε ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο 
πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ παξάπνλν, ηνλίδνληάο ηνπο φηη πξηλ 
πξνβνχλ ζε ηέηνηα ελέξγεηα ζα πξέπεη λα ζηαζκίζνπλ ζσζηά ηα ζπκθέξνληά ηνπο 
ζπκβνπιεπφκελνη ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο. Αληηιακβάλεζηε φηη ε επηθνηλσλία κε πνιίηεο 
απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ηδίσο φηαλ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε email, επηβαξχλεη ζεκαληηθά 
ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ, δηφηη ζε γξαπηέο επηθνηλσλίεο είκαζηε ππνρξεσκέλνη 
λα απαληήζνπκε γξαπηψο.  

 

Η δεχηεξε θαηεγνξία πνιηηψλ πνπ επηθνηλσλεί καδί καο, ρσξίο ζπλήζσο λα 
ελδηαθέξνληαη γηα ππνβνιή παξαπφλνπ, είλαη πνιίηεο πνπ καο θαηαγγέιινπλ 
ηζρπξηδφκελεο απζαηξεζίεο ηξαπεδψλ νη νπνίεο ζπλήζσο αθνξνχλ ζε κηθξνπνζά ή 
ηζρπξηδφκελε θαθή ζπκπεξηθνξά απφ ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο. Γπζηπρψο θαη πάιη 
φηαλ ε επηθνηλσλία απηή γίλεηαη γξαπηψο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απαληάκε γξαπηψο, 
θπξίσο γηα λα εμεγήζνπκε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο παξαπφλνπ θαη φηη ρσξίο ηε 
λνκφηππε ππνβνιή παξαπφλνπ είλαη λνκηθά αδχλαην γηα ηνλ Δπίηξνπν λα εμεηάζεη 
ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο. 

 

Η ηξίηε θαηεγνξία πνιηηψλ είλαη πνιίηεο κε ζαθέο παξάπνλν (δειαδή πνιχ 
ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνχο ελαληίνλ Σξάπεδαο) ην νπνίν δπζηπρψο δελ ηθαλνπνηεί ην 
θξηηήξην ηεο εγθαηξφηεηαο.  Ο λφκνο νξίδεη φηη, ν Δπίηξνπνο δελ επηιακβάλεηαη 
παξάπνλν ην νπνίν ππνβάιιεηαη «κεηά ηελ πάξνδν είθνζη δχν κελψλ (22) απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο έιαβε γλψζε ή πνπ ινγηθά ζα έπξεπε θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ Δπηηξφπνπ λα είρε ιάβεη γλψζε ηεο επηβιαβνχο πξάμεο ή παξάιεηςεο 
ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ γεγνλφηνο φηη είρε έξεηζκα γηα ππνβνιή 
παξαπφλνπ».  ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη πάιηλ είλαη άλεπ λνήκαηνο λα ελζαξξπλζεί ν 
πνιίηεο λα ππνβάιεη παξάπνλν, φζν δηθαηνινγεκέλν θαη αλ είλαη αθνχ ζην ηέινο ν 
Δπίηξνπνο ζα ππνρξεσζεί λα κελ ην εμεηάζεη.  Έηζη, απιψο εμεγνχκε ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο φηη δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ε ππφζεζή ηνπο (φζν δηθαηνινγεκέλε θαη 
αλ θαίλεηαη) θαη ηνπο απνηξέπνπκε απφ ην λα ππνβάινπλ παξάπνλν, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθχγνπλ ηελ ηαιαηπσξία θαη λα κελ επηβαξπλζνχλ απφ ην ηέινο ησλ 20 επξψ, 
πνπ  ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ ππνβνιή θάζε παξαπφλνπ. 

 

Η ηέηαξηε θαηεγνξία πνιηηψλ είλαη πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε ηζρπξηδφκελε δεκία 
ππεξβαίλεη θαηαθαλψο ηηο €170,000 θαη δελ ππάξρεη ηξφπνο ην παξάπνλφ ηνπο λα 
δηαηππσζεί γηα ηζρπξηδφκελε δεκία κηθξφηεξε ή ίζε κε ην πνζφ απηφ. Ο λφκνο 
απαγνξεχεη ζηνλ Δπίηξνπν λα εμεηάζεη παξάπνλα γηα ηζρπξηδφκελεο δεκίεο 
κεγαιχηεξεο ησλ €170,000 θαη επνκέλσο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε 
απνζαξξχλνπκε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ παξάπνλν. 
Μεξηθέο εθαηνληάδεο πνιηηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κε ην Γξαθείν κνπ (ηειεθσληθψο ή 



γξαπηψο) εληάζζνληαη ζηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο θαη αλαπφθεπθηα, γηα ηνπο ιφγνπο 
πνπ αλαθέξζεθαλ δελ θαηαιήγνπλ ζε λνκφηππε ππνβνιή παξαπφλνπ θαη ην 
ζρεκαηηζκφ θαθέινπ παξαπφλνπ.  Ωζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη επηβαξχλνπλ ηνλ θφξην 
εξγαζίαο ηνπ Γξαθείνπ κνπ, αιιά είκαζηε ππνρξεσκέλνη απφ ηνλ Νφκν λα 
δηαρεηξηδφκαζηε απνηειεζκαηηθά ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ είδνπο απηνχ. 

 

Σέινο, είλαη ε θαηεγνξία πνιηηψλ κε πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη ζαθή  παξάπνλα ησλ 
νπνίσλ φιεο νη παξάκεηξνη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ 
Νφκν γηα ππνβνιή παξαπφλνπ ζηνλ Δπίηξνπν θαη άξα ν Δπίηξνπνο δηθαηνχηαη λα ην 
εμεηάζεη. 

 

Απφ φζα έρσ πεξηγξάςεη πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη: 
•    Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ Θεζκφ ηνπ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ θαη γηα ην πψο ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα ηνλ 
αμηνπνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζηαζία πνπ κπνξεί λα ηνπ 
πξνζθέξεη.   
•    Σν γεγνλφο φηη έρεη θαζπζηεξήζεη ππεξβνιηθά ε έλαξμε ηεο επηρεηξεζηαθήο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεζκνχ εκπφδηζε θαη εκπνδίδεη ηελ ππνβνιή κεγάινπ αξηζκνχ 
παξαπφλσλ πνιηηψλ θαηά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πνηα ε δηαθνξά ζηηο ππνζέζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε Υπεξεζία ζαο ζε ζρέζε κε 
ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπόηεηαο θαη ηα Πξνζωπηθά Σρέδηα Απνπιεξωκώλ; 

Θεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ έλα πιαίζην αθεξεγγπφηεηαο είλαη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο 
ησλ α-θεξέγγπσλ δαλεηνιεπηψλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.  ηελ Κχπξν, εθηφο 
απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή, ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη παξαγσγηθή ηφζν απφ 
θνηλσληθήο φζν θαη απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, έρεη εμειηρζεί, γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 
ζε εξγαιείν δηθαζηεξηαθήο αλαδηάξζξσζεο Μ.Δ.Γ.  Απφ ηελ άιιε, ν ζεζκφο ηνπ 
Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ, απφ ηε θχζε ηνπ θαη σο ζεζκφο - επξσπατθφ 
θεθηεκέλν πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επξσπατθή αληίιεςε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
θαη ηε ζπλεπαγφκελε πξνζηαζία ηνπ πνιίηε-θαηαλαισηή, πξνσζεί δηαδηθαζίεο εμψδηθεο 
δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ κεηαμχ πνιίηε θαη θαηαλαισηή ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 
θαηαλαισηή. 

 

Με δεδνκέλε ηελ Οδεγία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ γηα ηηο αλαδηαξζξψζεηο 
Μ.Δ.Γ., ε αλαδηάξζξσζε ηέηνησλ δαλείσλ κέζα απφ ηε δηακεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία 
πνπ πξνζθέξεη ν ζεζκφο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Δπηηξφπνπ ζπληειείηαη ζην θπζηθφ 
ηνπο ρψξν πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ ίδηα ηε Σξάπεδα θαη κάιηζηα κε ηελ πιένλ 
θηιηθή θαη αλέμνδε δηαδηθαζία εμψδηθεο δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ – ηε δηακεζνιάβεζε. 
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