Γενικά: Αρμοδιότητεσ Χρηματοοικονομικοφ Επιτρόπου
1. Ποιεσ είναι οι αρμοδιότθτεσ του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου;
Ο Επίτροποσ, ζχει αρμοδιότητα:
(i) να επιλαμβάνεται παραπόνων καταναλωτϊν εναντίον χρθματοοικονομικϊν επιχειριςεων,
νοουμζνου ότι:
 το παράπονο υποβάλλεται από τον καταναλωτι,
 ο καταναλωτισ ζχει ιδθ υποβάλει το παράπονο του ςτθν επθρεαηόμενθ
χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ προτοφ το υποβάλει ςτον Επίτροπο,
 θ χρθματοοικονομικι επιχείρθςθ κατά τθσ οποίασ υποβάλλεται το παράπονο να είχε
άδεια λειτουργίασ από τθν αντίςτοιχθ Εποπτικι Αρχι (Κεντρικι Τράπεηα τθσ Κφπρου,
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και Ζφοροσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν), ι να λειτουργοφςε με
βάςθ κακεςτϊσ ελεφκερθσ εγκατάςταςθσ.
(ii)

2.

να διορίηει Διαμεςολαβθτι, μετά από ςχετικι αίτθςθ οφειλζτθ, ο οποίοσ κα
αναλαμβάνει τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ του οφειλζτθ και του Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ που
παραχϊρθςε ςτον οφειλζτθ δάνειο, για ςκοποφσ Αναδιάρκρωςθσ Μθ Εξυπθρετοφμενων
Δανείων μζχρι τριακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (€350,000.00) με ενυπόκθκθ
εξαςφάλιςθ τθν κφρια κατοικία του οφειλζτθ, τθσ οποίασ θ αξία δφναται να είναι και
πζραν των τριακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€350,000.00).

Πωσ ενεργεί ο Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του;
(i) Ο Επίτροποσ ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ενεργεί πάντοτε με τρόπο ϊςτε να
επιτελοφνται οι ςκοποί του Φορζα, όπωσ ρθτά αναφζρονται ςτο άρκρο 4 του Περί τθσ
Σφςταςθσ και Λειτουργίασ του Ενιαίου Φορζα Εξϊδικθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν
Χρθματοοικονομικισ Φφςεωσ Νόμου του 2010 (84(Ι)/2010)
(ii) Ο Επίτροποσ ενεργεί ςτθ βάςθ των πιο πάνω αρχϊν προσ επιτζλεςθ των ςκοπϊν του Φορζα
τόςο όταν επιλαμβάνεται παραπόνων καταναλωτϊν, όςο και όταν εξετάηει αιτιςεισ χρεωςτϊν
για αναδιάρκρωςθ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων, όςο και ςτθν επιλογι και διοριςμό
διαμεςολαβθτϊν για το ςκοπό αυτό.

Ειδικζσ Διατάξεισ που αφοροφν αναδιαρθρϊςεισ Πιςτωτικϊν Διευκολφνςεων
Χρήςιμοι Οριςμοί
3. Τι ςθμαίνει «πιςτωτικι διευκόλυνςθ»;
«πιςτωτικι διευκόλυνςθ», ςθμαίνει:
(i) ποςό δανείου, ι
(ii) ποςό ορίου υπεραναλήψεωσ, ι

(iii) ποςό ορίου πιςτωτικήσ κάρτασ,
το οποίο δεν είναι περιςςότερο από τριακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ ευρϊ (€350,000.00),
παρζχεται από Αδειοδοτθμζνο Πιςτωτικό Κδρυμα ςε καταναλωτι και εξαςφαλίηεται με
υποκικθ ι με ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ εξαςφάλιςθσ που κατατζκθκε ςτο Τμιμα
Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ επί ακινιτου που χρθςιμοποιείται ωσ κφρια κατοικία,
ι
(iv) χρηματοδοτική μίςθωςη ακινήτου, (leasing) το οποίο ακίνθτο, χρθςιμοποιείται ωσ
κφρια κατοικία, ςυνολικισ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ μζχρι του ποςοφ των τριακοςίων
πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€350,000.00).

4. Τι ςθμαίνει «κφρια κατοικία»;
«κφρια κατοικία», ςθμαίνει τθν κατοικία που χρθςιμοποιείται για τθ διαμονι του ιδιοκτιτθ τθσ,
ι ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, του αντιςυμβαλλόμενου ςτθ ςφμβαςθ,
μιςκωτι τθσ, για περίοδο τουλάχιςτον ζξι (6) μθνϊν κατ’ ζτοσ.
5. Πώσ ορίηεται ςτο Νόμο ο «καταναλωτισ»;
Σφμφωνα με το Νόμο, καταναλωτισ ςθμαίνει φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι φιλανκρωπικό
ίδρυμα ι ςωματείο ι ζνωςθ προςϊπων ι καταπίςτευμα ι ταμείο προνείασ αλλά δεν
περιλαμβάνει αρμόδια εποπτικι αρχι ι, τθρουμζνθσ τθσ επιφφλαξθσ τθσ παραγράφου (α) και
τθσ πρϊτθσ επιφφλαξθσ τθσ παραγράφου (β) του άρκρου 10 του περί τθσ Σφςταςθσ και
Λειτουργίασ Ενιαίου Φορζα Εξϊδικθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν Χρθματοοικονομικισ Φφςεωσ
Νόμου του 2010-2014.

Προςόντα Διαμεςολαβητή
6. Ποιοσ ζχει το δικαίωμα να διορίηεται ωσ Διαμεςολαβθτισ από τον Επίτροπό για ςκοποφσ
Αναδιάρκρωςθσ Μθ Εξυπθρετοφμενων Δανείων;
Για να μπορεί να διοριςτεί κάποιοσ από τον Επίτροπο ωσ Διαμεςολαβθτισ, πρζπει να είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Διαμεςολαβθτϊν που προβλζπεται ςτισ υποπαραγράφουσ (i) και
(ii) τθσ παραγράφου (α) του άρκρου 7 του περί Οριςμζνων Θεμάτων Διαμεςολάβθςθσ ςε
Αςτικζσ Διαφορζσ Νόμου, και κα πρζπει να ζχει τφχει επιμόρφωςθσ από τθν Κεντρικι Τράπεηα
τθσ Κφπρου ςε κζματα αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικϊν διευκολφνςεων. Σθμειϊνεται, ότι πρόςωπο
το οποίο είναι εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο Διαμεςολαβθτϊν, το οποίο προβλζπεται ςτθν
υποπαράγραφο (i) τθσ παραγράφου (α) του άρκρου 7 του πιο πάνω Νόμου, κα πρζπει να ζχει
τφχει κατάρτιςθσ για κζματα διαμεςολάβθςθσ από αναγνωριςμζνουσ οίκουσ και να ζχει λάβει
πιςτοποιθτικό μετά από ειδικζσ εξετάςεισ.

Διαδικαςία υποβολήσ αίτηςησ από χρεϊςτη για διοριςμό διαμεςολαβητή, το κόςτοσ υποβολήσ
αίτηςησ και το κόςτοσ για τη χρήςη των υπηρεςιϊν του Διαμεςολαβητή.
7. Ποια είναι θ διαδικαςία υποβολισ αίτθςθσ από χρεώςτθ προσ τον Επίτροπο για το διοριςμό
Διαμεςολαβθτι για ςκοποφσ διαδικαςίασ αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικών διευκολφνςεων;
Ο Χρεϊςτθσ ζχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτθςθ προσ τον Επίτροπο για τον διοριςμό
Διαμεςολαβθτι, εντόσ χρονικοφ πλαιςίου δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν θμερομθνία
υποβολισ κατάςταςθσ ςχετικϊν οικονομικϊν ςτοιχείων προσ το Πιςτωτικό Κδρυμα, τα οποία
κακορίηονται εκάςτοτε ςτθν Οδθγία Διαχείριςθσ Κακυςτεριςεων.
Στθν περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί αίτθςθ όπωσ προβλζπεται πιο πάνω, ο χρεϊςτθσ ζχει το
δικαίωμα να υποβάλει αίτθςθ εντόσ χρονικοφ πλαιςίου δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν
υποβολι πρόταςθσ αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ από το Πιςτωτικό Κδρυμα.
8. Υπάρχει οποιοδιποτε κόςτοσ για τθν υποβολι αίτθςθσ προσ τον Επίτροπο για διοριςμό
διαμεςολαβθτι;
Ναι. Ο Χρεϊςτθσ με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ καταβάλλει τζλοσ φψουσ είκοςι (€20.00)ευρϊ.
9. Τι πρζπει να περιλαμβάνει θ αίτθςθ του χρεώςτθ προσ τον Επίτροπο για το διοριςμό
Διαμεςολαβθτι για ςκοποφσ διαδικαςίασ αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικών διευκολφνςεων;
Χρεϊςτθσ δφναται να υποβάλει αίτθςθ προσ τον Επίτροπο νοουμζνου ότι ικανοποιοφνται
ςωρευτικά τα εξισ κριτιρια:
i.
Η πιςτωτικι διευκόλυνςθ αφορά ποςό που δεν υπερβαίνει κατά τθν θμερομθνία
παραχϊρθςισ τθσ τα 350,000 Ευρϊ (Μζροσ VIA, άρκρο 14Α)
ii.
Κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ:
 ΔΕΝ ζχει εκδοκεί απόφαςθ από δικαςτιριο τθσ Δθμοκρατίασ ςχετικά με τθν
πιςτωτικι διευκόλυνςθ,
 ΔΕΝ βρίςκεται ςε εξζλιξθ ςχετικά με τθν πιςτωτικι διευκόλυνςθ οποιαδιποτε
δικαςτικι διαδικαςία,
 ΔΕΝ ενεργοποιικθκε διαδικαςία πϊλθςθσ του ενυπόκθκου ακινιτου με
πλειςτθριαςμό,
 ΔΕΝ ενεργοποιικθκε διαδικαςία λιψθσ τθσ κατοχισ ι εκποίθςθσ ακινιτου που
αποτελεί αντικείμενο χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ (Μζροσ VIA, άρκρο 14B(γ)).
iii.
Η αίτθςθ υποβάλλεται εντόσ 14 θμερϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο αιτθτισ
ζχει υποβάλει όλα τα ςχετικά οικονομικά ςτοιχεία προσ το ΑΠΙ, τα οποία κακορίηονται
εκάςτοτε ςτθν “Οδθγία Διαχείριςθσ Κακυςτεριςεων”. Το γεγονόσ αυτό κα πρζπει να
τεκμαίρετε από πιςτοποιθτικό που οφείλει να εκδίδει το ΑΠΙ (Μζροσ VIA, άρκρο 14Γ(2)).
iv.
Σε περίπτωςθ που θ αίτθςθ δεν υποβλικθκε εντόσ του πιο πάνω χρονικοφ πλαιςίου, κα
πρζπει να υποβάλλεται εντόσ 14 θμερϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία το ΑΠΙ
υπζβαλε εγγράφωσ τθν πρϊτθ πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ πιςτωτικισ διευκόλυνςθσ προσ

v.

vi.

τον αιτθτι. Το γεγονόσ αυτό κα τεκμαίρετε από τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν
εν λόγω πρόταςθ του ΑΠΙ (Μζροσ VIA, άρκρο 14Γ(2)).
Το ενυπόκθκο ακίνθτο ςτθν πιςτωτικι διευκόλυνςθ, ι ςε περίπτωςθ χρθματοδοτικισ
μίςκωςθσ, το ακίνθτο που είναι αντικείμενο τθσ εν λόγω μίςκωςθσ, χρθςιμοποιείται ωσ
κφρια κατοικία του ιδιοκτιτθ ι του μιςκωτι για τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ το χρόνο. Το
γεγονόσ αυτό κα τεκμαίρετε από πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον κοινοτάρχθ τθσ
περιοχισ ςτθν οποία βρίςκεται το ακίνθτο (Μζροσ VIA, άρκρο 14Α).
Ο χρεϊςτθσ δεν ζχει κθρυχκεί ςε πτϊχευςθ και/ι δεν βρίςκεται ςε διαδικαςία
εκκακάριςθσ (Μζροσ VIA, άρκρο 14Α).

10. Πόςο χρόνο κα χρειαςτεί ο Επίτροποσ για να διορίςει Διαμεςολαβθτι;
Ο Επίτροποσ διορίηει διαμεςολαβθτι εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία
που το Γραφείο του είναι ςε κζςθ να αποφανκεί κατά πόςο θ αίτθςθ του χρεϊςτθ κα πρζπει,
ςφμφωνα με το Νόμο, να εγκρικεί ι να απορριφκεί. Ενθμερϊνει άμεςα για τον διοριςμό αυτό
το Πιςτωτικό Κδρυμα και τον χρεϊςτθ.
11. Είναι υποχρεωμζνο το Πιςτωτικό Ίδρυμα να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ;
Ναι, το Πιςτωτικό Κδρυμα οφείλει να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ.
12. Ποιοσ και πότε ορίηει τθ ςυνάντθςθ μεταξφ του Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ, του χρεώςτθ και του
Διαμεςολαβθτι;
Το Πιςτωτικό Κδρυμα οφείλει εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν
οποία ενθμερϊκθκε από τον Επίτροπο για το διοριςμό του Διαμεςολαβθτι, να διευκετιςει
ςυνάντθςθ με τον χρεϊςτθ και τον Διαμεςολαβθτι. Στθ ςυνζχεια ο Διαμεςολαβθτισ αφοφ
ειςπράξει τθ νενομιςμζνθ διαμεςολαβθτικι αμοιβι του και ενθμερϊςει τον
χρθματοοικονομικό επίτροπο, οφείλει να κακορίςει κατάλλθλο χϊρο και τόπο για τισ
διαμεςολαβιςεισ και να κακορίςει πρόγραμμα πραγματοποίθςθσ τουσ.
13. Ποιοσ προεδρεφει των ςυναντιςεων μεταξφ του Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ, του Χρεώςτθ και του
Διαμεςολαβθτι;
Ο Διαμεςολαβθτισ.
14. Ποιο είναι το κόςτοσ για τθ χριςθ των υπθρεςιών του Διαμεςολαβθτι;
Το κόςτοσ για τθ χριςθ των υπθρεςιϊν του Διαμεςολαβθτι δε μπορεί να είναι περιςςότερο
από τα πεντακόςια (€500.00) ευρϊ, τα οποία χρεϊνεται κατά 80% το Πιςτωτικό Κδρυμα και

κατά 20% ο Χρεϊςτθσ. Ο ακριβισ τρόποσ υπολογιςμοφ κακορίηεται από τον Επίτροπο ςε ειδικι
Ερμθνευτικι Εγκφκλιο.
15. Ζχει το δικαίωμα ο Χρεώςτθσ να ηθτιςει από τον Επίτροπο τθ διακοπι τθσ διαδικαςίασ
διαμεςολάβθςθσ;
Ο Χρεϊςτθσ ζχει δικαίωμα, ςε οποιονδιποτε χρόνο, να υποβάλει αίτθςθ ςτον Επίτροπο για
διακοπι τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. Σε τζτοια περίπτωςθ, ο Χρεϊςτθσ επιβαρφνεται εξ’
ολοκλιρου με το κόςτοσ για τθ χριςθ των υπθρεςιϊν του Διαμεςολαβθτι.
16. Πότε ολοκλθρώνεται θ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ;
 Όταν τα μζρθ καταλιξουν ςε ςυμφωνία ςτα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ
 Όταν ο Διαμεςολαβθτισ αποφαςίςει ότι θ διαδικαςία κακίςταται ατελζςφορι και
κθρφττει τθ λιξθ τθσ
 Όταν ο χρεϊςτθσ αποφαςίςει να αποχωριςει από τθ διαδικαςία. Σε μια τζτοια
περίπτωςθ αναλαμβάνει πλιρωσ το κόςτοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ και αποηθμιϊνει το
ΑΠΙ για το ποςό που ζχει καταβάλει. Απαγορεφεται από το Νόμο να αποχωριςει από
τθ διαδικαςία το ΑΠΙ.
17. Τι γίνεται με τθ λιξθ τθσ Διαμεςολάβθςθσ;
Με τθ λιξθ τθσ Διαμεςολάβθςθσ, ο Διαμεςολαβθτισ υποβάλλει ςτον Επίτροπο ζκκεςθ ςχετικι
με τθ Διαμεςολάβθςθ που διενεργικθκε. Στθν ζκκεςθ αναφζρονται τα ακόλουκα:
i.
ότι τα δφο μζρθ (χρεϊςτθσ και Πιςτωτικό Κδρυμα) ζχουν παρουςιαςτεί ςτθ
Διαμεςολάβθςθ,
ii.
ότι τα δφο μζρθ ζχουν διαβουλευκεί καλι τθ πίςτει,
iii.
κατά πόςο ζχει επιτευχκεί ι όχι ςυμφωνία. Στθν περίπτωςθ που ζχει επιτευχκεί
ςυμφωνία επιςυνάπτεται ςτθν ζκκεςθ και
iv.
Τα μζρθ (ΑΠΙ και χρεϊςτθσ) και ο Διαμεςολαβθτισ ςυμπλθρϊνουν τα ειδικά ζντυπα τθσ
διαδικαςίασ για τουσ ςκοποφσ τθσ βάςθσ δεδομζνων που τθρείται ςτθ βάςθ δεδομζνων
του Γραφείου του Επιτρόπου.
18. Ζχει δικαίωμα το ΑΠΙ να αποχωριςει από τθ διαδικαςία;
Όχι το ΑΠΙ δεν ζχει δικαίωμα να αποχωριςει από τθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ.
19. Πόςο χρονικό διάςτθμα χρειάηεται μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ;
Η διαδικαςία διοριςμοφ Διαμεςολαβθτι, τθσ διαμεςολάβθςθσ και τθσ υποβολισ πρόταςθσ από
το Πιςτωτικό Κδρυμα προσ τον Χρεϊςτθ δε μπορεί να υπερβαίνει ςυνολικά το διάςτθμα του

ενόσ μθνόσ. Σθμειϊνεται, ότι ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ μπορεί να παρατακεί για
ακόμα ζνα μινα, ςτθν περίπτωςθ που ο Επίτροποσ κρίνει ότι ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ.
20. Με τθ λιξθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και μετά τθν υποβολι πρόταςθσ από το Πιςτωτικό Ίδρυμα
προσ τον Χρεώςτθ, μπορεί ο Χρεώςτθσ να απευκυνκεί ςτθν Επιτροπι Επίλυςθσ Διαφορών
του Πιςτωτικοφ ιδρφματοσ;
Ναι, μπορεί να το πράξει εντόσ πζντε (5) θμερϊν.
21. Με τθ λιξθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και μετά τθν υποβολι πρόταςθσ από το Πιςτωτικό Ίδρυμα
προσ τον Χρεώςτθ, μπορεί ο Χρεώςτθσ να απευκυνκεί εκ νζου ςτον Επίτροπο;
Όχι.
22. Τι γίνεται ςτθν περίπτωςθ που καταναλωτισ υποβάλει αίτθςθ διοριςμοφ Διαμεςολαβθτι, ο
Επίτροποσ ζχει διορίςει Διαμεςολαβθτι και ζχει ενθμερώςει γραπτώσ το ΑΠΙ, αλλά αυτό είτε
αμελεί είτε αρνείται να προςζλκει ςε διαβοφλευςθ για κατάλθξθ ςε ςυμφωνία με τον
Χρεώςτθ;
Σε τζτοια περίπτωςθ το Πιςτωτικό Κδρυμα χάνει το δικαίωμα του να διεκδικιςει δικθγορικά
ζξοδα και τόκουσ επί των εξόδων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω δικαςτικι διαδικαςία εναντίον του
χρεϊςτθ.

23. Μπορεί να επιβάλει λφςθ ςτθ διαφορά ο Διαμεςολαβθτισ;
Όχι, ο Διαμεςολαβθτισ δε μπορεί να επιβάλει λφςθ ςτθ διαφορά, οφτε να αποφαςίςει
για ςχιματα αναδιάρκρωςθσ. Ο Διαμεςολαβθτισ 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.
24. Γενικζσ Πλθροφορίεσ
Πριν το διοριςμό Διαμεςολαβθτι προθγείται θ αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ του χρεϊςτθ
για διοριςμό Διαμεςολαβθτι, πρόκειται για κάπωσ περίπλοκθ διαδικαςία διότι κα
πρζπει να διαςφαλίηει ότι διορίηονται διαμεςολαβθτζσ ςε πραγματικά δικαιοφχουσ
οφειλζτεσ. Το ίδιο περίπλοκθ, αναμζνεται να είναι και θ διαδικαςία διοριςμοφ
διαμεςολαβθτι, διότι εκτόσ των άλλων, ο Επίτροποσ, διορίηοντασ ζνα διαμεςολαβθτι
κα πρζπει να διαςφαλίηει τθν ανεξαρτθςία του μεταξφ των δυο μερϊν (χρεϊςτθ και

ΑΠΙ) ςτθ διαφορά. Επίςθσ θ επιλογι του διαμεςολαβθτι μζςα από τον από Ειδικό
Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν που καταρτίηεται από τον Επίτροπο, κα γίνεται κατά τρόπο
απόλυτα διάφανο και αμερόλθπτο ϊςτε να διαςφαλίηεται ίςθ κατανομι του
διαμεςολαβθτικοφ ζργου μεταξφ των προςϊπων που κα είναι εγγεγραμμζνοι ςτον
Ειδικό Κατάλογο Διαμεςολαβθτϊν. Για να διαςφαλιςτοφν όλα αυτά ο Επίτροποσ κα
χρθςιμοποιεί ειδικό λογιςμικό. Εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του Επιτρόπου να
αποφαςίςει πότε κα αρχίςει να αρχίςει τθ χρθςιμοποίθςθ του ανάλογου λογιςμικοφ.

