
 

 

 

ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΔΓΚΤΚΛΙΟ  

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΟΤ 

Αρηζκός Εγθσθιίοσ 1/2014 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΑΠΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΥΡΔΩΣΔ ΓΙΑ 

ΚΟΠΟΤ ΓΙΟΡΙΜΟΤ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΔΙ 

ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΩΝ 

 

ΔΠΔΙΓΗ,oπεξί ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμώδηθεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Υξεκαηνννηθνλνκηθήο Φύζεωο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο 

ηνπ 2014(Ν.125(Ι)/2014),δηεπξύλεη ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ 

Δπηηξόπνπ ώζηε λα δύλαηαη λα δηνξίδεη, ζηε βάζε αίηεζεο ρξεωζηώλ, 

Γηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηακεζνιάβεζε κεηαμύ ηνπ ρξεώζηε 

θαη ηνπ Αδεηνδνηεκέλνπ Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο (ΑΠΙ) γηα ζθνπνύο 

αλαδηάξζξωζεο πηζηωηηθώλ δηεπθνιύλζεωλ  

 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ,γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ πην πάλω Νόκνπ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό λα επεμεγεζνύλ όξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη 

αμηνιόγεζεο αηηήζεωλ ρξεωζηώλ θαη ην δηνξηζκό δηακεζνιαβεηή, όπωο επίζεο 

θαη ηωλ ίδηωλ ηωλ ελ ιόγω δηαδηθαζηώλ,  ώζηε λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ. 

 

ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗ ηνπο ζθνπνύο ηνπ πεξί ηεο ύζηαζεο θαη 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Δμώδηθεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

Υξεκαηνννηθνλνκηθήο Φύζεωο Νόκνπ ηνπ 2010 (Ν. 84(Ι)/2010) όπωο 

θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4(2) απηνύ, ζύκθωλα κε ην νπνίν «ν Φορέας θαηά ηελ 

άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηοσ ελεργεί θαηά ηρόπο δίθαηο θαη ακερόιεπηο, 

αθοιοσζώληας δηαθαλείς, γρήγορες θαη αποηειεζκαηηθές δηαδηθαζίες, κε 

γλώκολα ηε δηαζθάιηζε ηωλ ζσκθερόληωλ ηωλ θαηαλαιωηώλ»,αιιά θαη ηνπο 

απώηεξνπο ζθνπνύο ηνπ ηξνπνπνηεηηθνύ Νόκνπ 125(Ι)/2014, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ηεο όζν ην δπλαηό απνηειεζκαηηθόηεξεο εθαξκνγήο 

ηνπ θαηά ηξόπν δίθαην θαη ινγηθό 

 

ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΤΠΟΦΗ όηη ην άξζξν 14Γ(1) ηνπ Ν. 

125(Ι)/2014 πνπ αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήζεωλ πξνλνεί όηη «τρεώζηες δύλαηαη, 

γηα ζθοπούς αλαδηάρζρωζες πηζηωηηθώλ δηεσθοιύλζεωλ, λα σποβάιεη αίηεζε 

ζηολ Επίηροπο προθεηκέλοσ ασηός λα δηορίζεη δηακεζοιαβεηή, ο οποίος είλαη 

εγγεγρακκέλος ζηο Μεηρώο Δηακεζοιαβεηώλ ποσ προβιέπεηαη ζηης 

σποπαραγράθοσς (i) θαη (ii) ηες παραγράθοσ (α) ηοσ άρζροσ 7 ηοσ περί 

Ορηζκέλωλ Θεκάηωλ Δηακεζοιάβεζες ζε Αζηηθές Δηαθορές Νόκοσ θαη ο οποίος 

έτεη ηύτεη επηκόρθωζες από ηελ Κεληρηθή Τράπεδα ηες Κύπροσ ζε ζέκαηα 

αλαδηάρζρωζες πηζηωηηθώλ δηεσθοιύλζεωλ» 



 

 

 

 

ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑ ΔΠΙΗ ΤΠΟΦΗ όηη ην άξζξν 14Γ(12) ηνπ Ν. 

125(Ι)/2014 πξνβιέπεη όηηηεξνπκέλωλ ηωλ δηαηάμεωλ νπνηαζδήπνηε πξάμεο 

ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο πνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο, ν Δπίηξνπνο δύλαηαη λα 

εθδίδεη εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ εδαθίνπ 

(11) ηνπ άξζξνπ 14Γ θαη γεληθόηεξα ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ ΜέξνποVIA ηνπ Νόκνπ 

(Δηδηθέο Γηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ αλαδηαξζξώζεηο πηζηωηηθώλ δηεπθνιύλζεωλ) 

 

Ο ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΠΙΣΡΟΠΟ αζθώληαο ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

πνπ ηνπ παξέρεη ν Νόκνο γηα λα εθδίδεη εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο εθδίδεη ηελ 

παξνύζα Δξκελεπηηθή Δγθύθιην ε νπνία απνζθνπεί ζηελ ελεκέξωζε ηωλ 

ελδηαθεξνκέλωλ πνιηηώλ γηα ηνλ ηύπν ηεο αίηεζεο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώλνπλ θαη λα ππνβάιινπλ ζην γξαθείν ηνπ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ 

Δπηηξόπνπ γηα ζθνπνύο δηνξηζκνύ δηακεζνιαβεηή. Οη ηύπνη ηωλ αηηήζεωλ πνπ 

ζπλάπηνληαη αθνξνύλ θπζηθά πξόζωπα (Σύπνο 1, Παξάξηεκα Α), Δηαηξείεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Σύπνο 2, Παξάξηεκα Β) θαη άιια Ννκηθά Πξόζωπα 

(Σύπνο 3, Παξάξηεκα Γ). ην Παξάξηεκα Γ ηεο Παξνύζεο Δγθπθιίνπ 

πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ δηθαηνύρωλ ρξεωζηώλ γηα 

δηνξηζκό δηακεζνιαβεηή αλαδηάξζξωζεο πηζηωηηθώλ δηεπθνιύλζεωλ, κέζω 

ηωλ Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

 

Η ΠΑΡΟΤΑ Δξκελεπηηθή Δγθύθιηνο ζα αλαθέξεηαη ωο ε Δξκελεπηηθή 

Δγθύθιηνο Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Δπηηξόπνπ, Αξ. 1/2014 ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή 

αηηήζεωλ από δηθαηνύρνπο ρξεώζηεο γηα ζθνπνύο Γηνξηζκνύ Γηακεζνιαβεηή 

γηα Αλαδηαξζξώζεηο Πηζηωηηθώλ Γηεπθνιύλζεωλ. 
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