
 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 13.29.004.3821 
Αρ. Τηλ.:  22848900 
Αρ. Φαξ:  22660118 
Email: director@financialombudsman.gov.cy 
             

 

Κύριο XXXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
Κύπρος 
 

Αγαπητέ κύριε, 

 

Απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, επί του παραπόνου με 

αριθμό φακέλου 13.29.004.3821, εναντίον της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής 

Τράπεζας ΛΤΔ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

1.  Η παρούσα απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, εκδίδεται δυνάμει του 

άρθρου 14 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης 

Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου του 2010, ως εκάστοτε 

τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται (εφεξής «ο Νόμος»),  επί του παραπόνου με αριθμό 

φακέλου 13.29.004.3821, εναντίον της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ΛΤΔ 

(εφεξής «το πρώην Συνεργατικό»)και, επομένως, εναντίον της Κυπριακής Εταιρείας 

Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ, (εφεξής «η ΚΕΔΙΠΕΣ»), η οποία διαχειρίζεται 

τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην Συνεργατικού. 

 

2.  Οι κ.κ. XXXXXXXXX, (εφεξής «οι πρωτοφειλέτες»), δυνάμει συμφωνίας παροχής 

πιστωτικών διευκολύνσεων, ημερομηνίας 23/06/2010 (εφεξής «η συμφωνία»), έλαβαν 

δάνειο υπ’ αριθμό λογαριασμού XXXXXXXXXXX (εφεξής «το δάνειο»), για το ποσό των 

XXXXXXXX από το πρώην Συνεργατικό, το οποίο μεταφέρθηκε, πλέον στην ΚΕΔΙΠΕΣ.  

 

3. Εγγυητές της πιο πάνω δανειακής υποχρέωσης είναι πέντε (5) φυσικά πρόσωπα, 

μεταξύ των οποίων και ο κύριος XXXXXXXXX, (εφεξής «ο Παραπονούμενος»). 

 

To Παράπονο 

 

4.  Ο Παραπονούμενος ισχυρίζεται ότι o πιστωτής, εν προκειμένω το πρώην 
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Συνεργατικό, απέτυχε να τον ενημερώσει «χωρίς καθυστέρηση», ως όφειλε, και όπως 

υπαγόρευε η ίδια η σύμβαση εγγύησης (κατά συνέπεια δε, και ο περί Συμβάσεων Νόμος 

Κεφ. 149, λόγω του άρθρου 37(1) του ιδίου Νόμου). Ανάλογη πρόνοια ενυπάρχει και 

στον περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμο του 2003, ως 

εκάστοτε τροποποιείται ή/και αντικαθίσταται( εφεξής «ο περί της Προστασίας Ορισμένης 

Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 2003»), σχετικά με την υποχρέωση των δανειστών να 

ενημερώνουν τους εγγυητές σε δανειακές συμβάσεις, για τη μη καταβολή δόσεων από 

τους πρωτοφειλέτες. Ανεξάρτητα, μάλιστα, από το αν αυτό προνοείται ρητώς ή όχι στη 

σύμβαση εγγύησης. Στο έντυπο υποβολής  παραπόνου διατυπώνονται, συγκεκριμένα, τα 

εξής: 

 

«…Τυχαία πληροφορήθηκα από άλλο εγγυητή δανείου ότι το δάνειο 

στο οποίο είμαστε και οι δύο εγγυητές δεν πληρώνεται από τον 

πρωτοφειλέτη το δάνειο, το ποσό του δανείου διπλασιάστηκε σήμερα 

από το αρχικό ποσό. Εδώ και χρόνια τώρα, δεν ενημερώνομαι ούτε 

και ενημερώθηκα για το συγκεκριμένο δάνειο. Η τράπεζα ουδέποτε με 

ενημέρωσε…» 

 

Υποβολή του Παραπόνου στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο 

 

5.  Ο Παραπονούμενος, στις 24/06/2020, υπέβαλε παράπονο για εξέταση από τον 

Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, σε σχέση με τα πιο πάνω.  Μετά από τον νενομισμένο 

έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και επειδή κρίθηκε ότι μπορεί να εξεταστεί 

στο πλαίσιο του Νόμου, καταχωρήθηκε προς εξέταση με αριθμό φακέλου 

13.29.004.3821. 

  

6.  Όπως προκύπτει από την πιο πάνω διατύπωση του παραπόνου, το επίμαχο και 

ουσιώδες ζήτημα προς διασαφήνιση και επιβεβαίωση είναι το κατά πόσον το πρώην 

Συνεργατικό ειδοποίησε τον Παραπονούμενο για τις καθυστερήσεις στην 

πληρωμή των δόσεων από τους πρωτοφειλέτες και αν τον ενημέρωσε έγκαιρα και 

χωρίς καθυστέρηση. Κατά συνέπεια, εγείρεται ζήτημα ασυνέπειας ανταπόκρισης 

του πρώην Συνεργατικού (κατ’ επέκταση της ΚΕΔΙΠΕΣ) στις υποχρεώσεις τους 

προς τον εγγυητή, όπως καθορίζονται από τη σύμβαση εγγύησης. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 

 

7.  Το υπό εξέταση παράπονο επιδέχεται μόνο νομική αξιολόγηση. Σε ό,τι ακολουθεί, 

παρουσιάζουμε πρώτα, συνοπτική ανάλυση των νομικών πτυχών του, αφού προηγηθεί 

εξέταση των νόμων στη βάση των οποίων θα πρέπει να ελεγχθεί η βασιμότητα ή μη του 

υπό συζήτηση παραπόνου. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο που τίθεται από 

το άρθρο 14(1) του Νόμου, το οποίο αναφέρει ότι: 

 

«Νοείται ότι, ο Επίτροπος καταλήγει στην τελική του απόφαση, 

λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούν 
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οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, τους σχετικούς κώδικες 

επαγγελματικής συμπεριφοράς και τη γενικά αποδεκτή 

ακολουθούμενη επιχειρηματική πρακτική, έχοντας ως στόχο τη 

διαμεσολάβηση για διακανονισμό των παραπόνων που υποβάλλονται 

σ’ αυτόν.» 

 

Ο περί Συμβάσεων Νόμος κεφ. 149 

 

8. Βάσει των ανωτέρω και εφόσον το ζήτημα εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του 

περί Συμβάσεων Νόμου Κεφ.149 (εφεξής «Κεφ. 149»), ως εκάστοτε τροποποιείται ή/και 

αντικαθίσταται, ο Επίτροπος στην εξέταση του παρόντος παραπόνου είναι 

υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του, κυρίως και πρωτίστως, τις διατάξεις του Κεφ. 149, 

καθώς και το μεθοδολογικής σημασίας άρθρο 2(1) του ιδίου Νόμου, στο βαθμό που οι 

νομοτεχνικές ανάγκες ανάλυσης της υπόθεσης,  το υπαγορεύουν. Το εν λόγω άρθρο 

αναφέρει ότι: 

 

«Ο Νόμος αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις αρχές νομικής ερμηνείας 

που επικρατούν στην Αγγλία, και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται 

σε αυτόν θεωρούνται κατά τεκμήριο ότι χρησιμοποιούνται με την 

έννοια, την οποία απέδωσε σε αυτές το αγγλικό δίκαιο, και τυγχάνουν 

ανάλογης ερμηνείας στο μέτρο κατά το οποίο η ερμηνεία αυτή δεν 

αντίκειται στο περιεχόμενο του κειμένου και νοουμένου ότι δεν 

προνοείται ρητά κάποια άλλη έννοια.» 

 

9. Επιπροσθέτως, επειδή το επίμαχο ζήτημα είναι απότοκο της σύμβασης 

εγγυήσεως μεταξύ του Παραπονούμενου και του πιστωτή, ορισμένες πρόνοιες του περί 

Συμβάσεων Νόμου, Κεφ. 149, καθίστανται ιδιαιτέρως σημαντικές στην εξέταση του 

Παραπόνου. Είναι, επομένως, απαραίτητο να εξεταστούν συνοπτικά οι εν λόγω 

πρόνοιες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 10(1) του Κεφ. 149, ορίζει γενικά τα εξής: 

 

«10.-(1) Συμβάσεις είναι όλες οι συμφωνίες οι οποίες καταρτίζονται με 

την ελεύθερη συναίνεση μερών ικανών προς το συμβάλλεσθαι, για 

νόμιμη αντιπαροχή και νόμιμο σκοπό, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται 

ρητά από το Νόμο αυτό ως άκυρες - τηρουμένων των διατάξεων του 

Νόμου αυτού, οι συμβάσεις δύνανται να καταρτίζονται γραπτά, ή 

προφορικά, ή μερικώς γραπτά και μερικώς προφορικά, ή δύνανται να 

συνάγονται από τη συμπεριφορά των μερών.» 

 

10. Επίσης, ιδιαίτερης μεθοδολογικής σημασίας αποτελεί και το επιτακτικού 

χαρακτήρα άρθρο 37(1) του Κεφ.149, σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

γενικά. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν, βεβαίως, και σε συμβάσεις μεταξύ εγγυητή και 

δανειστή, σε περιπτώσεις, δηλαδή, εγγυητικής σύμβασης, όπως εν προκειμένω. Το εν 

λόγω άρθρο προνοεί τα εξής: 
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«37.-(1) Οι συμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση να εκπληρώσουν ή 

προσφερθούν να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους, εκτός αν 

απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από την εκτέλεση αυτή, δυνάμει των 

διατάξεων του Νόμου αυτού ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.» 

 

11. Απολύτως σχετικό είναι και το άρθρο 97 του Κεφ.149, το οποίο είναι 

καθοριστικής σημασίας αναλυτικό εργαλείο, για τους σκοπούς της παρούσης 

ανάλυσης. Προφανώς, επειδή σχετίζεται αμέσως με το υποκείμενο του παραπόνου 

επίμαχο ζήτημα, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 6, πιο πάνω. Το εν λόγω 

άρθρο προνοεί τα εξής: 

 

«97. Αν ο πιστωτής τελέσει πράξη ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα του 

εγγυητή, ή παραλείψει να τελέσει πράξη η οποία επιβάλλεται από τις 

υποχρεώσεις του προς τον εγγυητή, και συνεπεία αυτού 

παραβλάπτεται η τελική ικανοποίηση του ίδιου του εγγυητή από τον 

πρωτοφειλέτη, ο εγγυητής απαλλάσσεται.» 

 

Ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 2003 

 

12. Ανεξαρτήτως των επισημάνσεων στις παραγράφους 10-11, πιο πάνω, ο περί 

της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 2003, ως εκάστοτε 

τροποποιείται και ή αντικαθίσταται (εφεξής «ο περί της Προστασίας Ορισμένης 

Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος»), είναι ιδιαιτέρως εφαρμόσιμος στο υπό εξέταση 

παράπονο, εξαιτίας, ακριβώς του γεγονότος ότι το παράπονο αφορά σε εγγυητές 

δανειακών υποχρεώσεων, προέρχεται από αυτούς και συνίσταται σε ισχυριζόμενη 

καταστρατήγηση από το δανειστή του εν λόγω Νόμου. Πρόκειται για τον κατ’ εξοχήν 

Νόμο που αποσκοπεί στην προστασία των εγγυητών μετά από εγκαθίδρυση σειράς 

υποχρεώσεων του πιστωτή προς τον εγγυητή ανεξαρτήτως των προνοιών της 

σύμβασης εγγύησης. Ο εν λόγω Νόμος, απέκτησε, μάλιστα, με πρόσφατη 

τροποποίησή του, πλήρη αναδρομική ισχύ. Εφαρμόζεται, δηλαδή, σε όλες τις 

εγγυητικές συμβάσεις, ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύναψής τους. Πράγματι, το 

άρθρο 12 του Νόμου αυτού, αναφέρει τα ακόλουθα: 

 

«12.(1) Σε κάθε σύμβαση εγγύησης, ο πιστωτής υποχρεούται να 

ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και γραπτώς τον εγγυητή με επιστολή 

του στη διεύθυνσή του που καταγράφηκε στη συμφωνία δανείου ή 

στην τελευταία γνωστή στον πιστωτή διεύθυνσή του για κάθε 

καθυστέρηση καταβολής τριών τουλάχιστον δόσεων ή αθέτηση από 

τον πρωτοφειλέτη οποιασδήποτε άλλης υπόσχεσης ή υποχρέωσής 

του δυνάμει της συμφωνίας δανείου ή άρση ή μεταβολή 

οποιασδήποτε επιβάρυνσης που είχε τεθεί στην περιουσία του προς 

όφελος του πιστωτή για τους σκοπούς της συμφωνίας δανείου. 
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(2) Σε κάθε σύμβαση εγγύησης, ο πιστωτής υποχρεούται να οχλήσει 

τον πρωτοφειλέτη σε κατάλληλο χρόνο με επιστολή του στη διεύθυνση 

που καταγράφηκε στη σύμβαση δανείου ή στην τελευταία γνωστή 

στον πιστωτή διεύθυνση του πρωτοφειλέτη καλώντας τον να 

εκπληρώσει τη δυνάμει της συμφωνίας δανείου υπόσχεση ή 

υποχρέωσή του να αποπληρώσει το δάνειο, η οποία αποτελεί 

αντικείμενο της σύμβασης εγγύησης, ανεξάρτητα από το κατά πόσο ο 

πρωτοφειλέτης ανέλαβε ή δεν ανέλαβε υποχρέωση δυνάμει της 

συμφωνίας δανείου να εκπληρώσει την εν λόγω υπόσχεση ή 

υποχρέωση κατόπιν οχλήσεως του πιστωτή: 

 

Νοείται ότι, στον όρο «κατάλληλος χρόνος», αποδίδεται η ίδια έννοια 

που αποδίδεται στον όρο στο άρθρο 48 του περί Συμβάσεων Νόμου, 

και το τι είναι κατάλληλος χρόνος, αποτελεί εν πάση περιπτώσει σε 

κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματικό ζήτημα. 

(3) Παράλειψη εκτέλεσης από τον πιστωτή, οποιασδήποτε 

υποχρέωσης που του επιβάλλεται κατά τα διαλαμβανόμενα στα 

εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου: - 

 

(α) θεωρείται παράλειψη τέλεσης πράξης που επιβάλλεται από τις 

υποχρεώσεις του πιστωτή προς τον εγγυητή μέσα στην έννοια του 

άρθρου 97 του περί Συμβάσεων Νόμου, και απαλλάσσει τον εγγυητή 

σε περίπτωση που συνεπεία αυτής παραβλάπτεται, όπως 

προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο, η τελική ικανοποίηση του ιδίου του 

εγγυητή από τον πρωτοφειλέτη, 

 

(β) συνιστά εν πάση περιπτώσει, παραβίαση ουσιώδους όρου της 

σύμβασης εγγύησης από τον πιστωτή, σε σχέση με την οποία 

παρέχονται στον εγγυητή και πιστωτή, οι θεραπείες, οι υπερασπίσεις, 

τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που παρέχονται δυνάμει του περί 

Συμβάσεων Νόμου σε σχέση με παραβίαση ουσιώδους όρου 

σύμβασης από αντισυμβαλλόμενο.  

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NΟΜΟΥ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 

 

 Η σύμβαση εγγύησης 

 

13. Το θεμελιωδέστερο και πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός στη διαμόρφωση της 

νομικής υπόστασης και του συναφούς ερείσματος του υπό εξέταση παραπόνου, είναι η 

συγκεκριμένη και ρητή πρόνοια της σύμβασης εγγύησης (τιτλοφορείται ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ), η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του 

Παραπονούμενου ως εγγυητή και του πρώην Συνεργατικού ως πιστωτή, στις 

23/6/2010. Πράγματι στην εν λόγω σύμβαση εγγύησης, προνοείται, ρητώς, η 
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υποχρέωση του πρώην Συνεργατικού (και κατ’ επέκταση της ΚΕΔΙΠΕΣ) για 

ενημέρωση των εγγυητών, σε περίπτωση που το δάνειο παρουσιάζει 

καθυστερήσεις. Συγκεκριμένα, ο όρος 11 της σύμβασης εγγυήσεως, μεταξύ του 

Παραπονούμενου ως εγγυητή και του πιστωτή, αναφέρει τα ακόλουθα: 

 

«Το ταμιευτήριο υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον 

Εγγυητή γραπτώς με επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στη 

Σύμβαση Εγγύησης και Αποζημίωσης ή στην τελευταία γνωστή 

διεύθυνση του για κάθε εκ μέρους του Πρωτοφειλέτη υπερημερία ή 

αθέτηση οποιασδήποτε υπόσχεσης ή υποχρέωσης δυνάμει της 

Συμφωνίας Δανείου ή άρση ή μεταβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης 

που έχει τεθεί στην περιουσία του προς όφελος της Συνεργατικής για 

τους σκοπούς της Συμφωνίας Δανείου.» 

 

Η εκ μέρους του πρωτοφειλέτη υπερημερίες και αθέτηση υποχρεώσεων 

 

14. Επίσης αδιαμφισβήτητο, είναι το γεγονός ότι η καθυστέρηση του πρωτοφειλέτη 

άρχισε από τον Μάιο του 2012 και συνεχίστηκε συστηματικά μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, 

για περίοδο πέραν των οκτώ ετών. Αυτό τεκμαίρεται αβίαστα από τα ενώπιόν μας 

έγγραφα, τα οποία διέθεσε η ίδια η ΚΕΔΙΠΕΣ, ύστερα από σχετικό μας αίτημα, 

υποβληθέν στο πλαίσιο του Νόμου. 

 

Η μη ενημέρωση του εγγυητή από τον πιστωτή 

 

15. Σύμφωνα με τα στοιχεία που λάβαμε από την ΚΕΔΙΠΕΣ, οι πρωτοφειλέτες 

πλήρωσαν για τελευταία φορά τη δόση του δανείου τους, στις 05/04/2012, όπως 

προκύπτει ξεκάθαρα, από τις ενώπιόν μας καταστάσεις λογαριασμού. Ζητήσαμε από 

την ΚΕΔΙΠΕΣ να διευκρινίσει, κατά πόσο ο εγγυητής έτυχε της δέουσας ενημέρωσης 

για τις καθυστερήσεις από το πρώην Συνεργατικό. Στις 14/07/2020, η ΚΕΔΙΠΕΣ μας 

ενημέρωσε εγγράφως ότι δεν εντοπίστηκαν οι οφειλόμενες ενημερωτικές επιστολές 

προς τον Παραπονούμενο, σε σχέση με τις καθυστερήσεις που παρουσίαζε το υπό 

συζήτηση δάνειο. Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι ο δανειολήπτης ουδόλως 

ενημερώθηκε για τις εν λόγω καθυστερήσεις, εξ’ υπαιτιότητας, προφανώς, του πρώην 

Συνεργατικού. Όπως προκύπτει, επίσης, από τα ίδια έγγραφα (αντίγραφο λογαριασμών 

το οποίο μας διαβιβάστηκε από την ΚΕΔΙΠΕΣ), ούτε η ΚΕΔΙΠΕΣ η οποία ανέλαβε να 

διαχειριστεί τα δάνεια του πρώην Συνεργατικού, προέβη σε οποιαδήποτε ενημέρωση 

προς τον εγγυητή. Επισημαίνουμε ότι, ο ίδιος ο Παραπονούμενος, όπως αναφέρθηκε 

ήδη, τυχαία πληροφορήθηκε για τις καθυστερήσεις του δανείου (παράγραφος 3, πιο 

πάνω). 

 

16.  Σύμφωνα με τα πιο πάνω δεδομένα, το πρώην Συνεργατικό, δεν φαίνεται να 

απέστειλε οποιαδήποτε επιστολή ενημέρωσης προς τον Παραπονούμενο, για τις 

καθυστερήσεις που παρουσίαζε το υπό εξέταση δάνειο. Η ΚΕΔΙΠΕΣ απέτυχε να 

προσκομίσει, οποιανδήποτε περί του αντιθέτου μαρτυρία. Συνεπώς, ο Επίτροπος είναι 
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υποχρεωμένος να συμπεράνει ότι το πρώην Συνεργατικό δεν συμμορφώθηκε με τις 

πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, όπως αναλύθηκε πιο πάνω. Το πρώην 

Συνεργατικό όφειλε να λάβει μέτρα με σκοπό την ενημέρωση του Παραπονούμενου για 

τις καθυστερήσεις και ή άλλης αθέτησης από τους πρωτοφειλέτες του δυνάμει, 

συμφωνίας δανείου στο οποίο ήταν εγγυητής. Όπως, ακριβώς, προνοεί η σύμβαση 

εγγύησης και επιβάλλει, κατά συνέπεια το άρθρο 57(1)  του Κεφ. 149 αλλά και το 

άρθρο 12(1) του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 

2003. 

 

Εφαρμόζοντας τους Νόμους επί των γεγονότων 

 

17. Η εφαρμογή των Νόμων επί των πιο πάνω αδιαμφισβήτητων γεγονότων, 

ουδεμία ερμηνευτική ή άλλη δυσκολία αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με τον περί Συμβάσεων 

Νόμο, κεφ. 149, άρθρο 37(1), οι συμβαλλόμενοι σε κάθε σύμβαση, έχουν υποχρέωση 

να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους «εκτός αν απαλλάσσονται ή εξαιρούνται από 

την εξαίρεση αυτή, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού», δηλαδή του κεφ. 149, «ή 

οποιουδήποτε  άλλου Νόμου». Επιπρόσθετα, κατά τα ανωτέρω, ο όρος 11 της 

Συμφωνίας Εγγύησης, ρητώς προνοεί την υποχρέωση του πιστωτή, δηλαδή του 

πρώην Συνεργατικού, να «ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Εγγυητή γραπτώς με 

επιστολή» σε κάθε περίπτωση που επισυμβαίνει «εκ μέρους του πρωτοφειλέτη ή 

αθέτησης οποιασδήποτε υποχρέωσης». Παρά τις ρητές αυτές υποχρεώσεις, για οκτώ 

συναπτά έτη συστηματικής εκδήλωσης υπερημεριών εκ μέρους του πρωτοφειλέτη, το 

πρώην Συνεργατικό και στη συνέχεια η ΚΕΔΙΠΕΣ, ουδόλως ενημέρωναν χωρίς 

καθυστέρηση ως όφειλαν τον εγγυητή. Τούτο προκύπτει αβίαστα από την έκθεση των 

σχετικών γεγονότων πιο πάνω.  

 

18.  Χωρίς αμφιβολία, η ως άνω συμπεριφορά συνιστά κατάφωρη παραβίαση των 

προνοιών του άρθρου 37(1) του περί Συμβάσεων Νόμου κεφ. 149. Η εν λόγω 

παραβίαση, συνιστά τέλεση πράξεως ασυμβίβαστης με τα δικαιώματα του εγγυητή, 

κατά την έννοια του άρθρου 97 του ιδίου Νόμου. Ταυτόχρονα, τα συστατικά στοιχεία 

της συμπεριφοράς του πρώην Συνεργατικού και της ΚΕΔΙΠΕΣ, αποτελούν παράλειψη 

εκ μέρους του πιστωτή (με την έννοια, επίσης, του άρθρου 97), «να τελέσει πράξη η 

οποία επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις» του πιστωτή προς τον εγγυητή, οι οποίες 

απορρέουν από τον όρο 11 της σύμβασης εγγύησης, όπως αναφέρθηκε στην 

παράγραφο πιο πάνω. 

 

Η εφαρμογή του άρθρου 97 κεφ. 149 στην υπό εξέταση υπόθεση  

 

19. Οι ως άνω κατά συρροή και συστηματικές παράνομες πράξεις και παραλείψεις 

του πιστωτή, καθιστούν το άρθρο 97 του κεφ.149, απολύτως εφαρμόσιμο στην υπό 

εξέταση περίπτωση, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι «ο εγγυητής απαλλάσσεται» 

από την εγγυητική του υποχρέωση. Οι επί οκτώ συναπτών ετών παράνομες και 

αντισυμβατικές πράξεις και παραλείψεις του πιστωτή, έχουν, προφανώς, παραβλάψει 

ουσιωδώς τη δυνατότητα του εγγυητή για τελική ικανοποίηση από τον πρωτοφειλέτη. 
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Πράγματι η χρονική έκταση της καθυστέρησης και η συστηματική αμέλεια του 

πρώην Συνεργατικού Ιδρύματος και στη συνέχεια της ΚΕΔΙΠΕΣ να ενημερώσει 

τον εγγυητή ως όφειλε, έχει προκαλέσει τέτοιες μεταβολές (δημογραφικού 

χαρακτήρα και χρηματοοικονομικών διαστάσεων) που έχουν, καταφανώς και 

ουσιωδώς, παραβλέψει την προοπτική να επέλθει η αναφερόμενη στο άρθρο 97 

του Κεφ.149 πιο πάνω, « τελική ικανοποίηση του ίδιου του εγγυητή από τον 

πρωτοφειλέτη». Άρα ο εγγυητής θα πρέπει να απαλλαχθεί.  

 

Ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμος του 2003 

 

20. Όπως έχει διαφανεί από την ως άνω συζήτηση του υπό εξέταση παραπόνου, ο 

περί Συμβάσεων Νόμος, κεφ.149, αρκεί για την πλήρη δικαίωση του 

Παραπονουμένου. Είναι εμφανές, για τους λόγους που εξετέθησαν, ήδη, ότι η μόνη 

δίκαιη θεραπεία η οποία λογικά και νόμιμα μπορεί να προσφερθεί στον 

Παραπονούμενο, είναι εκείνη η οποία προβλέπεται από το άρθρο 97, του κεφ.149. 

Δηλαδή, η πλήρης και ολοσχερής απαλλαγή του από τις εγγυητικές του υποχρεώσεις.  

 

21. Ανεξάρτητα, όμως, από την πιο πάνω επισήμανση, οι πρόνοιες του περί 

Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου του 2003, ενισχύουν τόσο τη 

σημασία των ευρημάτων πιο πάνω όσο και τις συνέπειές τους, σε ό,τι αφορά στη 

θεραπεία η οποία θα πρέπει να προσφερθεί στον Παραπονούμενο. Δηλαδή, την 

απαλλαγή του από τις εγγυητικές υποχρεώσεις. Ούτως ή άλλως, ο Νόμος αυτός 

παραπέμπει στο Κεφ. 149 και συγκεκριμένα, στο ίδιο το άρθρο 97.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

 

22. Τα προαναφερθέντα, οδηγούν τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο στα εξής 

συμπεράσματα: 

 

Α.       Όπως λογικά προκύπτει από την προηγηθείσα ανάλυση, το πρώην Συνεργατικό 

και η ΚΕΔΙΠΕΣ, ενήργησαν, κατά τρόπο παραβιάζοντα, κατάφωρα πρόνοιες της 

εγγυητικής σύμβασης, και κατά παράβαση, επίσης, σειράς προνοιών  των 

προαναφερθέντων Νόμων. Επομένως, ενήργησαν σε βάρος των συμβατικών 

δικαιωμάτων του Παραπονούμενου εγγυητή. Ως εκ τούτου, ο Παραπονούμενος 

δικαιούται απαλλαγή του από την επίμαχη εγγυητική σύμβαση, για τους λόγους που 

έχουν επεξηγηθεί ανωτέρω. 

 

Β.  Βάσει των διαπιστώσεων στις παραγράφους 13-21, ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ. Επομένως, η ΚΕΔΙΠΕΣ οφείλει να απαλλάξει τον 

Παραπονούμενο από τις εγγυητικές του υποχρεώσεις. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 
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23. Ο Επίτροπος αποφασίζει όπως πιο κάτω: 

 

(α) Το παράπονο,  όπως διατυπώνεται στις παραγράφους 2-4 πιο πάνω, 

στοιχειοθετείται πλήρως.  

 

(β) Η ΚΕΔΙΠΕΣ, λόγω των αντισυμβατικών και παράνομων πράξεων και/ή 

παραλείψεων του πρώην Συνεργατικού, τις οποίες συνέχισε και η ίδια, ΟΦΕΙΛΕΙ να 

ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ τον Παραπονούμενο από την εγγυητική υποχρέωσή του, σε σχέση 

με τη δανειακή σύμβαση με αριθμό XXXXXXXXX. Αυτό αποτελεί, μεταξύ άλλων, λογική 

συνέπεια του γεγονότος ότι, το πρώην Συνεργατικό και στην συνέχεια η ΚΕΔΙΠΕΣ, 

παραβιάζοντας την σύμβαση εγγύησης, έχουν καταστρατηγήσει σε βάρος του 

Παραπονούμενου, κατά συρροή και συστηματικά, τον περί Συμβάσεων Νόμο κεφ.149 

και τον περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμο του 2003.    

 

24. Σε περίπτωση που τα δυο μέρη δεν έχουν, ήδη, αποδεχτεί γραπτώς τη 

δεσμευτικότητα της απόφασης αυτής, έχουν τη δυνατότητα εντός δύο (2) μηνών από 

σήμερα να ειδοποιήσουν τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο κατά πόσο αποδέχονται 

την εκδοθείσα απόφαση. Εάν η δεσμευτικότητα της απόφασης γίνει αποδεχτή και από 

τα δύο μέρη, τότε καθίσταται τελική, σύμφωνα με το άρθρο 14(2)(δ) του Νόμου. 

 

25.        Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ή νωρίτερα αν ληφθούν οι 

σχετικές απαντήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν την εκπνοή της, το Γραφείο του 

Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, θα σας ενημερώσει αναλόγως.  

 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

………………………….. 
Παύλος Θ. Ιωάννου 

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


