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ΤΝΣΟΜΟ ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΣΗ 

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΚΕΨΗ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΣΗ 

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΙΑ, 16 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2015 

 

ασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθν παρουςία ςασ ςτθ ςθμερινι 

ςυνάντθςθ.  Η ςθμερινι θμζρα είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςτθν 

ιςτορία του κεςμοφ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ μεταξφ καταναλωτϊν και 

χρθματοοικονομικϊν επιχειριςεων.  Και αυτό επειδι φςτερα από 5 

χρόνια μετά τθν ψιφιςθ από τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων του 

νομικοφ πλαιςίου εγκακίδρυςθσ του κεςμοφ γίνεται επιτζλουσ 

πραγματικότθτα θ ζναρξθ τθσ επιχειρθςιακισ του δράςθσ για 

επιτζλεςθ τθσ αποςτολισ του.  Η κφρια αποςτολι του Φορζα και κατϋ 

επζκταςθ του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου δεν είναι άλλθ παρά να 

επιλαμβάνεται παραπόνων πολιτϊν κατά χρθματοοικονομικϊν 

επιχειριςεων και να προωκεί επίλυςθ των υποκείμενων διαφορϊν 

κατά τρόπο αμερόλθπτο και αποτελεςματικό μζςα από τθν 

ορκοτόμθςθ δίκαιων και  λογικϊν  λφςεων.   

Ευχαριςτϊ κερμά τον Πρόεδρο και όλα τα μζλθ του Δ.. του Φορζα για 

τθ ςτιριξθ που μου παρζχουν και τθ ςυμβολι τουσ ςτο να καταςτεί 

δυνατι θ ςθμερινι εξαγγελία τθσ ζναρξθσ τθσ κακϋ εαυτό 

επιχειρθςιακισ αποςτολισ μασ.  Να δζχεται δθλαδι και να 

επιλαμβάνεται  παραπόνων πολιτϊν κατά χρθματοοικονομικϊν 

επιχειριςεων.   

το Δ.. δεν ςυμμετζχει πλζον θ κα τζφθ Δράκου, Διευκφντρια του 

υνδζςμου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν, ο οποίοσ αντιπροςωπεφεται 

τϊρα ςτο υμβοφλιο από τον κ. τζφανο ωφρονίου τον οποίο και 

καλωςορίηουμε ςτον Φορζα.  Η κα Δράκου διαδραμάτιςε πολφ 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν εγκακίδρυςθ του κεςμοφ, τόςο μετά τον 
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διοριςμό του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου, όςο και ςτο ςτάδιο τθσ 

ετοιμαςίασ του νομικοφ πλαιςίου, ςτο οποίο μετζφερε πολφτιμεσ 

εμπειρίεσ τθσ ςτθ διαχείριςθ παραπόνων καταναλωτϊν, οι οποίεσ 

διευκολφνουν τθν ορκολογιςτικι εφαρμογι του. 

Για να καταςτεί ςιμερα δυνατι θ ζναρξθ τθσ επιχειρθςιακισ δράςθσ 

του Φορζα ςε ότι αφορά ςτθν κακ’ εαυτό αποςτολι του, κακοριςτικισ 

ςθμαςίασ ρόλο διαδραμάτιςε και θ απόφαςθ του Προζδρου τθσ 

Δθμοκρατίασ να ςυμπεριλάβει και τθν Εξϊδικθ Επίλυςθ 

Χρθματοοικονομικϊν Διαφορϊν, ςτο πλαίςιο  τθσ ευρφτερθσ πολιτικισ 

του για προςταςία των ευάλωτων ομάδων των πολιτϊν, οι οποίοι 

δοκιμάηονται από τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνει θ  

πατρίδα μασ. 

το πλαίςιο τθσ πολιτικισ αυτισ ο Τπουργόσ Οικονομικϊν και ο Γενικόσ 

Διευκυντισ του Τπουργείου Οικονομικϊν εργάςτθκαν ςφντονα για να 

ςτθρίξουν τθν άμεςθ λειτουργία του Γραφείου του 

Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου.  Αυτό επιτεφχκθκε πρωτίςτωσ επειδι 

προϊκθςαν τροποποίθςθ του βαςικοφ περί Φορζα Νόμου ϊςτε να 

επιτρζπονται προςωρινζσ αποςπάςεισ υπαλλιλων από τθ δθμόςια 

υπθρεςία (και ευχαριςτοφμε κερμά τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων που 

υπερψιφιςε τθ ςχετικι τροποποίθςθ).  Επιπρόςκετα, το Τπουργείο 

μασ ζχει παράςχει τα κτίρια ςτα οποία ςτεγάηεται το Γραφείο του 

Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου, κακϊσ επίςθσ και πλιρθ τεχνικι και 

επιχειρθςιακι ςτιριξθ θ οποία και ςυνεχίηεται.   

Ευχαριςτϊ κερμά τον Τπουργό Οικονομικϊν, τον Γενικό Διευκυντι, 

κακϊσ επίςθσ τουσ Διευκυντζσ και το προςωπικό του τμιματοσ 

Διοίκθςθσ και Προςωπικοφ, του τμιματοσ Προχπολογιςμοφ και του 

τμιματοσ Πλθροφορικισ. Ζχουμε ςιμερα 13 πρόςωπα από τθ δθμόςια 

υπθρεςία και 8 πρόςωπα τα οποία προςλιφκθκαν από το Δ.. του 

Φορζα.  21 εξαιρετικοφσ τεχνοκράτεσ που αποτελοφν από τθν αρχι του 

χρόνου μια άκρωσ αποτελεςματικι ομάδα ςυνεργατϊν θ οποία ελπίηω 
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να ςυνεχίςει να εργάηεται με το ηιλο, τθν αμερολθψία και τθν 

αφοςίωςθ ςτθν αποςτολι του Φορζα, που επιδεικνφει μζχρι ςιμερα.   

υμφωνϊ απόλυτα με τθν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ Δρα 

Διμθτρα Καλογιρου ςε ότι αφορά ςτθ διατφπωςθ τθσ άποψθσ ςχετικά 

με τον ρόλο του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου ςτθν εξϊδικθ 

αντιμετϊπιςθ των παραπόνων κατόχων αξιογράφων.  Πράγματι, ο 

Χρθματοοικονομικόσ Επίτροποσ είναι ο φυςικόσ αποδζκτθσ των 

παραπόνων μικροεπενδυτϊν που απϊλεςαν μζχρι και €50,000 ςτθ 

γνωςτι ςυςτθμικοφ χαρακτιρα υπόκεςθ των αξιογράφων. Και ναι, αν 

θ ςθμερινι εξαγγελία είχε πραγματοποιθκεί πριν μερικοφσ μινεσ, το 

Γραφείο μου δεν κα είχε κανζνα απολφτωσ πρόβλθμα να επιλθφκεί 

τζτοιων παραπόνων.  Δυςτυχϊσ ςιμερα ωσ ζχει ο ςχετικόσ Νόμοσ αυτό 

δεν είναι εφικτό. 

Για να γίνεται αποδεκτό προσ εξζταςθ ζνα παράπονο από τον Φορζα 

κα πρζπει να πλθροφται το κριτιριο τθσ εγκαιρότθτασ ςτθν υποβολι 

του παραπόνου.  Χρόνοσ αναφοράσ ςτο κριτιριο αυτό είναι ο χρόνοσ 

κατά τον οποίο ο ενδιαφερόμενοσ ζλαβε γνϊςθ ι όφειλε να λάβει 

γνϊςθ του ηθμιογόνου γεγονότοσ  για το οποίο προτίκεται να 

παραπονεκεί.  Ο Νόμοσ, ωσ ζχει ςιμερα επιτρζπει αναδρομικότθτα 

μζχρι και  22 μινεσ.  Επομζνωσ, επειδι το ηθμιογόνο γεγονόσ που 

δθμιουργεί το πρόβλθμα ςτουσ κατόχουσ αξιογράφων επιςυνζβθ πολφ 

πριν των 22 μθνϊν, δεν είναι εφικτό ςχετικά παράπονα να εξεταςτοφν 

από τον Χρθματοοικονομικό Επίτροπο.  Κάτι τζτοιο κα ιταν εντελϊσ 

παράνομο.  Ωςτόςο αυτό κακίςταται εφικτό αν υπάρξει παραμετρικι 

τροποποίθςθ του Νόμου, ςε ότι αφορά ςτθν αναδρομικότθτά του, 

διάρκειασ μερικϊν μόνο μθνϊν. Αυτό βεβαίωσ επαφίεται ςτθν 

Κυβζρνθςθ, τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων και το Διοικθτικό υμβοφλιο 

του Φορζα. 

Σελειϊνοντασ κα πρζπει να ευχαριςτιςω τον Πρόεδρο του υνδζςμου 

Σραπεηϊν Κφπρου κ. Γιϊργο Γεωργίου και τον Γενικό Διευκυντι κ. 

Μιχάλθ Καμμά για τθ μζχρι ςιμερα  ςυνεργαςία τουσ μαηί μου ειδικά 
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ςε ότι αφορά ςτο ηιτθμα τθσ διαμεςολάβθςθσ  για ςκοποφσ 

αναδιάρκρωςθσ Μθ Εξυπθρετοφμενων Δανείων.  Σο ενδιαφζρον που 

επιδεικνφουν το τελευταίο διάςτθμα για τισ αναδιαρκρϊςεισ είναι 

πραγματικό και ζντονο.  Σεκμαίρεται αυτό εφκολα από τα πολλά 

ςεμινάρια κατάρτιςθσ που ο ΣΚ με καλεί να εφαρμόςω για το 

προςωπικό των τραπεηϊν, ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ και όχι μόνο.  Επίςθσ και από τθν ετοιμότθτα που 

επιδεικνφουν ςτθν αποδοχι και εφαρμογι των ερμθνευτικϊν 

εγκυκλίων που εκδίδω κατά καιροφσ προσ εφαρμογι τθσ ςχετικισ 

νομοκεςίασ.  Ανάλογθ είναι και θ ςυνεργαςία μου με τον φνδεςμο 

Καταναλωτϊν Κφπρου και τθν Πρόεδρό του, κα Φρφνθ Μιχαιλ. Σθν 

ευχαριςτϊ και για τθ ςυντονιςμζνθ προςπάκεια που θ ίδια και ο 

φνδεςμόσ τθσ καταβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τον 

κεςμό και τον ρόλο του Χρθματοοικονομικοφ Επιτρόπου. 

Θα ιταν παράλειψθ  βζβαια να μθν ευχαριςτιςουμε το Σμιμα 

Διαμεςολάβθςθσ του ΚΕΒΕ, τον Παγκφπριο Δικθγορικό φλλογο και το 

ΕΣΕΚ για τθ ςτιριξι τουσ ςτον κεςμό, αλλά και για τθ ςυνεργαςία τουσ 

μαηί μασ.  Πριν κλείςω πρζπει επίςθσ να ευχαριςτιςω  τον Mόνιμο 

Εκπρόςωπο του IMF ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν για το ενδιαφζρον 

του για τον κεςμό αλλά και τθν Ομάδα Σεχνικισ Βοικειασ του IMF για 

τθ ςτιριξθ που μασ παρζχουν. 

Βεβαίωσ, χωρίσ τθ ςτιριξθ και τθν τεχνικι βοικεια που μασ ζχει 

παραςχεκεί από τθν Υπατθ Αρμοςτεία του Ηνωμζνου Βαςιλείου και 

τον αντίςτοιχό μου του Financial Ombudsman Services ςε κζματα 

κατάρτιςθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ 

διαδικαςίασ και μεκοδολογίασ ανάλυςθσ παραπόνων, δεν κα ιταν 

εφκολο να αιςιοδοξοφμε ςιμερα για τισ προοπτικζσ επιτυχίασ ςτθν 

επιτζλεςθ τθσ αποςτολισ μασ.  Ευχαριςτϊ προςωπικά τον Υπατο 

Αρμοςτι και τουσ Λειτουργοφσ τθσ Αρμοςτείασ για τθ ςτιριξθ και 

βοικεια που μασ παρζχουν, όπωσ επίςθσ και τθσ FOS ςτο Λονδίνο. 


