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Συμμετέχετε στον Σύνδεσμο Τραπεζών εδώ και αρκετά χρόνια. Σε ποια θέματα θα 
δώσετε προτεραιότητα με την ανάληψη της προεδρίας; 
 

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Σύνδεσμος Τραπεζών βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με 
πολλά θέματα, αρκετά από τα οποία αποτελούν προέκταση της οικονομικής κρίσης, 
όπως μεταξύ άλλων η αναδιάρθρωση δανείων, η διαδικασία διευθέτησης των μη 
εξυπηρετουμένων δανείων, η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας του τραπεζικού 
συστήματος και γενικά η στήριξη του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. 
 

Ως Σύνδεσμος συμμετέχουμε σε συνεδρίες που συγκαλεί η κυβέρνηση, η Βουλή και η 
Κεντρική Τράπεζα για συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων. Η ευθύνη μας είναι πολύ 
μεγάλη, γιατί επιδιώκουμε να έχουμε ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα και παράλληλα να 
βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να διευθετήσουν (προς αμοιβαίο όφελος) 
τις εκκρεμότητες τους με τις τράπεζες. Κεντρικός άξονας των ενεργειών μας ήταν και θα 
παραμείνει η στήριξη της κυπριακής οικονομίας, με σκοπό να επανέλθει σε τροχιά 
ανάπτυξης. 
 

Πρόσφατα ο Σύνδεσμος εξέφρασε την ανησυχία του για δημιουργία κεφαλαιακών 
προβλημάτων στις τράπεζες από την έγκριση του νομοσχεδίου για τους 
εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που 
μπορεί να δημιουργηθεί;  
 

Το θέμα της κεφαλαιουχικής επάρκειας των τραπεζών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για να 
αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις, όπως στο πρόσφατο παρελθόν, φροντίζουμε να 
προειδοποιούμε για τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις που ενδεχόμενα θα επηρεάσουν την  
κεφαλαιακή βάση του τραπεζικού συστήματος, και ιδίως σε αυτό το χρονικό σημείο, 
όπου τα πράγματα έχουν ήδη μπει σε μια πολύ καλή πορεία. Οι ανησυχίες μας αυτές 
δεν αφορούν μόνο το νομοσχέδιο για τους εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά 
και για άλλα νομοθετήματα ή σχέδια νόμου που υποβάλλονται στη Βουλή.  
 
Ο Σύνδεσμος Τραπεζών, με την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που τον διακρίνει και 
στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών, γιατί αυτό αποτελεί θωράκιση της ίδιας της οικονομίας μας.  
 
Η συμφωνία που υπέγραψε πρόσφατα η Τράπεζα Κύπρου με την ΕΤΥΚ, κρίνεται 
ως μία καλή βάση για συμφωνία και με τις τράπεζες μέλη του Συνδέσμου; 
 
Αυστηρά ομιλούντες, η συμφωνία που υπέγραψε η Τράπεζα Κύπρου με την ΕΤΥΚ δεν 

είναι δεσμευτική για όλες τις τράπεζες. Επαφίεται στην κάθε τράπεζα στα πλαίσια του 

κοινωνικού διαλόγου να διαμορφώσει τη δική της συμφωνία. 



Η συμφωνία αυτή προβλέπει την καθημερινή επέκταση του ωραρίου λειτουργίας της 
τράπεζας και εξυπηρέτησης του κοινού σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με τα ωράρια 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό δεν θα επωμιστεί επιπλέον 
χρόνο εργασίας, αφού καταργείται η απογευματινή εργασία της Δευτέρας. Ο Σύνδεσμος 
θα παρακολουθεί τις ανάγκες της αγοράς και πάντα θα είναι πρόθυμος στα πλαίσια του 
κοινωνικού διαλόγου, για εισηγήσεις που θα βελτιώνουν και θα εκσυγχρονίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος μας. 
 

Αν και γίνονται σταδιακά βήματα και δίδονται όπλα στις τράπεζες για 
αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, το ποσοστό τους δεν 
μειώνεται. Πότε υπολογίζετε ότι θα υπάρξει μία σημαντική μείωση τους και υπό 
ποιες προϋποθέσεις; 
 
Όπως γνωρίζετε τόσο ο Σύνδεσμος Τραπεζών όσο και οι τράπεζες – μέλη του, 

κατέβαλαν και καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να βοηθήσουν τους 

δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους 

λόγω της οικονομικής κρίσης. Τόσο στις συζητήσεις στη Βουλή, όσο και στις επαφές με 

την κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα, προσπαθήσαμε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο 

διευθέτησης που θα βοηθούσε τόσο τους πελάτες των τραπεζών, όσο και τις ίδιες τις 

τράπεζες. 

Επισημαίνεται ότι η ψήφιση και εφαρμογή του πλαισίου που διέπει την αφερεγγυότητα 
και το θέμα των εκποιήσεων παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για να μπορέσουν να 
υπάρξουν λύσεις στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά για τις 
περιπτώσεις εκείνων που στρατηγικά επιλέγουν να μην ανταποκρίνονται στις δανειακές 
υποχρεώσεις τους. Πιστεύουμε ότι με το πέρασμα του χρόνου, ο επιχειρηματικός 
κόσμος και τα νοικοκυριά συνειδητοποιούν ότι οι αναδιαρθρώσεις δανείων είναι προς 
όφελος τους, και άρα θα υπάρξει θετικότερη ανταπόκριση. 
 
Στο σημείο αυτό, θέλω να καταστήσουμε σαφές ότι χωρίς τη συνεργασία των 
δανειοληπτών δεν μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση δανείων. Άρα, για να πετύχουμε 
τη μείωση των μη εξυπηρετουμένων δανείων χρειάζεται η συναίνεση και η συνεργασία 
των δανειοληπτών με τις τράπεζες. 
 
Πάνω από όλα οι τράπεζες έχουν δείξει πως έμαθαν πολλά από τις δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν μετά τον Μάρτη του 2013 και όλες έχουν πλέον δείξει πως μπορούν να 
αφήσουν πίσω τους τα προβλήματα. Οι υψηλές αντοχές που έχει επιδείξει το κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα καιν στην πιο πρόσφατη κρίση στην Ελλάδα, μαρτυρούν πως 
είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του τραπεζικού 
συστήματος της Κύπρου.  
 
Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για εκποίηση 
περιουσιών που συνδέονται με προβληματικά δάνεια; 
 



Εξ’ όσων γνωρίζουμε δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για εκποίηση ακινήτων. Και αυτό, 

γιατί μέχρι να οδηγηθούμε σε τέτοιες λύσεις, η νομοθεσία προβλέπει πολλά άλλα στάδια 

και προαπαιτούμενα. Σ΄ αυτή τη φάση, η έμφαση από τις τράπεζες δίνεται στις επαφές 

με τους πελάτες, στις συζητήσεις για διακανονισμούς και αναδιαρθρώσεις δανείων, κλπ. 

Επαναλαμβάνουμε ότι στόχος των τραπεζών δεν είναι η εκποίηση ακινήτων των 

πελατών τους, αλλά η είσπραξη των χρημάτων από χορηγήσεις οι οποίες επισημαίνεται 

ότι προέρχονται από τις αποταμιεύσεις-καταθέσεις συμπολιτών μας. 

Βλέπετε ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες που ειδικεύονται στη διαχείριση 
προβληματικών δανείων για δραστηριοποίηση στην Κύπρο εφόσον ψηφιστούν 
οι σχετικές νομοθεσίες; 
 
Δεν αποκλείεται να υπάρξει τέτοιο ενδιαφέρον από ξένες εταιρείες. Ωστόσο, οι ίδιες οι 
τράπεζες έχουν συμβληθεί με ειδικούς εμπειρογνώμονες που τις συμβουλεύουν για το 
πώς θα διαχειριστούν τα προβληματικά δάνεια τους. Εξ’όσων  γνωρίζουμε, η κάθε 
τράπεζα έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει τη δική της πολιτική γι΄ αυτό το θέμα. Ελπίζουμε 
ότι θα επιτευχθεί η σωστή διαχείριση των προβληματικών δανείων για το καλό τόσο των 
πελατών, όσο και των τραπεζών. 
 
Πρακτικά, τι έχει αλλάξει σε εποπτικό βαθμό από τη λειτουργία του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού; 
 
Το εποπτικό σύστημα με το οποίο ελέγχονται σήμερα οι τράπεζες είναι πιο αυστηρό 
από πριν. Τόσο, μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, όσο και μέσω των νέων 
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που εφαρμόζει η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, η εποπτεία των τραπεζών έγινε πιο λεπτομερής και πιο αυστηρή. 
 
Με το νέο σύστημα εποπτείας των τραπεζών αναμένεται ότι θα αποφευχθούν 
προβλήματα, τα οποία εκδηλώθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν, με επιπτώσεις στο 
σύνολο του Χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το γεγονός ότι υπάρχει ενιαία εποπτεία 
υπό την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμβάλλει  στη 
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του.   
 


