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Αναστολή διαδικασιών εκποίησης ένεκα της πανδημίας Covid-19 

 
Μάρτιος 2021 
 
Συνεχείς και αλυσιδωτές είναι οι επιπτώσεις από την έξαρση της πανδημίας Covid-19 στα δημοσιονομικά της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και τους ευρύτερους τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα, σοβαρές επιπτώσεις προκλήθηκαν τόσο στην 
εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην ανάγκη υλοποίησης των σχεδιασμών τους προς 
διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, όσο και στην ικανότητα των δανειοληπτών, φυσικών και νομικών προσώπων, να 
αποπληρώσουν κανονικά τις οφειλές τους. 

Λαμβάνοντας υπόψην τη δυσχερή οικονομική κατάσταση την οποία διαφάνηκε ότι θα διερχόταν η Κύπρος λόγω των 
έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας, οι τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου σε ανακοίνωση τους 
ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2020, προχώρησαν στην αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης για περίοδο τριών 
μηνών, μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2020.  

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου αποφάσισε όπως επεκτείνει την περίοδο 
αναστολής των διαδικασιών εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020 αφού οι επικρατούσες 
έκρυθμες συνθήκες και τα περιορίστηκα μέτρα βρίσκονταν ακόμη σε ισχύ. Η σχετική απόφαση έγινε γνωστή με 
ανακοίνωση του Συνδέσμου στις 15 Μάϊου 2020. Την απόφαση αυτήν ακολούθησαν με δική τους πρωτοβουλία αρκετές 
από τις εταιρείες εξαγοράς και/ή διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων, ανακοινώνοντας και αυτές με την σειρά τους 
την αναστολή των εκποιήσεων μέχρι και τις 31 Αυγούστου το 2020, μιας και οποιαδήποτε απόφαση του Συνδέσμου 
Τραπεζών Κύπρου δεν είναι δεσμευτική για τις εν λόγω εταιρείες. 

Προς επέκταση της περιόδου χάριτος και προστασίας των δανειοληπτών από την εκποίηση της ενυπόθηκης ακίνητης 
ιδιοκτησίας τους, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου συγκάλεσε εκ νέου, στις 17 Δεκεμβρίου 2020, έκτακτη συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβούλιου, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι οι τράπεζες-μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, 
αναστέλλουν τις διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων που αφορούν κατοικίες με τρέχουσα αξία μέχρι 350 
χιλιάδες ευρώ, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2021. Διευκρινίστηκε δε ότι η εν λόγω αναστολή δεν ισχύει για ενυπόθηκα 
ακίνητα που σχετίζονται με πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες έχει επιτευχθεί ήδη συμφωνία πώλησης. Η απόφαση 
αυτή τέθηκε σε ισχύ από τις 21 Δεκεμβρίου 2020. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατατέθηκαν προτάσεις Νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκ μέρους των κομμάτων, 
με την Ολομέλεια της Βουλής να ψηφίζει σε νόμο την πρόταση νόμου με την οποία τροποποιείται ο βασικός νόμος [ο 
περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (Ν. 9/1965)], με τρόπο που αναστέλλονται οι 
εκποιήσεις μέχρι την 31η Μαρίου 2021 στην περίπτωση πρώτης κατοικίας, της οποίας η αξία δεν ξεπερνά τις 350 χιλιάδες 
ευρώ, και στην περίπτωση επαγγελματικής στέγης σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από δέκα 
εργαζομένους και με ετήσιο κύκλο εργασίας που δεν ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ. 

Σημειώνεται επίσης, ότι επί του παρόντος βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων πρόταση Νόμου που αφορά 
την αναστολή της εκποίησης όλων ανεξαιρέτως των ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι και την λήξη των περιοριστικών μέτρων, 
ανεξαρτήτως αξίας είτε είδους της ενυπόθηκης ιδιοκτησίας. Η σχετική πρόταση στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην ίση 
μεταχείριση όλων των ενυπόθηκων οφειλετών οι οποίοι επηρεάζονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. 
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Αντίθετοι με το θέμα επέκτασης των περιόδων αναστολής είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, το Υπουργείο 
Οικονομικών και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, εκφράζοντας έντονα τους προβληματισμούς τους και επεξηγώντας 
όλες τις επιπτώσεις από την αλλαγή του νομικού πλαισίου που αφορά τις διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων, 
γεγονός το οποίο προκαλεί αβεβαιότητα στον τραπεζικό τομέα, με το ενδεχόμενο μεταξύ άλλων, μείωσης της αξίας των 
δανείων, αύξησης των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών και δημιουργίας νέου κύματος μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

Αναμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων καθότι αυτές επηρεάζουν 
άμεσα την κυπριακή οικονομία και ευχής έργον θα ήταν η άμεση ανάκαμψη αυτής ούτως ώστε να μπορέσουν όλες οι 
πλευρές να αναπληρώσουν τις ζημιές και τις απώλειες που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας. 

 

Μαρία Πέτρου και Ανδρεάνα Λοϊζίδου 
Δικηγόροι 
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