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Συχνές  Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την επιστολή που στάλθηκε 
για ενημέρωση για την πρόθεση πώλησης μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου 
της ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ  

1. Ποιος είναι ο σκοπός της επιστολής που έχω λάβει; 

Ο σκοπός της επιστολής είναι η ενημέρωση των πρωτοφειλετών, εγγυητών και 
πάροχων εξασφάλισης, βάσει νομικής υποχρέωσης, για την πρόθεση της ΚΕΔΙΠΕΣ 
να πωλήσει μέρος του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Η πώληση χαρτοφυλακίων 
δανείων είναι μηχανισμός που περιλαμβάνεται στους επιχειρηματικούς σχεδιασμούς 
της ΚΕΔΙΠΕΣ, στα πλαίσια της υποχρέωσής της για απομόχλευση των 
περιουσιακών της στοιχείων και για την αποπληρωμή της Kρατικής στήριξης.  

2. Πότε αναμένεται να  λάβω απάντηση στην πρόταση που έχω υποβάλει;  
Πρόθεση της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι να ανταποκριθεί στις προτάσεις εξαγοράς που έχουν 
υποβληθεί  εντός των προσεχών εβδομάδων/μηνών. Εντούτοις σημειώνεται ότι η 
αξιολόγηση των προτάσεων εξαγοράς που θα γίνει στα πλαίσια της διαδικασίας πώλησης, 
απαιτεί χρόνο.  
 
Απαντήσεις στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί θα δοθούν αφού ολοκληρωθεί η συνολική 
αξιολόγηση όλων των προτάσεων. Ενημερωτικά αναφέρεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν έχει 
οποιαδήποτε νομική υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφαση που θα λάβει για την 
πρότασή σας.  
 

3. Υπάρχει δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή υποβολής νέας αναθεωρημένης πρότασης σε 
περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί πρόταση; 
Επισημαίνουμε ότι, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση 
πιστωτικής διευκόλυνσης, υποβάλλεται μόνο μία φορά από τον δανειολήπτη και σε 
περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των σαράντα πέντε (45) ημερών από την 
ημερομηνία που αναγράφεται στη συστημένη επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ δεν υποβληθεί τέτοια 
πρόταση, τότε τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την υποβολή πρότασης.   
 
Ως αναφέρεται και στη συστημένη επιστολή που σας έχει ήδη αποσταλεί, οποιαδήποτε 
προσφορά εξαγοράς πρέπει να είναι γραπτή και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

(i) Το χρηματικό ποσό της προσφοράς για εξόφληση ή απόκτηση της Πιστωτικής 
Διευκόλυνσης 

(ii) Τη χρονική περίοδο εντός της οποίας προτίθεστε να εξοφλήσετε ή να αποκτήσετε την 
Πιστωτική Διευκόλυνση 

(iii) Την πηγή της χρηματοδότησης της εξόφλησης ή απόκτησης της Πιστωτικής 
Διευκόλυνσης 

 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην επιστολή που έχετε λάβει, θα πρέπει να 
υποβάλετε την καλύτερη δυνατή πρόταση εξαγοράς για το δάνειό σας.  Η ΚΕΔΙΠΕΣ, θα 
αξιολογήσει,  όλες τις προτάσεις χωρίς την υποχρέωση  αιτιολόγησης ή παροχής στοιχείων 
για την εξέταση και απόφασή της για ενδεχόμενη μη αποδοχή της προσφοράς. 
 

4. Μπορεί να μου δοθεί παράταση για υποβολή της πρότασής μου; 
Όπως αναφέρεται πιο πάνω, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η πρόταση για εξαγορά της 
υπό πώλησης πιστωτικής διευκόλυνσης υποβάλλεται μόνο μία φορά και η πρόταση 
εξαγοράς που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει στο καθορισμένο βάσει του νόμου 
χρονικό περιθώριο, δηλαδή τις 45 μέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στη 
συστημένη επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ που σας έχει αποσταλεί.  

 
 



 

 
 
5. Σε ποιόν θα μεταφερθούν τα δάνεια μου;  

Η αξιολόγηση για την επιλογή αγοραστή του δανειακού χαρτοφυλακίου δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί.  Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης του δανειακού χαρτοφυλακίου, 
και τη μεταφορά των δανείων σας, θα ενημερωθείτε  με επιστολή. Αναμένεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ 
θα προχωρήσει στην πώληση των πιστωτικών διευκολύνσεων σε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο 
νομικό πρόσωπο, που με βάση την κείμενη νομοθεσία, δύναται να εξαγοράσει τις εν λόγω 
πιστωτικές διευκολύνσεις.    
 
Υπογραμμίζεται ότι, η μεταφορά του δανείου σας σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο, ουδόλως θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της 
δανειακής σας σύμβασης.   

 
6. Γιατί ενημερώσατε και τους εγγυητές και τους πάροχους εξασφάλισης;  

Με βάση τη νομοθεσία, όλοι οι εμπλεκόμενοι στον δανεισμό, πρωτοφειλέτες, 
εγγυητές και πάροχοι εξασφάλισης, πρέπει να τύχουν της ανάλογης ενημέρωσης.   

7. Έχετε δικαίωμα να πωλήσετε το δάνειό μου ενώ εξυπηρετείται; 
Ο τρόπος διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δανείων  αποτελεί δικαίωμα του δανειστή βάσει 
των δικαιωμάτων που του παρέχονται από τη νομοθεσία και τη δανειακή σύμβαση.  Η 
αποστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η αποπληρωμή της  Κρατικής στήριξης που είχε λάβει η 
πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, προς όφελος του Κύπριου φορολογούμενου και 
αυτή περιλαμβάνει πωλήσεις τόσο εξυπηρετούμενων όσο και μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας, βάσει της δανειακής σας σύμβασης, δεν θα 
επηρεαστούν από την πώληση.   
 

8. Υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής  ακινήτου μου προς εξόφληση του δανείου μου;   
Η  πρόταση εξαγοράς της πιστωτικής διευκόλυνσης σας στα πλαίσια της διαδικασίας 
πώλησης χαρτοφυλακίου, μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με χρηματικό αντίτιμο,  όπως 
αναφέρεται και στην επιστολή που έχετε ήδη λάβει.   
 

9. Μέχρι σήμερα, δεν έχω λάβει την επιστολή. Ωστόσο, έχω ενημερωθεί από τον εγγυητή ή/και 
πάροχο εξασφάλισης ότι αυτοί έχουν λάβει την υπό αναφορά επιστολή. 

Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για να διαπιστώσουμε 
ποιοι πελάτες δεν έχουν παραλάβει τη συστημένη  επιστολή και τον λόγο, 
προκειμένου να πράξουμε ανάλογα. Για σκοπούς εύκολης αναφοράς, δείγμα της 
επιστολής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ  https://kedipes.com.cy/. 
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