
1":11,... _ -.ιιΙΙ~ ι . • - -'1  Ρ. ι 

(!)  
ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΥΡΩ.ΣΥΣ'Π-JΜΑ  

Αρ. Φακ.: ΤΕΤ 6053/C ·  
Αρ. Τf'\λ .: +357 22714168  

Αρ. Φαξ: +357 22714996  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: KyrίacosZingas@centralbank.gov.cy  

17 Μαρτίου 2014 

Προς όλα τα ΑΠ!  

που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣτΙΚΗ ΕΓΚ)'ΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΜΕΣΩ ΗΛΕκτΡΟΝΙΚΟ : Υ Τ ΑΧΥ ΔΡΟΜΕΙΟΥ 

Αξιότιμε ΚύρΙε Ι Κυρία, 

Θέμα: Εκτιμήσεις Ακινήτων και Δείκτης Τιμών Κατοιιμών 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 575/2013/ΕΚ 

Οι περί της ΔΙαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίες του 2013 Κ . !:ΙΙ 2014 

Σε συνέχε1α ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

(ΚΤΚ) σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, διεuκριvrζονται τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο (3) του άρθρου 208 του εν εmκεφαλίδι Κανονισμού : 

α)  τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρσκολουθούν
1 
τις αξίες τιι,:;ν ακινήτων σε τακτή 

βάση και κατ' ελάχιστον ανά έτος όσον αφορά τα εμπορικά ακίνητα και ανά τρία έτη 

όσον αφορά τις κατοικίες και σε · σuχνότερη βάση όταν οι σ ι .. ινθήκες της αγοράς 

υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις κω · 

β)  εάν υπάρχουν πληροφορίες , ότr η αξiα ακινήτου ενδέχεται να έχει μειωθεί σημαντικά 

σε σχέση με τις γενικές τιμές της αγοράς για αvτ!στοιχα αι ι :/νητσ, !α πιστωτικά 

ιδρύματα οφείλουν να προβαfνοuv σε αναθεώρηση της εκτίμησης του ακινήτου και δη 

από εκτιμητή ποu διαθέτει τα απα ι τούμενα προσόντα, ικανότητcr και εμπειρία για την 

αποτfμηση ακινήτων και που εiναι ανεξάρτητος από τη διαδικασία εγκρίσεων 

χορηγήσεων. Για δάνεια που υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ ή -το 5% τωv ιδίων 

κεφαλαίων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να προβαfνουν στη δΙαδικασία 

ανεξάρτητης επανεκτfμησης του ακινήτου τουλάχιστον κάθε τρiα χρόνια και · 

γ)  τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησψοποιούν στατιστικ ι::: ς μεθόδους για την . · 

παρακολούθηση της aξ!ας των ακινήτων καr για τον εντοπισμδ των ακινήτων που 

χρήζουν επανεκτίμησης. 

Συναφώς, η ΚΤΚ δrευκρΝίζει ότι οι αποτιμήσεις ακινήτων που αναφέρονται στο (β) 

πιο πάνω μπορούν να διεξάγονται και από εσωτερικούς εκτιμη τ ές των πιστωτικών 
ιδρυμάτων . 

1 
http://eur-lex.europa.eu/LexU riSerν/LexU riSerν. do?uri=O.J:L:2013:321 : Ο006:0342:ΕΝ: PDF 
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ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ ΊΉΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Πρόσθετα η ΚΤΚ θεωρεί ότι ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών που ετοιμάζεται από την ΚΤΚ 

δύναται να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς παρακολούθησης της αξ!ας των κατοικιών, 

καθώς και για τον εvτοmσμό των κατοικιών που χρήζουν επανεκτίμησης πρ ι; )ς συμμόρφωση 

με τα σημεία (α) και (β), αvτfστοιχα, της παραγράφου {3) του Κανονισμού . 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 125 του υπό αναφσιρά Κανονισμού, 

προκειμένου να θεωρήσουν πιστωηκή διευκόλυνση ως εξασφαλισμένη με υποθήκη σε 

κατοικία, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να βεβαιώνονται ότι πληρούνται, μεταξύ άλλων, οι 

προϋποθέσεις που προβλέπον;αι στο άρθρο .208 καθώς και οι κανόνες αποτίμησης που 

παρατίθενται στην παράγραφο (1) του όρθρου 229, ήτοι, η αξία της εξασφι'ιλισης ισούται με 

την αγοραία αξ!α της ενυπόθηκης κατοικίας με βάση την αρχική ανεξι:1ρτητη εΚίiμηση 

με ι ωμένη, κατά περίπτωση, με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που προβλέπεται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 208 . 

Συναφώς, τα πιστωτικά ιδρύματα Gφεiλουν να θεσπiσοuν ης δέο ι:ι σες διαδικασίες 

προσαρμογής της εκημημένης αγοραίας αξίας των ενυπόθηκων κατοικΙών με βάση τυχόν 

αρνητικές αποκλίσεJς που παρουσιάζει ο Δε/κτης Τιμών Κατοικιών . 

·· 3 ; Σύμφωνα με την εν επ1κεφαλίδι Οδηγία 2 , προκεΙμένου να διαμορφώσο υ ν κατάλληλες και 

βιώαιμες λύσεις αναδιάρθρωσης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν vc ι προβαίνουν σε 

ενδελεχή αξιολόγηση των εξασφαλίσεων. Για το σκοπό αυτό, στις περmτώσεις που οι 

εξασφαλίσεις αφορούν υποθήκες επί ακινήτων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφεlλουν να 

διενεργούν ανεξάptητη επαyγελματική εκτίμηση γισ τον προσδιορισμό της c : :ι γοραfας αξίας και 

της αξfας καταναγκαστικής πώλησης των ενυπόθηκων στις περιmώσεις πc:ιυ : 

α) η εξασφάλιση αποτελεl εναλλακτική πηγή αποπληρωμής ή 

β) τα πιστωτικά ιδρύματα ζητούν από τους δανεrολήmες vα εξετάσc: i υν το ενδεχόμενο 

συμπερίληψης περιουσιακών στοιχείων που είναι ελεύθερα βαp ιι ίιν ως πρόσθετες 

εξασφαλίσεις ή 

γ) η λήψη νέων εξασφαλiσεωv από το πιστωτικό ίδρυμα αποσκοπεί mη μετατροπή μη 

εξασφαλισμένων χορηγήσεων σε εξασφαλισμένες χορηγήσεις. 

Επισημαίνεται ότι, η αναφορά σε ανεξάρτητη επαγγελματική εκτίμηση έχει την έννοια 

που αποδίδεται στην παρόγραφο (3) του άρθρου 208 του Κανονισμού, ι ·i τοι ότι δύναται να 

διενεργείται από υπηρεσία εκτιμήσεων του πιστωτικού ιδρύματος, νc:ιοuμένοu ότι αυτή 

στελεχώνεται από έγκριτους εκτιμητές και εlναι ανεξάρτητη από τη διc ι: δrκασia εγιφίσεwν 

χορηγήσεων. 

4. Η υπό αναφορά Οδηγία~ προνοεί, επίσης, όπως το πιστωτικά ιδρύμc:ιτα εφαρμόζουν μια 

δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή πολlτική όσον αφορά τις αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων η 

οποία πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους, των 7ελών/δικαιωμάτων . άλλων 

εξόδων και των επιτοκίων των δαvειοληmwν που uπόκεΙνΊαι σε. α ναδιάρθρωση των 

χορηγήσεων τοuς. 

Με βάση τα προρρηθέντα, η ΚΤΚ θεωρεί όη στις περιmώσεις αναδιαρθρwσεων 

χορηγήσεων οι οποiες δεν αφορούν τις πεpιmώσεις που μνημονεύονται στα σημεία (α) έως 

(γ) της παραγράφου 3 της παρούσας επιστολής , τα πιστωτικά ιδρ ι1 ματα δύνανται να 

εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους για προσδιορισμό της αξlας των εvι ι πόθηκων κατοικιών 

2 
υποπαράγροφος (2) της παραγράφοu 7 του ΠαραρΙήματος ιι - Κώδικας ΣυJ.ίπεριφοράς;

3 
υποπαράγραφος (2} της παραγράφου 13 του Παρορτήμοτος I - nλαίσιο για τη Διοχεiρι ι: :ιη Καθυστερήσεων 
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ΚΕΝrΡΙΚΗ ΤΡ ΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

που δεν εμπίπτουν στο πλαiσιο εφαρμογής του σημείου (β) της ποραγράφσιJ {3) τοu άρθρου 

208 του Κανονισμού. 

Επιπλέον, η κτκ θεωρεί ως καλή προκηκή την προσκόμιση στο υ ς οφειλέτες των 

απαραίτητων αποδε ι κτικών στοιχείων πληρωμής καθώς και πιστού αντιγράφου της 

εκτίμησης στις περιπτώσεις όπου διενεργείται εκτίμηση . 

Με εκτίμηση , 

Κυριάκο ς Ζίγκας 

Ανώτερος Δ ιευθυντής 

ΜΚΚ 

Κο ι ν . Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου 


