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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

 

Η διεθνοποίηση των αγορών και η ταχύτητα μεταφοράς κεφαλαίων που συντελείται τις 

τελευταίες δεκαετίες, δημιούργησαν νέα δεδομένα στο γενικότερο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται μια εταιρία. Ο επιχειρηματικός κόσμος τη σημερινή εποχή βάλλεται από 

την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική πίεση απέναντι 

στις επιχειρήσεις. Σε μια εποχή που τα προβλήματα ρευστότητας ταλανίζουν από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως τον απλό καταναλωτή, ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί 

νούμερο ένα απειλή για την παγκόσμια οικονομία καθώς εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

Η έλλειψη σταθερότητας και η αδυναμία να διεκπεραιωθούν ακόμη και βασικές οικονομικές 

συναλλαγές, οδηγεί ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό του επιχειρηματικού κόσμου στην 

κήρυξη πτώχευσης ή στην αδυναμία αποπληρωμής των χρεών τους. Η πτώχευση μιας 

εταιρίας είναι μια κατάσταση με αλυσιδωτές αντιδράσεις για τον οικονομικό αλλά και τον 

κοινωνικό χώρο. Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο της πτώχευσης έχει λάβει μεγάλες 

διαστάσεις και έχει απασχολήσει έντονα την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με την 

τελευταία να προσπαθεί ποικιλοτρόπως να εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν 

στην κήρυξη της πτώχευσης. 

 

 

 

Λέξεις –Κλειδιά:  Πτώχευση, Πτώχευση Ανωνύμων Εταιριών, Πτώχευση Τραπεζικού 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον διακρίνεται για την πολυπλοκότητά του, τις 

ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται σ’ αυτό και τον ισχυρό ανταγωνισμό του. Ακριβώς 

αυτοί οι παράγοντες είναι που καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις. Η 

επιχειρηματική οντότητα καλείται να αποδείξει πως μπορεί να προσαρμοστεί και να 

παραμείνει ανταγωνιστική, εφόσον επιθυμεί να παραμείνει στον «επιχειρηματικό χάρτη». 

Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως στόχο να διασαφηνίσει την 

συνολική έννοια της πτώχευσης και να αναλύσει διεξοδικότερα την πτώχευση στην 

περίπτωση των Ανωνύμων Εταιριών. Εξετάζοντας το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο και την 

διαδικασία περάτωσης της πτώχευσης, όπως ορίζεται σε αυτό, ο αναγνώστης θα μπορέσει να 

έχει μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Ενδεικτικά θα γίνει μια αναφορά στα στοιχεία 

πτωχεύσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Συγκρίνοντας τα στατιστικά 

αυτά στοιχεία θα μπορέσουμε να διεξάγουμε ορισμένα συμπεράσματα για την πορεία των 

επιχειρήσεων ανά την Ευρώπη. 

Ακόμη, δίνεται έμφαση στον Ελληνικό Τραπεζικό Κλάδο. Η πτώχευση στον 

τραπεζικό κλάδο συναντάται σπάνια, για αυτό το λόγο θα προσπαθήσω να εξηγήσω τους 

τρόπους με τους οποίους έχει επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί μια ανάλογη περίπτωση. Γίνεται  

αναφορά στο τι ακριβώς ορίζει ο Νόμος για αυτές τις περιπτώσεις και στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχουν νομοθετικά κενά, πώς πραγματοποιήθηκε ο χειρισμός τους.  

 Τέλος, μελετώ την περίπτωση της ελληνικής τράπεζας Proton Bank. Με αναφορά στο 

χρονικό της κήρυξης πτώχευσης από την πλευρά της Proton Bank,προσπαθώ να αποδώσω 

την πραγματική εικόνα για τη διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης στον χώρο των τραπεζών. 

Αναλύονται  τα αίτια που οδήγησαν στην πτώχευση, οι εμπλεκόμενοι και ο ρόλος της 

Ελληνικής Κυβέρνησης. Εξηγείται ο όρος του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος (bridge 

bank) και ο διαχωρισμός του νέου πιστωτικού ιδρύματος σε «καλή» και «κακή» τράπεζα. 

Αναφέρεται η νέα δομή της νέας «καλής» Proton Bank, καθώς και το τι συνέβη με τους 

παλαιούς μετόχους της και τα δικαιώματα τους. Ειδική αναφορά γίνεται και στον τρόπο με 

τον οποίο χειρίστηκε το πρωτόγνωρο αυτό θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλύονται μέσω 

πινάκων η διάθεση των Ιδίων Κεφαλαίων της Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε. καθώς και η 

Κεφαλαιακή Επάρκειά της. 
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 Τέλος γίνεται μια συνοπτική αναφορά των κυριότερων σημείων της διπλωματικής 

εργασίας, παραθέτοντας συγκεντρωτικά τα σημαντικότερα σημεία αυτής της εργασίας και 

διατυπώνονται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και ανάλυση του θέματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

1.1 Η Έννοια της Πτώχευσης 

 

Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν σήμερα χιλιάδες επιχειρήσεις είναι κάθε άλλο παρά 

στατικό. Οικονομικές συγκυρίες, μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό διαφόρων χωρών, 

κλιματικές αλλαγές και πολλοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν καθημερινά τις λειτουργίες των 

επιχειρήσεων και καθιστούν το μέλλον αβέβαιο. Η αβεβαιότητα αυτή είναι που οδηγεί τη 

σημερινή εποχή τις επιχειρήσεις στην κήρυξη της πτώχευσης. 

Η ετυμολογία της λέξης bankruptcy, αλλά και η έννοια της πτώχευσης ανάγεται στην 

εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι τραπεζίτες της εποχής διενεργούσαν τις πράξεις τους 

σε υπαίθριο χώρο χρησιμοποιώντας ένα τραπέζι (banca). Όταν έπαυαν να έχουν την 

ικανότητα συνέχισης των εργασιών και προκειμένου να γνωστοποιήσουν αυτό στους 

συμπολίτες τους, έσπαγαν συμβολικά το τραπέζι τους (ruptus) και με αυτόν τον τρόπο, 

έδειχναν ότι έχουν αποτύχει επιχειρηματικά και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τις εργασίες 

τους.
1
 Η νομική κατοχύρωση του δανειστή, έναντι του οφειλέτη ανάγεται στην μεσαιωνική 

Αγγλία, η οποία θέσπισε αυστηρές κυρώσεις, για μη συνεπή δανειζόμενο (ποινές φυλάκισης, 

δήμευση περιουσιακών στοιχείων και πολλά άλλα). 

Ο όρος πτώχευση συναντάται με δύο μορφές. Η πρώτη είναι αυτή που αναφέρεται 

στην αρνητική καθαρή αξία μίας επιχείρησης. Η δεύτερη μορφή της πτώχευσης είναι, κυρίως, 

μία κατάσταση στην οποία η επιχείρηση ενδίδει στον πτωχευτικό νόμο και είτε προβαίνει σε 

εκκαθάριση των περιουσιακών της στοιχείων, είτε προβαίνει σε αναδιάρθρωση-

αναδιοργάνωση.
2
 

Κλασική κατεύθυνση της πτώχευσης και του πτωχευτικού κώδικα ήταν αφενός μεν η 

ικανοποίηση των πιστωτών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αλλά και η επιβολή κυρώσεων 

εναντίον του οφειλέτη. Η παύση των πληρωμών και γενικά η αφερεγγυότητα θεωρούταν 

αποτέλεσμα κακής και ασύνετης διαχείρισης, ενδεχομένως δε δολιότητας ή και απάτης σε  

 

 

                                                 
1
 Ανάκτηση από Βικιπαιδεία, http://el.wikipedia.org 

2
 Dr.Altman, Corporate Bankruptcy, 1985 
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βάρος πιστωτών. Η ατίμωση του οφειλέτη «stigma of bankruptcy», η προσωποκράτησή του, 

η επιβολή δυσμενών κοινωνικών και επαγγελματικών μειώσεων και ανικανοτήτων ήταν 

κυρώσεις προβλεπόμενες από τις παλαιότερες πτωχευτικές νομοθεσίες. Η κυρωτική αυτή 

λειτουργία της πτώχευσης δεν ισχύει πλέον, τουλάχιστον στις ακραίες της μορφές. 

Οι σύγχρονες εξελίξεις μετέβαλαν τη λειτουργία της πτώχευσης: 

 Πρώτον, οι οικονομικές διακυμάνσεις και οι κρίσεις ολόκληρων επιχειρηματικών 

κλάδων, ή και της οικονομίας γενικότερα, καθιστούν συχνότατα την επιχειρηματική 

αποτυχία αποτέλεσμα όχι δολιότητας, αλλά ατυχίας, που δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε 

στιγματισμό. 

 Δεύτερον από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 συνειδητοποιήθηκε διεθνώς ότι η 

πτωχευτική διαδικασία δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στην ικανοποίηση των 

πιστωτών, αλλά παράλληλα και στη διατήρηση ή και τη διάσωση της επιχείρησης του 

οφειλέτη. Τούτο δε διότι η πτώχευση της επιχείρησης επιφέρει τη διάλυσή της και 

συνεπώς ένα βαρύ και κοινωνικό κόστος, που συνεπάγεται απώλεια αξιών, όπως 

θέσεων εργασίας, παραγωγικών μέσων, κανονικού εφοδιασμού της αγοράς και άλλα 

πολλά. 

Θεωρήθηκε συνεπώς ότι το πτωχευτικό δίκαιο θα πρέπει να συντελεί στη διάσωση της 

επιχείρησης, μέσω κατάλληλης εξυγιαντικής χρηματοδότησης, κατάλληλης αναδιάρθρωσης 

των εταιρικών δομών, επιβολής θυσιών στους πιστωτές και διαφύλαξης των θέσεων 

εργασίας. Στο εξυγιαντικό οπλοστάσιο ανήκει και η μεταβίβαση της επιχείρησης ως συνόλου 

σε νέο φορέα ή η εκμίσθωσή της. Με τη λογική αυτή εθνικές νομοθεσίες, όπως η γαλλική, η 

ιταλική, η αγγλική, αλλά και η ελληνική θέσπισαν ένα πλαίσιο για τη διάσωση των 

αφερέγγυων επιχειρήσεων. 

Η διάσωση της επιχείρησης απαιτεί κεφάλαια,  που στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

δεν μπορούν να αντληθούν από το τραπεζικό σύστημα, οπότε καταβάλλονται από το κράτος 

με μορφή δανείων ή αυξήσεων κεφαλαίου. Στην τελευταία περίπτωση η πτώχευση καταλήγει 

σε μερική τουλάχιστον εθνικοποίηση, ενώ σε κάθε περίπτωση ανακύπτει ζήτημα κρατικών 

ενισχύσεων, διατάραξης του ανταγωνισμού και μετάδοσης της προβληματικότητας σε υγιεις 

επιχειρήσεις, οπωσδήποτε δε και αλλοτρίωσης των πιστωτών. Έτσι την εξυγιαντική ευφορία 

των δεκαετιών ’70 και ’80 διαδέχθηκε σκεπτικισμός και τάση επιστροφής στην παραδοσιακή 

αποστολή του πτωχευτικού κώδικα, την ικανοποίηση των πιστωτών, χωρίς όμως τoν  
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κυρωτικό χαρακτήρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν οι νεότερες ευρωπαϊκές νομοθεσίες της 

δεκαετίας του ’90 και μετά. Πρόσφατα έχει σημειωθεί μια ανακαίνιση των νομοθεσιών 

αυτών (Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία και πολλές άλλες χώρες), με σαφή στόχο την προστασία 

των πιστωτών. 

Στη Ελλάδα η πτώχευση ρυθμιζόταν από τον Εμπορικό Νόμο και ορισμένους άλλους 

συμπληρωματικούς νόμους, ο νεότερος όμως  ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) εισήγαγε 

ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που αφορά τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται από 16/9/2007 και 

μετά, ενώ ως προς τις προγενέστερες διαδικασίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι 

παλαιότερες διατάξεις. 

Η πτώχευση κηρύσσεται με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου, του πολυμελούς 

δηλαδή πρωτοδικείου, που εδρεύει στον τόπο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη. 

Προϋποθέσεις της πτώχευσης είναι: 

 Η εμπορική ιδιότητα του οφειλέτη (φυσικού ή νομικού προσώπου). Εξαίρεση 

αποτελούν νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, έστω και αν δεν 

έχουν εμπορική ιδιότητα και τα οποία μπορούν να πτωχεύσουν. 

 Η παύση πληρωμών του οφειλέτη, οριζόμενη από το νόμο ως αδυναμία εκπλήρωσης 

των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. 

Ωστόσο υπάρχει εξαίρεση, με την έννοια ότι πτώχευση μπορεί να κηρυχθεί και με 

βάση απλώς επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, με την προϋπόθεση όμως ότι την 

πτώχευση τη ζητά ο ίδιος ο οφειλέτης. 

Την κήρυξη της πτώχευσης μπορεί να ζητήσει είτε κάθε πιστωτής που έχει έννομο 

συμφέρον, είτε ο εισαγγελέας πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, είτε τέλος ο ίδιος ο οφειλέτης, ο  οποίος υποχρεούται να ζητήσει την 

πτώχευσή του εάν έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση στάσης πληρωμών. 

Το πτωχευτικό δικαστήριο θα κηρύξει την πτώχευση του οφειλέτη, εάν διαπιστώσει ότι 

συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, διαφορετικά θα απορρίψει την αίτηση. 

 

 

 

 

. 
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1.2 Παράγοντες Εταιρικής Αποτυχίας 

 

Η αποτυχία μιας επιχείρησης , αλλά και η πτώχευση γενικότερα, είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού πολλών μεταβλητών. Για να εντοπισθούν πιθανές παράμετροι που επηρεάζουν 

την πορεία μίας επιχείρησης, θα πρέπει να αναλυθούν πολλοί παράγοντες που την 

επηρεάζουν, όπως αριθμοδείκτες, τιμές μετοχών της επιχείρησης και λογιστικά μεγέθη. 

Ο κύκλος των ταμειακών ροών (cash-flow cycle) αναφέρεται στις εισπράξεις και τα 

έξοδα μιας επιχείρησης. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές ωστόσο δεν γίνονται πάντα 

ταυτόχρονα. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι που μπορεί σε ακραίες περιπτώσεις να οδηγήσει 

μια επιχείρηση σε κήρυξη πτώχευσης. 

 Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να κρατούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (απαιτήσεις, μετρητά, αποθέματα), προκειμένου 

να μπορούν εύκολα να ρευστοποιηθούν. Εάν δεν κρατηθεί ισορροπία είναι πιθανό η 

επιχείρηση να δηγηθεί στην πτώχευση. 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση αναφέρεται στο καθαρό εισόδημα μίας επιχείρησης και 

στον τρόπο με τον οποίο αυτή επιλέγει να χρηματοδοτηθεί. Υπάρχουν δύο τρόποι, είτε με 

δανεισμό (debt) είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (equity). Συνηθίζεται να υιοθετείται η 

πρώτη επιλογή και μάλιστα οι επιθετικοί επιχειρηματίες προσπαθούν να δανειστούν όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερα κεφάλαια. Όμως το μειονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι οι 

δανειστές απαιτούν αποπληρωμή του δανείου σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Όλα αυτά είναι προβλήματα που εγκαίρως μπορούν να εντοπιστούν από τη διοίκηση μίας 

επιχείρησης. Στην περίπτωση όπου η διοίκηση είναι αναποτελεσματική, θα καθυστερήσει να 

αναγνωρίσει τα προβλήματα και να πάρει τις σωστές αποφάσεις για την επίλυσή τους , 

γεγονός που θα οδηγήσει την επιχείρηση με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική ασφυξία 

και τελικά στην πτώχευση.
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  Platt D. Harlan, Business Failures,1985 
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1.3 Στοιχεία Πτωχεύσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη 

 

Η πτώχευση αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση του 

οικονομικού συστήματος της σύγχρονης εποχής. Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν 

μια επιχείρηση στην πτώχευση είναι είτε εξωτερικοί (μακροοικονομικοί), είτε εσωτερικοί 

(μικροοικονομικοί). 

Μακροοικονομικοί παράγοντες που οδηγούν μια επιχείρηση στην πτώχευση είναι ο 

γενικότερος ανταγωνισμός που επικρατεί στον κλάδο που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη 

επιχείρηση, η τεχνολογική ανάπτυξη που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς μπορεί να  

αποβεί μοιραία για τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επενδύσουν σε αυτήν, οι γενικότερες 

αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, ο πληθωρισμός, η είσοδος 

νέων επιχειρήσεων στον κλάδο και η καταστροφή που δεν οφείλεται στην εύρυθμη 

λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοιου είδους παράγοντες είναι δύσκολο ωστόσο να 

προβλεφθούν και επομένως δεν υπάρχει τρόπος αποφυγής της πτώχευσης. 

Μικροοικονομικοί παράγοντες που οδηγούν μια επιχείρηση στην πτώχευση είναι η κακή 

ή ανύπαρκτη οργάνωση, ο ελλιπής προγραμματισμός και έλεγχος της επιχείρησης, η 

αναποτελεσματικότητα της διοίκησης να λαμβάνει σωστές αποφάσεις, οι κακές οικονομικές 

επιδόσεις της επιχείρησης για μία σειρά ετών, το μεγάλο ύψος δανεισμού και η αδυναμία 

κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο ετεροχρονισμός των εισπράξεων και 

πληρωμών μιας επιχείρησης, η κακή εφαρμογή της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και το 

μεγάλο ύψος δανεισμού ή νέος δανεισμός που οδηγεί σε συσσώρευση μεγάλου ύψους 

υποχρεώσεων μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση σε πτώχευση. 

Από το 2008 όταν και εμφανίστηκε η πολυσυζητημένη «οικονομική κρίση» επηρεάστηκε 

η αφερεγγυότητα πολλών χωρών της Δυτική Ευρώπης. Παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν 

από πολλές χώρες  της Ευρώπης για να επανέλθει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) 

στα επίπεδα προ κρίσης, μεγάλος ήταν ο αριθμός των επιχειρήσεων που δεν απέφυγαν τελικά 

την πτώχευση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως παρά το ότι το 2010 ήταν ένα έτος 

οικονομικής ανάκαμψης με μια μείωση του αριθμού των πτωχευμένων επιχειρήσεων, η 

αφερεγγυότητα παρέμεινε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 
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 Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας με τον αριθμό των επιχειρήσεων που πτώχευσαν 

σε 15 Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και την Ελβετία και Νορβηγία. 

Πίνακας 1.1 : Πτωχεύσεις Εταιριών στη Δυτική Ευρώπη 

ΧΩΡΕΣ 2011 2010 2009 2008 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

2010/2011 

ΑΥΣΤΡΙΑ 6.194 6.657 7.076 6.500 -7% 

ΒΕΛΓΙΟ 10.182 9.570 9.382 8.476 +6,4% 

ΔΑΝΙΑ 5.447 6.461 5.710 3.709 -15,4% 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 3.005 2.864 3.275 2.612 +4,9% 

ΓΑΛΛΙΑ 49.506 51.060 53.547 49.723 -3% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 30.200 32.060 32.930 29.580 -5,8% 

ΕΛΛΑΔΑ 452 355 355 359 +27,3% 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.631 1.525 1.406 773 +7% 

ΙΤΑΛΙΑ 11.792 10.089 8.354 6.498 +16,9% 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 961 918 698 590 +4,7% 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 7.000 7.211 8.040 4.635 -2,9% 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4.361 4.435 5.013 3.637 -1,7% 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6.025 5.144 4.450 3.267 +17,1% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 5.752 4.845 4.984 2.528 +18,7% 

ΣΟΥΗΔΙΑ 7.177 7.546 7.892 6.298 -4,9% 

ΕΛΒΕΤΙΑ 6.661 6.255 5.215 4.222 +6,5% 

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 18.571 17.468 19.908 16.268 +6,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 174.917 174.463 178.235 149.675 +0,3% 

(Πηγή: Insolvencies in Europe 2011/12, A Survey by the Creditreform Economic Research Unit) 
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Τα στοιχεία του Πίνακα αφορούν το σύνολο των εταιρικών πτωχεύσεων για τα έτη 

2008-2011. Διαβάζοντας τον πίνακα παρατηρούμε πως ο συνολικός αριθμός των εταιρικών 

πτωχεύσεων στη Δυτική Ευρώπη παραμένει σχεδόν αμείωτος, εμφανίζοντας κιόλας μια 

μικρή αύξηση το 2011 σε σχέση με το 2010. Το συνολικό ποσό των εταιρικών πτωχεύσεων 

εξακολουθεί να παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας (174.917). Από 

τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται πως το 2011 σε επτά χώρες μειώθηκε ο αριθμός των 

πτωχεύσεων σε σχέση με το 2010, ενώ σε δέκα χώρες αυξήθηκε, με μέγιστη αύξηση εκείνη 

στην χώρα μας, την Ελλάδα (+27,3%). Ακολουθεί η Ισπανία (+18,7%) και η Πορτογαλία 

(+17,1%).  Η μεγαλύτερη μείωση των πτωχευμένων επιχειρήσεων εμφανίζεται στη Δανία  με 

-15,4%. Ακολουθεί η Αυστρία με μείωση 7% και η Γερμανία με μείωση 5,8%. Άξιο 

προσοχής είναι τι γεγονός πως η Ελβετία παρουσιάζει αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων 

κατά 6,5%, ενώ η Νορβηγία φαίνεται πως εμφανίζει μια ορισμένη βελτίωση καθώς το 

ποσοστό των πτωχεύσεων έχει μειωθεί το 2011 κατά 1,7%. Η Σουηδία παρουσιάζει μια 

συνεχόμενη μείωση της τάξεως του 4,9%, ωστόσο ο αριθμός των πτωχευμένων επιχειρήσεων 

παραμένει υψηλός. 

 Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο αριθμός των πτωχεύσεων τα δύο τελευταία έτη 

αυξήθηκε από 355 πτωχευμένες επιχειρήσεις το 2010 σε 452 το 2011. Χαρακτηριστικό, 

επίσης είναι ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων στην Ελλάδα από το 2008 μέχρι και σήμερα 

μειώθηκε. Ακόμη, με βάση τον παρακάτω πίνακα η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη καλύτερη 

θέση σε σύγκριση με τις άλλες αναπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Ειδικότερα εμφανίζει 

5 πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 1.2: Δείκτης Πτωχεύσεων για το έτος 2011 

ΧΩΡΕΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ 10.000 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΛΑΔΑ 5 

ΙΣΠΑΝΙΑ 18 

ΙΤΑΛΙΑ 26 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 57 

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 68 

ΣΟΥΗΔΙΑ 81 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 81 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 82 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 84 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 90 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 94 

ΓΑΛΛΙΑ 94 

ΕΛΒΕΤΙΑ 118 

ΒΕΛΓΙΟ 132 

ΑΥΣΤΡΙΑ 152 

ΔΑΝΙΑ 182 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 316 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 68 

(Πηγή:Insolvencies in Europe 2011/12,A Survey by the Creditreform Economic Research 

Unit) 
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Συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων, ο δείκτης πτώχευσης ήταν 

υψηλότερος στο Λουξεμβούργο με 316 πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις. Ακολουθεί η 

Δανία με 182 πτωχεύσεις και η Αυστρία με 152 πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις που 

ξεπερνάει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 68 πτωχεύσεις ανά 10.000 επιχειρήσεις. 

 Η παραπάνω απεικόνιση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια σχετική 

επιφυλακτικότητα, μιας και οι στατιστικές απεικόνισης των πτωχεύσεων σε κάθε 

μεμονωμένη ευρωπαϊκή χώρα είναι συγκρίσιμες σε ελάχιστο βαθμό μεταξύ τους. Ειδικότερα 

ο τρόπος υπολογισμού τους μπορεί να μην είναι ο ίδιος και άρα οι δείκτες αυτοί να μην είναι 

απόλυτα συγκρίσιμοι. Παράγοντες όπως η χώρα, ο κλάδος, οι οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον, συμβάλλουν άμεσα στο χρηματοοικονομικό 

προφίλ της επιχείρησης και συνεπώς καθορίζουν με διαφορετικά κριτήρια το στάδιο, κατά το 

οποίο θα εισέλθει μια επιχείρηση σε κατάσταση πτώχευσης. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δείκτες πτώχευσης των χωρών της Νότιας Ευρώπης, 

βλέπε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, είναι τόσο χαμηλοί, επειδή ο συνολικός αριθμός 

των επιχειρήσεων περιλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό μικρών εμπόρων και ελεύθερων 

επαγγελματιών, οι οποίοι σπανίως ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία πτώχευσης. Απλά 

εγκαταλείπουν την επιχείρησή τους οικειοθελώς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΝΟΜΟΣ 3588/2007 

 

2.1 Νομική Διάσταση 

 

Η πτώχευση είναι η νομική κατάσταση στην οποία εμπίπτει έμπορος ή εμπορική επιχείρηση, 

όταν «μόνιμα και ολοσχερώς» αδυνατεί να ικανοποιήσει τους δανειστές της. Στην πράξη, η 

πτώχευση αποτελεί «συλλογική διαδικασία» που προβλέπεται σε περιπτώσεις 

αφερεγγυότητας μίας επιχείρησης. Όταν κηρυχτεί η πτώχευση, οι δανειστές δε δύνανται να 

ασκήσουν ατομικά μέρα εναντίον του οφειλέτη, και έτσι ενώνονται σε μία ομάδα, τα 

συμφέροντα της οποίας εκπροσωπούνται από το «σύνδικο», με σκοπό τη συνολική εκποίηση 

της περιουσίας του οφειλέτη και την ίση μεταχείριση όλων των πιστωτών.
4
 

Η πτώχευση αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κανόνων δικαίου με σκοπό τη 

σύμμετρη ικανοποίηση των δανειστών του οφειλέτη σύμφωνα με την αρχή τη ισότητας. 

Αναλυτικότερα η πτώχευση αποτελεί μια νομική πράξη, η οποία κατοχυρώνεται με την 

έκδοση δικαστικής απόφασης και αφορά στην περίπτωση εταιρίας, η οποία σταματά τις 

πληρωμές της για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. 

Διακρίνεται σε αναγκαστική και εθελοντική. 

 

 

 

2.1.1 Ισχύον Δίκαιο 

 

Ο Ν.3588/2007 με τον οποίο κυρώθηκε ο Πτωχευτικός Κώδικας, ισχύει για τις πτωχεύσεις 

που κηρύσσονται μετά την 16
η
 Σεπτεμβρίου 2007. Περιγράφει και καθορίζει με λεπτομέρεια 

τα στάδια της διαδικασίας της πτώχευσης τόσο των νομικών όσο και των φυσικών 

προσώπων. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών που διέπουν την πτώχευση οδήγησε  

 

 

                                                 
4
  Αναστασόπουλος Γ., Πτωχευτικό Δίκαιο, Έκδοση 2010 
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στην κατάρτιση του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται εδική 

αναφορά στην επιδίωξη της διάσωσης της επιχείρησης και την αποφυγή της πτώχευσης μέσω 

σχεδίου αναδιοργάνωσης. Βασικοί άξονες του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα αποτελούν  

I. Η αναβάθμιση του ρόλου των πτωχευτικών πιστωτών 

II. Η σύμμετρη ικανοποίηση πιστωτών μέσω είτε του σχεδίου αναδιοργάνωσης είτε της 

πτωχευτικής περιουσίας.  

III. Η επιτάχυνση των διαδικασιών ρευστοποίησης και διανομής της πτωχευτικής 

περιουσίας με την άμεση έναρξη της εκκαθάρισης μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των 

πιστώσεων. 

Ειδικότερα, σκοπός της πτώχευσης όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 «είναι η συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο 

τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της 

επιχείρησής του»
5
. 

 

 

2.1.2 Προϊσχύον Δίκαιο 

 

 Ν.ΨΛΣΤ΄ της 13/12/1878 «Περί πτωχεύσεως και χρεοκοπίας» άρθρα 525-ΕΝ 

 Ν.Γ.Φ.ΟΔ της 22/24/02/1910 

 Α.Ν. 635/1937 και Ν.2479/1997 για την επιτάχυνση της πτωχευτικής διαδικασίας. 

 Ν.1386/1983 για τις προβληματικές επιχειρήσεις, Ν.1892/1990, άρθρα 44-46
α
-49 

για την εξυγίανση  και ειδική εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
  Νόμος 3588/2007 – ΦΕΚ 153/Α’/10.7.2007 
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2.2 Περιγραφή του Πτωχευτικού Κώδικα 

 

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο είναι ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα κανόνων δικαίου, που 

αποσκοπούν στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη είτε με τη 

ρευστοποίηση της περιουσίας του, είτε με τη διατήρηση της επιχείρησης του. 

Ο Κώδικας διαιρείται σε 13 κεφάλαια, καθένα από τα οποία αποτελείται από τα 

ακόλουθα άρθρα: 

ΚΕΦΑΛΙΑΟ ΠΡΩΤΟ: Η κήρυξη της πτώχευσης (άρθρα 1-14) 

 Σκοπός της επιχείρησης 

 Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης  

 Εξασφαλιστικά μέτρα 

 Αντίκλητοι-έξοδα-προθεσμίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Συνέπειες της πτώχευσης (άρθρα 15-51) 

 Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη 

 Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πιστωτές 

 Συνέπειες πτώχευσης ως προς τις συμβάσεις 

 Αποχωρισμός και πτωχευτική διεκδίκηση 

 Πτωχευτική ανάκληση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Όργανα της πτώχευσης (άρθρα 52-88) 

 Γενική διάταξη 

 Το πτωχευτικό δικαστήριο 

 Ο εισηγητής 

 Ο σύνδικος 

 Η συνέλευση των πιστωτών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εξέλιξη των πιστώσεων (άρθρα 89-95) 

 Αναγγελία 

 Επαλήθευση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Ειδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων (άρθρα 96-98) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Διαδικασία συνδιαλλαγής (άρθρα 99-106) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σχέδιο αναδιοργάνωσης (άρθρα 107-131) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή (άρθρα 

132-161) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου 

(άρθρα 162-163) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Η περάτωση της πτώχευσης (άρθρα 164-167) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Η αποκατάσταση του οφειλέτη (άρθρα 168-170) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Ποινικές διατάξεις (άρθρα 171-177) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 178-182) 

 

 

 

 

 

2.2.1 Αρχές Πτωχευτικού Κώδικα 

 

Η πτώχευση κηρύσσεται μόνο με δικαστική απόφαση και η διαδικασία της καθώς κι οι 

επιπτώσεις της διέπονται από το Πτωχευτικό Δίκαιο. Ο Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα κανόνων δικαίου που έχουν ως στόχο την συλλογική 

ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη μέσω της ρευστοποίησης της περιουσίας του ή 

μέσω της διατήρησης της επιχείρησης του. Το σχέδιο αυτό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου του δικαίου της πτώχευσης, ενώ παράλληλα  
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ενοποιεί το δίκαιο της πτώχευσης και της εξυγίανσης, τα οποία αποτελούν τις δύο βασικές 

συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Αυτές οι δύο διαδικασίες συνυπάρχουν ως χωριστές 

διαδικασίες, δίχως η μία να αποκλείει την άλλη ή την εναλλαγή μεταξύ τους. 

Επτά είναι οι βασικές αρχές του νέου Πτωχευτικού Κώδικα: 

I. Δίνεται προτεραιότητα στη διάσωση όσων επιχειρήσεων είναι δυνατό να διασωθούν. 

Ο Κώδικας προνοεί για τη διατήρηση της και αποτρέπει το βεβιασμένο ξεπούλημα 

των κινητών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τον σύνδικο πτώχευσης. 

II. Παρέχεται δεύτερη ευκαιρία στον καλόπιστο οφειλέτη που δεν πτώχευσε με δόλο, 

ώστε να μπορεί να αναπτύξει εξ υπαρχής οικονομική δραστηριότητα. 

III. Αντιμετωπίζεται επιεικέστερα ο καλόπιστος οφειλέτης. Αποποινικοποιείται η μη 

δόλια χρεοκοπία. 

IV. Εάν δεν αποδώσει η προσπάθεια ανασυγκρότησης της επιχείρησης, υιοθετείται 

ταχύτερη πτωχευτική διαδικασία με ελεγκτικούς μηχανισμούς, που διασφαλίζουν την 

άμεση ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και τη διανομή τους. Οι διαδικασίες 

ρευστοποίησης  επιταχύνονται κυρίως με την άμεση έναρξη της εκκαθάρισης και με 

την προβλεπόμενη ταχεία εκδίκαση όλων των πτωχευτικών υποθέσεων 

(προσδιορισμός εντός 20 ημερών και έκδοση απόφασης εντός 15 ημερών από τη 

συζήτηση), και τον περιορισμό της δυνατότητας άσκησης ενδίκων μέσων. 

V. Διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. 

VI. Εισάγεται η διαδικασία συνδιαλλαγής υπό δικαστική καθοδήγηση και έλεγχο. 

VII. Προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση των μικροπτωχεύσεων, δηλαδή αυτών των οπίων η 

αξία της περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.00 ευρώ. 
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2.3 Προϋποθέσεις Υπαγωγής 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 και άρθρο 3 του νόμου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα γίνεται 

διάκριση ανάμεσα σε υποκειμενικές, αντικειμενικές και τυπικές προϋποθέσεις, οι οποίες είναι 

απαραίτητες ώστε να κηρυχτεί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε πτώχευση. Οι κυριότητες 

είναι οι ακόλουθες: 

 Ο οφειλέτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να έχει εμπορική ιδιότητα ή να ασκεί 

εμπορία και να επιδιώκει οικονομικό σκοπό (υποκειμενική προϋπόθεση). 

 Η παύση της εμπορίας ή της οικονομικής δραστηριότητας ή ο θάνατος δεν κωλύουν 

την πτώχευση, εφόσον επήλθαν σε χρόνο κατά τον οποίο ο οφειλέτης είχε παύσει τις 

πληρωμές του. Στην περίπτωση του θανάτου του οφειλέτη, η αίτηση για κήρυξη σε 

πτώχευση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός ενός έτους από το θάνατό του. 

 Δεν κηρύσσονται σε πτώχευση τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης και οι δημόσιοι οργανισμοί. 

 Ο οφειλέτης αδυνατεί να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις 

κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει παύση πληρωμών από 

μέρους του οφειλέτη (αντικειμενική προϋπόθεση). 

 Η δήλωση του εμπόρου-οφειλέτη ότι αναστέλλει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του 

υποχρεώσεις, όταν προβλέπει ότι δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 

του. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για επαπειλούμενη αδυναμία κανονικής 

εκπλήρωσης (αντικειμενική προϋπόθεση). 

 Η έκδοση δικαστικής απόφασης από το Πτωχευτικό Δικαστήριο με την οποία ο 

έμπορος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης (τυπική προϋπόθεση) . 
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2.4 Αρμόδιοι Φορείς / Όργανα 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα, ως όργανα της 

πτώχευσης ορίζονται τα ακόλουθα: 

I. Το Πτωχευτικό Δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο από το οποίο κηρύχθηκε 

η πτώχευση και το οποίο εκδικάζει στη συνέχεια τις υποθέσεις που αφορούν την 

πτώχευση. 

II. Ο Εισηγητής είναι ο δικαστής (πρωτοδίκης), ο οποίος επιτηρεί και επιταχύνει τη 

διαδικασία της πτώχευσης, ειδοποιεί τον σύνδικο για τον διορισμό του και ελέγχει τις 

εργασίες του. Το πρόσωπο αυτό είναι πρόεδρος της συνέλευσης των πιστωτών και 

μέσω αυτού διασφαλίζεται και η πτωχευτική περιουσία. 

III. Ο Σύνδικος είναι υποχρεωτικά δικηγόρος, ο οποίος πρέπει να κατοικεί στην έδρα του 

πτωχευτικού δικαστηρίου και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία. Απαγορεύεται 

αυστηρά να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ή συγγένεια μεταξύ του συνδίκου και του 

οφειλέτη. Ο σύνδικος είναι το κύριο πρόσωπο της διαδικασίας της πτωχεύσεως καθώς 

όλες οι δικαστικές ενέργειες γίνονται στο όνομά του. 

IV. Η Συνέλευση των Πιστωτών αποτελείται αρχικά από όλους τους πιστωτές της 

πτώχευσης και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων. Πρόεδρος της 

Συνέλευσης είναι ο εισηγητής δικαστής, ενώ βάσει νόμου, καλείται να παραστεί στη 

συνέλευση ο σύνδικος κι ο οφειλέτης. Η συνέλευση αυτή καλείται να αποφασίσει αν 

ο σύνδικος θα συνεχίσει την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης ή αν θα πρέπει 

να την εκποιήσει στο σύνολό της ή μερικώς. 

V. Η Επιτροπή των Πιστωτών είναι ένα νέο, αυτόνομο και ανεξάρτητο τριμελές όργανο, 

το οποίο εκλέγεται από τη συνέλευση των πιστωτών. Καθήκοντα της επιτροπής είναι 

να παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και να συνδράμει τον 

σύνδικο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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2.5 Διαδικασία Πτώχευσης 

 

Η διαδικασία της πτώχευσης διακρίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η 

προπαρασκευαστική διαδικασία και το δεύτερο η διαδικασία περάτωσης. Για να κινηθεί αυτή 

η διαδικασία θα πρέπει να συντρέχουν προϋποθέσεις  όπως η κατάλληλη οργάνωση της 

πτώχευσης και η ύπαρξη ενεργητικού για να καλυφθούν τα σχετικά έξοδα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα αρμόδιο 

πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης είναι το  πολυμελές πρωτοδικείο στην 

περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του και είναι 

αναγνωρίσιμο από τρίτους.  

 Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη 

διοίκηση των συμφερόντων του και είναι αναγνωρίσιμος από τους τρίτους. Για τα νομικά 

πρόσωπα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων συμφερόντων 

είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας. 

Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
6
 Οι 

παρεμβάσεις, απλές ή κύριες, ασκούνται και με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Ο 

οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να δώσει στον σύνδικο κατάλογο με τους πιστωτές και το 

ύψος των απαιτήσεων τους ώστε με τη σειρά του να ειδοποιήσει τους πιστωτές. Ο σύνδικος 

στη συνέχεια επαληθεύει ενώπιον του εισηγητή αυτές τις απαιτήσεις και εξετάζει τυχόν 

αντιρρήσεις. Επίσης, προτάσσεται από τον οφειλέτη και τον σύνδικο ένα σχέδιο 

αναδιοργάνωσης, το οποίο τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης και πρέπει να γίνει αποδεκτό 

από όλους τους πιστωτές. Το σχέδιο αυτό πρέπει να επικυρωθεί από το πτωχευτικό 

δικαστήριο. 

Άρα η ολοκλήρωση της πτώχευσης μπορεί να γίνει, είτε με συμβιβαστική 

ικανοποίηση ανάμεσα στον οφειλέτη και στους πιστωτές, μέσω σχεδίου αναδιοργάνωσης, 

είτε με ικανοποίηση των πιστωτών από την εκποίηση και ρευστοποίηση της πτωχευτικής 

περιουσίας, ή από την παύση των εργασιών είτε λόγω έλλειψης είτε λόγω παρόδου δέκα ετών 

από την ένωση των πιστωτών, ή δεκαπέντε ετών από την κήρυξη της πτώχευσης. Όσον 

αφορά τα δικαστικά έξοδα, επιβάλλονται πάντα σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας. 

 

 

                                                 
6
  Άρθρο 741 επ. Κ.Πολ.Δικονομίας 
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2.6 Απόρριψη της Αίτησης 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρά το γεγονός ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν υποβάλλει 

αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης και ενώ συντρέχουν οι 

ουσιαστικές (υποκειμενικές) και αντικειμενικές προϋποθέσεις, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί 

να απορρίψει την αίτησή τους για τους οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 

 Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι 

υποκειμενικές ή οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης. 

 Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, 

αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του οφειλέτη δεν 

θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Σε περίπτωση απόρριψης 

για την αιτία αυτή, το πτωχευτικό δικαστήριο διατάσσει την καταχώρηση του 

ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 

του άρθρου 8. Η καταχώρηση διαγράφεται μετά την πάροδο τριετίας. 

 Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση εάν αποδειχθεί ότι αυτή ασκείται 

καταχρηστικά. Δηλαδή εάν ο πιστωτής την χρησιμοποιεί ως υποκατάστατο 

διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης ή προς επιδίωξη σκοπών άσχετων με την 

πτώχευση, ως θεσμό συλλογικής εκτέλεσης, καθώς και αν ο οφειλέτης την υποβάλλει 

προς το σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του. 
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2.7 Συνέπειες της Πτώχευσης 

 

Οι συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη διακρίνονται σε προσωπικές και 

περιουσιακές. 

 Οι προσωπικής φύσεως συνέπειες συνίστανται στην απώλεια ορισμένων 

δικαιωμάτων, που διαφοροποιούνται επί φυσικών και νομικών προσώπων. Τα φυσικά 

πρόσωπα χάνουν δικαιώματα όπως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ή ικανότητες 

όπως ο διορισμός σε δημόσια λειτουργήματα ή περιορίζονται οι ατομικές, ή χάνει την 

εμπορική ιδιότητα, ή ακόμη και η επιβολή προσωποκράτησης. 

 Για τα νομικά πρόσωπα οι προσωπικές συνέπειες αφορούν κυρίως την λύση τους, 

αλλά βαραίνουν και ατομικά τα μέλη τους. Για παράδειγμα οι ανώνυμες εταιρίες Α.Ε. και οι 

Ε.Π.Ε., όταν πτωχεύουν λύονται. Αντίθετα οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε. δεν λύονται, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό τους. 

 Οι περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης συνίστανται κυρίως στην πτωχευτική 

απαλλοτρίωση, εξαιτίας της οποίας αυτός που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση δεν έχει το 

δικαίωμα διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του, που είχε κατά την ημέρα της 

πτωχεύσεως. Μετά την κήρυξη της πτώχευσης η περιουσία αυτή κηρύσσεται πτωχευτική και 

προορίζεται για την ικανοποίηση των πτωχευτικών δανειστών. Η περιουσία του 

πτωχεύσαντος περιέρχεται στον σύνδικο, ωστόσο ο πτωχεύσας δεν στερείται το δικαίωμα 

της ιδιοκτησίας του. Δεν  μπορεί να ενάγει ή να ενάγεται ιδίω ονόματι, αλλά μόνο δια του 

συνδίκου. 

  Η πτώχευση περατώνεται είτε με τον πτωχευτικό συμβιβασμό, είτε με την 

εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας. Οι πιστωτές, που δεν έχουν εμπράγματο βάρος 

κατά του πτωχού, δεν μπορούν να ενάγουν τον πτωχό, αλλά ακολουθούν για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, την πτωχευτική διαδικασία. Όσοι έχουν εμπράγματο 

βάρος, μπορούν να εναγάγουν το σύνδικο, αλλά για το τμήμα μόνο της απαίτησης που 

καλύπτει το βάρος. 

 Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των ενέγγυων πιστωτών επί περιουσιακών στοιχείων 

του οφειλέτη, που συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητά 

του ή με παραγωγική μονάδα ή εκμετάλλευση του οφειλέτη, αναστέλλονται μέχρι την  

 

 



29 
 

έγκριση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, ή διαφορετικά  μέχρι την απόφαση της συνέλευσης 

των πιστωτών ως προς τον τρόπο εξακολούθησης των εργασιών της πτώχευσης. Σε κάθε 

περίπτωση, η αναστολή δεν επεκτείνεται πέραν των 10 μηνών από την κήρυξη της 

πτώχευσης. Η εν λόγω αναστολή δεν αφορά στα υπέγγυα αντικείμενα που ανήκουν σε 

εγγυητές,  συνοφειλέτες  και τρίτους οφειλέτες, ή σε όσα ανήκουν στον οφειλέτη αλλά δεν 

συνδέονται λειτουργικά και άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, παραγωγική 

μονάδα ή εκμετάλλευση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΤΩΧΕΥΣΗ- ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΝΟΜΟΣ 4021/2011 

3.1 Ενισχυμένα Μέτρα Εποπτείας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων-Ρύθμιση 

Θεμάτων Χρηματοπιστωτικού Χαρακτήρα-Κύρωση της Σύμβασης-

Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 

 

Ο Νόμος 4021/2011 υπεγράφει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

κ.Κάρολο Γρ. Παπούλια, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, τον Υπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, τον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μ. Παπαϊωάννου.  

Το άρθρο 1 του νόμου αντικαθιστά το άρθρο 62 του Ν.3601/2007 και αναφέρεται στα 

«Προληπτικά Εποπτικά Μέτρα» που οφείλουν να λάβουν όλα τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 

Το άρθρο 2 του νόμου προσθέτει στο άρθρο 62 του Ν.3601/2007, το άρθρο 62Α «Αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου». Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος 

μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. Προσδιορίζεται το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης κεφαλαίου 

προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να διαθέτει ίδια κεφάλαια ανταποκρινόμενα στις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Προβλέπεται εάν οι μετοχές που εκδίδονται για την αύξηση του 

κεφαλαίου είναι προνομιούχες. Προσδιορίζεται το προνόμιο και καθορίζονται οι όροι και 

διαδικασίες που υποχρεούνται να ακολουθήσουν το πιστωτικό ίδρυμα και οι μέτοχοι του για 

την πραγματοποίηση της αύξησης εντός της τασσόμενης προθεσμίας. 

Το άρθρο 3 του νόμου αντικαθιστά το άρθρο 63 του Ν.3601/2007 ως εξής: «Διορισμός 

Επιτρόπου». Η Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει στο πιστωτικό ίδρυμα επίτροπο όταν το 

πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα ή δεν έχει εφαρμόσει το 

σχέδιο ανάκαμψης ή το σχέδιο εξυγίανσης, παρότι του ζητήθηκε από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
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Ο επίτροπος αξιολογεί την εν γένει οικονομική, διοικητική και οργανωτική κατάσταση 

του πιστωτικού ιδρύματος και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας του. Ο επίτροπος επιλέγεται μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους 

και επαγγελματικής εμπειρίας σε τραπεζικά θέματα και υπόκειται στους κανόνες περί 

απορρήτου. Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το διορισμό επιτρόπου κοινοποιείται 

αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα και ισχύει από τη λήψη της άνω κοινοποίησης. Από την 

κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυμα του διορισμού του επιτρόπου, κάθε πράξη που αφορά τη 

διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος είναι ανίσχυρη, εάν δεν συνέπραξε και ο επίτροπος.  Με 

την απόφαση διορισμού επιτρόπου δύναται να καθορίζονται θέματα για τα οποία απαιτείται η 

απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ή σχετική εκ μέρους της  έγκριση. Ο επίτροπος 

υποχρεούται να υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος έκθεση απογραφής των στοιχείων του 

Ενεργητικού και του Παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος, έκθεση για την εν γένει 

οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του πιστωτικού ιδρύματος και το προτεινόμενο 

σχέδιο δράσης. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του πιστωτικού ιδρύματος υποχρεούνται να 

παρέχουν στον επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί σχετικά  με το 

πιστωτικό ίδρυμα και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του επιτρόπου. 

Το άρθρο 63Β ορίζει τις «Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης». Οι 

λόγοι λήψης των μέτρων εξυγίανσης είναι οι ακόλουθοι: 

 Η ανάγκη σταθεροποίησης πιστωτικού ιδρύματος ή αποτροπής κινδύνου οικονομικής 

αστάθειας σε πιστωτικό ίδρυμα χάριν της συστημικής ευστάθειας. 

 Η ανάγκη προστασίας της εμπιστοσύνης του κοινού, ιδίως των καταθετών, στη 

σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Η πρόληψη δημιουργίας συστημικού κινδύνου ή καταστάσεων αποσταθεροποιητικών 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που 

επικρατούν στην τραπεζική και διατραπεζική αγορά. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος λαμβάνει τα κατάλληλα κατά την κρίση της μέτρα για την 

εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος, εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

 Τη διαφαινόμενη αδυναμία του πιστωτικού ιδρύματος να ανακάμψει. 

 Την αδυναμία λήψης εναλλακτικών μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος εντός 

κατάλληλου χρόνου για την αποτροπή κατάρρευσης του πιστωτικού ιδρύματος. 

 Τις εκτιμώμενες συνέπειες της αδυναμίας πληρωμών πιστωτικού ιδρύματος για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, λαμβανομένων υπόψη ιδίως του ύψους των καταθέσεων  
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στο πιστωτικό ίδρυμα και των απαιτήσεων κάτ’ αυτού, του είδους και του εύρους των 

υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 

σε κινητές αξίες και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

 Την ανάγκη να επωμιστούν πρωτίστως οι μέτοχοι του υπό εξυγίανση πιστωτικού 

ιδρύματος τις τυχόν απώλειες. 

Η λήψη των μέτρων εξυγίανσης δεν λογίζεται ως διαδικασία αφερεγγυότητας του υπό 

εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος που θα δικαιούνταν να επικαλεστούν πιστωτές του. Τυχόν 

συμβατικές ρήτρες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή 

επέλευσης άλλου γεγονότος που χαρακτηρίζεται ως «πιστωτικό γεγονός» δεν 

ενεργοποιούνται από τα γεγονός της λήψης μέτρων εξυγίανσης. 

Το άρθρο 63Δ αναφέρεται στην «Εντολή Μεταβίβασης». Η Τράπεζα της Ελλάδος 

δύναται να υποχρεώσει το πιστωτικό ίδρυμα στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του 

προς άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή προς άλλο πρόσωπο. Το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να 

μεταβιβάσει τα προσδιοριζόμενα στην απόφαση μεταβίβασης περιουσιακά στοιχεία 

παραχρήμα και σε κάθε περίπτωση προς της έναρξης της επόμενης εργάσιμης μέρας. 

Το προς η μεταβίβαση πρόσωπο συναινεί με πρότερη έγγραφη δήλωσή του προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος στην προς αυτό μεταβίβαση και στο αντάλλαγμα. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος καλεί πιστωτικά ιδρύματα  ή άλλα πρόσωπα, που κατά την κρίση της και σύμφωνα 

με τις διαθέσιμες σε αυτήν πληροφορίες είναι κατάλληλα για την κτήση των υπό μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων, σε άτυπη και εμπιστευτική διαδικασία υποβολής προσφορών για 

την απόκτησή τους. Τα κληθέντα σε υποβολή προσφορών πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

πρόσωπα τηρούν απόρρητο ως προς την άνω διαδικασία και κάθε πληροφορία που 

απέκτησαν με την ευκαιρία αυτής. 

Πριν από την έκδοση της απόφασης μεταβίβασης και πριν από τη διαδικασία υποβολής 

προσφορών, η Τράπεζα της Ελλάδος αναθέτει σε έναν ή δύο νόμιμους ελεγκτές την 

αποτίμηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Στην απόφαση μεταβίβασης 

καθορίζεται επίσης ο χρόνος, στον οποίο η αξίωση του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύματος 

σε αυτό το αντάλλαγμα, εφόσον αυτό υφίσταται, καθίσταται απαιτητή, και οι όροι 

καταβολής. Οι υποχρεώσεις απορρήτου και η περί προστίμου σχετική διάταξη εφαρμόζονται 

και στους νόμιμους ελεγκτές.  
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Αντισυμβαλλόμενοι του πιστωτικού ιδρύματος δικαιούνται να προτείνουν απαίτησή τους 

κατά του μεταβιβάσαντος πιστωτικού ιδρύματος προς συμψηφισμό κατά απαίτησης που 

περιήλθε στο προς η μεταβίβαση πρόσωπο, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού 

συνέτρεξαν πριν από το χρόνο μεταβίβασης. 

Το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα είναι δυνατόν να υποχρεώνεται σε μεταφορά 

συμβάσεων εργασίας μισθωτών του στο προς η μεταβίβαση πρόσωπο, εάν αυτό εξυπηρετεί 

το σκοπό της μεταβίβασης. 

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

υπόκεινται σε πτωχευτική ανάκληση. 

Η έκδοση απόφασης δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζημιώσεων καταθετών και 

επενδυτών-πελατών. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση που η αξία των μεταβιβαζομένων στοιχείων του 

Παθητικού στο προς η μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα υπερβαίνει την αξία των 

μεταβιβαζόμενων στοιχείων του Ενεργητικού, καθορίζει το ποσό της διαφοράς, η οποία 

καλύπτεται ως εξής: α) το σκέλος καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και 

Επενδύσεων καταβάλλει ποσό ίσο με την αξία των εγγυημένων καταθέσεων αφαιρούμενης 

της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του Ενεργητικού και β) το σκέλος εξυγίανσης του 

Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων  καταβάλλει το επιπλέον ποσό. 

Το άρθρο 63Ε αναφέρεται στο «Μεταβατικό Πιστωτικό Ίδρυμα».  Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών δύναται για λόγους δημόσιου συμφέροντος, να συσταθεί μεταβατικό 

πιστωτικό ίδρυμα, προς το οποίο μεταβιβάζεται το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών 

στοιχείων του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος 

καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου, ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών, διορίζεται το 

πρώτο διοικητικό συμβούλιο, καθορίζεται το περιεχόμενο του καταστατικού και ρυθμίζεται 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη βιώσιμη λειτουργία του μεταβατικού πιστωτικού 

ιδρύματος. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με την 

καταχώρηση αυτή το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα αποκτά νομική προσωπικότητα. 

Κοινοποιείται αυθημερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, 

Επενδύσεων και Εξυγίανσης και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το 

μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα τελεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξαρτήτως 

της υποχρεωτικής και για λόγους βιώσιμης λειτουργίας του συμμετοχής άλλων φορέων στο  
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μετοχικό κεφάλαιο, ή με άλλο τρόπο χρηματοδότησή του από αυτούς. Σκοπός του είναι η 

διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών πληρωμών του 

αρχικού πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η προστασία των καταθετών και επενδυτών, η διαφύλαξη 

της αξίας της εισφερόμενης σε αυτό περιουσίας και η ομαλή λειτουργία του προς 

μεγιστοποίηση της αξίας του μέχρι την εντός ευλόγου χρόνου πώληση των μετοχών του. 

Με τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος, η άδεια λειτουργίας του αρχικού 

πιστωτικού ιδρύματος ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση, οι δε παλαιές 

μετοχές ακυρώνονται. Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα χωρίζεται σε «καλή» και «κακή» 

τράπεζα. Στην «καλή» τράπεζα μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων και το υγιές 

ενεργητικό  (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της παλαιάς τράπεζας. Στην «κακή» τράπεζα 

υπάγονται όλα τα προβληματικά assets της παλαιάς τράπεζας (κυρίως δάνεια που δεν έχουν 

εμπράγματες εξασφαλίσεις).  

Το μετοχικό κεφάλαιο του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος καταβάλλεται στο σύνολό 

του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαφορά μεταξύ μεταβιβαζόμενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων καλύπτεται από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείο Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων. 

Τη διοίκηση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος ασκεί το διοικητικό του συμβούλιο 

που έχει οριστεί. 

Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου δεν μπορεί να λειτουργήσει πέραν των δύο ετών. Για λόγους χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  μετά από εισήγηση της Τράπεζας 

της Ελλάδος, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. 

Τα άρθρα 63Δ και 63Ε αποτελούν εμβληματική καινοτομία , που την εισάγει ο νέος νόμος, 

προβλέποντας ότι εφόσον δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυξήσεων 

μετοχικού κεφαλαίου, προβλέπεται ακόμη και η διάσπαση της ενότητας ενός Πιστωτικού 

Ιδρύματος και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων μετά από απόφαση του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος. Προβλέπεται μάλιστα αποζημίωση των καταθετών εάν μια κατάθεση 

καταστεί έστω και εν μέρει μη διαθέσιμη. 

Το άρθρο 63ΣΤ ορίζει τα αναγκαία για την πώληση μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού 

ιδρύματος. Η πώληση του συνόλου των μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος  
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γίνεται με πλειστηριασμό, που προκηρύσσει το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από εκτίμηση 

που διενεργεί ανεξάρτητος οίκος, οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο. Τα κριτήρια 

επιλογής του πλειοδότη είναι το προσφερόμενο τίμημα, η αξιολόγηση του προγράμματος 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, η καταλληλότητα και οικονομική φερεγγυότητα των 

υποψήφιων αγοραστών και η διατήρηση θέσεων εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται 

να επαναλαμβάνει τον πλειστηριασμό, εάν αυτός αποβεί άκαρπος σε κάθε περίπτωση η 

διαδικασία πώλησης των μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος ολοκληρώνεται 

εντός διετίας από την έκδοση της απόφασης μεταβίβασης και σε κάθε περίπτωση εντός της 

ενδεχόμενης παράτασης λειτουργίας του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος. 

Το άρθρο 63Ζ αναφέρεται στην «Αποζημίωση». Αν κάποιος μέτοχος ή πιστωτής 

πιστωτικού ιδρύματος θεωρήσει ότι η οικονομική του θέση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με 

αυτή στην οποία θα βρισκόταν, εάν το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο άμεσα σε ειδική εκκαθάριση 

πριν από την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, ο εν λόγω μέτοχος ή πιστωτής δικαιούται να 

ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο, ύψους τέτοιου που να τον αποκαθιστά στη θέση που 

θα είχε αν γινόταν απευθείας ειδική εκκαθάριση. 

Το άρθρο 5 του Ν.4021/2011 αντικαθιστά το άρθρο 68 του Ν.3601/2007 και αναφέρεται 

στην «Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων». Το άρθρο ορίζει ότι πιστωτικό ίδρυμα δεν 

δύναται να κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ’ αυτού προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. 

 Στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, αυτό 

τίθεται υποχρεωτικώς υπό ειδική εκκαθάριση με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος αναλαμβάνει 

ο οριζόμενος από την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός εκκαθαριστής. 

 Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος, η οποία δύναται να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο.  

Από την κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυμα της απόφασης περί ειδικής εκκαθάρισης, το 

πιστωτικό ίδρυμα απαγορεύεται να δέχεται καταθέσεις.  

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να υποχρεωθεί ο ειδικός εκκαθαριστής 

στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος 

σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε μεταβατικό ίδρυμα. 
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Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Δεν 

προσωποκρατείται, ούτε επέχει οποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του υπό 

εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος που γεννήθηκαν πριν από το διορισμό του, ανεξάρτητα 

από το χρόνο βεβαίωσής τους.  

Η αμοιβή του εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας καταβάλλονται από το υπό ειδική 

εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος να 

καταβάλει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αναλάβει τη 

σχετική υποχρέωση.  

Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του 

πιστωτικού ιδρύματος και τις αντιστοιχούσες σε αυτές υποχρεώσεις του τελευταίου δεν 

παραβλάπτονται εκ της υπαγωγής του σε ειδική εκκαθάριση, του εποπτικού ρόλου της 

Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμοδιοτήτων, εποπτικών και κυρωτικών, προσαρμοζόμενων 

καταλλήλως στους σκοπούς και τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης. 
7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ-PROTON BANK 

4.1 Σύντομο Ιστορικό της Τράπεζας 

 

Η Proton Bank Α.Ε. (διακριτικός τίτλος Proton Bank) ιδρύθηκε το 2001 από το χρηματιστή 

Τζόνι Μαρκόπουλο και τους συνεργάτες του Αντ. Αθανάσογλου, Ηλ. Λιανό και ξεκίνησε 

επίσημα τη λειτουργία της το 2001 ως επενδυτική Τράπεζα. Μετά το θάνατο του ιδρυτή το 

2004, η σύζυγος και κληρονόμος πούλησε τις μετοχές τους Αντ. Αθανάσογλου και Ηλ. 

Λιανό. Μέρος των μετοχών πουλήθηκαν ξανά στο επενδυτικό κοινό στο τέλος του 2005. Το 

Δεκέμβριο του 2005 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στη συνέχεια η τράπεζα 

απορρόφησε τρεις εταιρίες επενδύσεων (Arrow, Εξέλιξη και Ευρωδυναμική) για να κερδίσει 

το φορολογικό μπόνους, που έδινε η τότε κυβέρνηση για τις συγχωνεύσεις εταιριών.  

Το 2006 η Proton Τράπεζα απορρόφησε την Omega Τράπεζα. Ακολούθησε μία διετία 

υψηλών επιδόσεων, λόγω της άνθησης του κλάδου των επενδυτικών τραπεζών. Τον Ιούνιο 

του 2006 επενδυτικά κεφάλαια της IRF European Finance Investments Ltd απέκτησαν το 

28% της Proton Bank από τις μετοχές των Αθανάσογλου και Λιανό. Λίγο αργότερα άλλη 

επενδυτική εταιρία, η Fortress, αγόρασε το 9,17% των μετοχών. Το Νοέμβριο του 2006 η IRF 

μείωσε στο 20% τη συμμετοχή της. Το Φεβρουάριο η Proton εξαγόρασε το 51% της 

International Life.  

 Το 2008 οι βασικοί της μέτοχοι συμφώνησαν να πουλήσουν πακέτο μετοχών στην 

Τράπεζα Πειραιώς, με σκοπό τη μετέπειτα απορρόφηση της Proton από την Πειραιώς. Η 

συμφωνία ακυρώθηκε με αίτημα της Proton και τη σύμφωνη γνώμη της Πειραιώς, όταν η 

πρώτη έκανε αίτηση για να μπει στο πρόγραμμα βοήθειας της ελληνικής κυβέρνησης. Το 

Δεκέμβριο του 2009 ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης απέκτησε το 31,3% των 

μετοχών της τράπεζας. Από εκείνη την περίοδο μέχρι και τον Μάρτιο του 2011 υπήρξε 

αύξηση 70,7% στα επιχειρηματικά δάνεια  που χορήγησε η τράπεζα, αύξηση που 

αντιστοιχούσε σε 806,979 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με μηνυτήρια αναφορά που 

κατατέθηκε το 2012. 

Το Νοέμβριο του 2011, η τράπεζα ζήτησε κεφαλαιακή ενίσχυση από την Ελληνική 

Κυβέρνηση και εντάχθηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Η απόφαση 

του Υπουργείου Οικονομικών πάρθηκε έπειτα από απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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 Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη κρατικοποίηση που προέκυψε κατά την διάρκεια της 

κρίσης χρέους της Ελλάδας που ξεκίνησε το 2010. Με την κεφαλαιοποίηση από το ΤΧΣ η 

τράπεζα χωρίστηκε σε δύο επιχειρηματικές οντότητες, την παλαιά Proton, η οποία κράτησε 

τις απαιτήσεις παλαιών μετοχών και τμήμα του ισολογισμού και τη νέα Proton, στην οποία 

μεταφέρθηκαν οι καταθέσεις ιδιωτών, επιχειρήσεων, τραπεζών και Δημοσίου, το δίκτυο 

καταστημάτων και οι δραστηριότητες της παλαιάς Proton,η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση. 

Στις 23 Ιανουαρίου 2012 η παλαιά Proton  Bank κατέθεσε μήνυση κατά του επιχειρηματία 

Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, άλλων έξι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την περίοδο 

2010-2011 και άλλων έξι ατόμων που εμπλέκονται σε εταιρίες που ζημίωσαν την τράπεζα με 

δάνεια ύψους 321 εκατομμυρίων ευρώ από σύνολο 700 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται 

υπό διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές.
8
 

 

 

 

 

4.2 Η Proton Bank και ο Επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης 

 

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2010 ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο 

οποίος διαθέτει συμμετοχές και ενδιαφέροντα σε κλάδους όπως απορρυπαντικών, 

χημικών, φαρμάκων, καλλυντικών, real estate και εκδόσεων, προχώρησε στην αγορά του 

31,3% των μετοχών της επενδυτικής τράπεζας Proton Bank έναντι 70,6 εκατομμυρίων 

ευρώ (ή 3,6 ευρώ ανά μετοχή) από την Τράπεζα Πειραιώς. 

 Η συναλλαγή αυτή ωφέλησε ιδιαίτερα την Τράπεζα Πειραιώς , καθώς η τελευταία 

είχε αγοράσει το 2009 μια υπό κατάρρευση τράπεζα και κατάφερε να ενισχύσει τελευταία 

στιγμή τον ισολογισμό της, αντλώντας αρκετά εκατομμύρια ευρώ ρευστότητας και 

καταγράφοντας υψηλά κέρδη. 
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 Proton Bank-Βικιπαίδεια ανάκτηση από http://el.wikipedia.org/wiki/Proton_Bank 
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4.3 Η Πορεία της Proton Bank ως Τώρα 

 

Τα  τελευταία χρόνια η Proton Bank έχει ακολουθήσει μια περιπετειώδη πορεία. Αρχικά 

αναζητούσε στρατηγικές συμμαχίες και στράφηκε πάνω από 3 φορές στην Probank του 

Δαμανάκη, προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια στρατηγική συμμαχία. Είχε πλησίασε την 

τράπεζα ο Π.Ψωμιάδης για να πωλήσει της Aspis Bank καθώς και η FBBank. Η ΑΤΕ 

μάλιστα στο πλαίσιο διερεύνησης του σχεδίου της να πωλήσει το 39% της FBBank είχε 

προσεγγίσει εσχάτως και την Proton Bank. 

 Η μεγάλη συμφωνία για την Proton Bank ήταν η Hapoalim, τράπεζα από το Ισραήλ. 

Η συμφωνία ακυρώθηκε λίγο πριν τις τελικές υπογραφές, καθώς το ξέσπασμα της κρίσης των 

subprime στις ΗΠΑ, επηρέασε σημαντικά την Hapoalim που ήταν εκτεθειμένη σε αυτά. Η 

κεντρική τράπεζα του Ισραήλ μπλόκαρε τα σχέδια της Hapoalim στην Ελλάδα. Η Ισραηλινή 

τράπεζα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας. 

 Τον Οκτώβριο του 2008 τα προβλήματα ρευστότητας αυξήθηκαν κατακόρυφα στην 

Proton Bank. Υπήρξαν συζητήσεις ώστε η Marfin να αγοράσει την Proton Bank, αλλά οι 

αποτιμήσεις της Grand Thornton οδήγησαν σε «περίεργα» συμπεράσματα. Είχε προηγηθεί η 

παρουσία του IRF της Αγγ. Φράγκου fund. Η Marfin δεν επέδειξε ενδιαφέρον για την Proton 

Bank και η αποχώρηση του IRF απλώς επέτεινε τα προβλήματα ρευστότητας. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπίστωσε πως απαιτείται λύση σωτηρίας και η λύση 

σωτηρίας ήταν η Πειραιώς,  η οποία τον Οκτώβριο του 2008 ανακοίνωσε σε συνεργασία με 

την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι θα αγοράσει το 26% με 27% της Proton Bank με μετοχές. Η 

σχέση ανταλλαγής ορίστηκε σε μία μετοχή Τράπεζας Πειραιώς για κάθε 5,5 μετοχές της 

Proton Bank, δηλαδή τίμημα 1,2 ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς 

δόθηκαν από ίδιες μετοχές (treasury stock), ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαιά της κατά 200 

εκατομμύρια ευρώ. Ενώ υπήρχε σχέδιο απορρόφησης της Proton Bank από την Πειραιώς, η 

τελευταία αποφασίζει, προς το τέλος του 2009, να πωλήσει το στρατηγικό ποσοστό που 

κατείχε στην Proton Bank. 

 Ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές εμφανίστηκαν τότε ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και ο 

Δημήτρης Κοντομηνάς, οι οποίοι προσέγγισαν τον Μ. Σάλλα της Πειραιώς προκειμένου να 

αγοράσουν την Proton Bank. Ο Μ. Σάλλας πέτυχε ένα καλό τίμημα για τις μετοχές στην  
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Proton Bank. Αγόρασε στα 1,2 ευρώ με μετοχές και πήρε από τον μεν Λαυρεντιάδη για το 

30% της Proton Bank, 3,6 ευρώ ανά μετοχή ή 70,655 εκατομμύρια ευρώ και από τον δε 

Κοντομηνά 3 ευρώ ανά μετοχή ή 58 εκατομμύρια ευρώ. Η Πειραιώς αποφασίζει να πουλήσει 

την Proton Bank στον Λαυρεντιάδη και όχι στον Κοντομηνά. Ωστόσο ο Δ. Κοντομηνάς 

επανεμφανίστηκε το 2011 εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την Proton Bank, χωρίς όμως να 

υπάρχει συνέχεια. 

 Τον Μάιο του 2011 εμφανίστηκε ένα fund ελληνοαμερικανικό με αποδεδειγμένα 

σημαντικά κεφάλαια και ελεγμένα από τις αρχές, με εκπρόσωπο τον Δ. Μηλιάκο, πρώην 

διοικητή της ΑΤΕ, που ζητούσαν να τους πωλήσει ο Λαυρεντιάδης το ποσοστό του στην 

Proton Bank, το οποίο είχε υποχωρήσει στο 15%. Είχε προηγηθεί ένα ελληνοαμερικανικό 

fund, το οποίο είχε αποκτήσει το 4,99% της Proton Bank, ενώ πρόεδρος της τράπεζας 

ανέλαβε ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.  Ωστόσο, ο Λαυρεντιάδης αρχικά δεν 

ήθελε να τους πωλήσει την Proton Bank και εν συνεχεία όταν άλλαξε στάση ζητούσε τίμημα 

2 ευρώ ανά μετοχή κα παράλληλα να αγοράσει το ελληνοαμερικανικό fund και την 

θυγατρική Alapis. Δυστυχώς κι αυτή η προσπάθεια ναυάγησε.  

 Ο Γ. Προβόπουλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν ανέκυψε το θέμα της 

Proton Bank με την εμπλοκή του Λαυρεντιάδη με δικαστικές προεκτάσεις, αποφάσισε να 

λύσει αποτελεσματικά το όλο θέμα. 

 Το πρώτο βήμα που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν να 

ζητήσει από την Attica Bank  να ξεκινήσει εκ νέου οικονομικό έλεγχο στην Proton Bank. Ο 

οικονομικός έλεγχος δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο επίτροπος του Δημοσίου δεν επέτρεψε 

να παρασχεθούν τα οικονομικά στοιχεία της Proton Bank στην Attica Bank, αφού θεωρούσαν 

ότι η τράπεζα δεν ενδιαφέρεται. 

 Το ελληνοαμερικανικό fund στο οποίο συμμετείχε ο Δ. Μηλιάκος, έθεσαν ορισμένες 

παραμέτρους στη συνάντηση που είχαν με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες όχι από 

πλευράς της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά λόγω συγκυρίας δεν ικανοποιούνταν. Η Τράπεζα 

της Ελλάδος μίλησε ξεκάθαρα στο ελληνοαμερικανικό fund, παρουσιάζοντας όλες τις 

πραγματικές ανάγκες σε κεφάλαια και ρευστότητα της Proton Bank, αλλά και τα δυνητικά 

προβλήματα που θα ανέκυπταν. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει να πάρει πάνω της την υπόθεση της Proton Bank 

με στόχο να βρεθεί μια άμεση και ξεκάθαρη λύση. Έτσι, ενημερώνει τον τότε Υπουργό  

 

 



41 
 

Οικονομικών Ε. Βενιζέλο, πως θα ζητήσει από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας 

να καλύψουν την κεφαλαιακή ενίσχυση της Proton Bank. Ο Υπουργός ενώ αρχικά είχε ταχθεί 

υπέρ της πώλησης της Proton Bank σε όποιον ενδιαφέρεται, τις τελευταίες ημέρες 

προσαρτήθηκε στο σχέδιο του κ.Προβόπουλου η Proton Bank να περάσει στον έλεγχο των 

τεσσάρων μεγάλων τραπεζών : Εθνικής, Alpha, Eurobank και Πειραιώς. 

 Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ζητάει από την Τράπεζα της Ελλάδος να τοποθετηθεί και 

επίτροπος, προκειμένου να συμμετάσχουν οι τέσσερις τράπεζες στο σχέδιο αυτό. Σύμφωνος 

με το αίτημα αυτό εμφανίστηκε κι ο Δ.Μαντζούνης της Alpha Bank. Στο εγχείρημα αυτό 

συμφώνησε και ο Σάλλας της Τράπεζας Πειραιώς.
9
 

 Έτσι στης 19 Αυγούστου 2011 αποφασίζεται πως θα συμμετάσχουν οι τέσσερις 

μεγαλύτερες τράπεζας της χώρας και συγκεκριμένα η Εθνική, η Πειραιώς, η Alpha Bank και 

η Eurobank, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Proton Bank, μέσω μετατρέψιμου 

ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. 

Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση : «Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες 

της χώρας (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank) ενημέρωσαν την Τράπεζα της Ελλάδος 

ότι αποφάσισαν να ανταποκριθούν θετικά στην πρόταση της Τράπεζας Proton και να 

μετάσχουν στις πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να δρομολογηθεί μία νέα 

περίοδος για την τράπεζα, με βάση ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο και σε 

συνδυασμό με τις σημερινές διοικητικές αλλαγές στην Τράπεζα Proton. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

τέσσερις τράπεζες εξετάζουν θετικά τη συμμετοχή τους στην ήδη αποφασισμένη αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Proton, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 50 

εκατομμυρίων ευρώ.» 

 Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ταυτόχρονα με τη σημερινή ανασύνθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Proton και πέραν του ήδη υπάρχοντος σε όλες τις τράπεζες 

Επιτρόπου του Δημοσίου, η Τράπεζα της Ελλάδος τοποθέτησε και δικό της Επίτροπο, που θα 

διευκολύνει και θα υποστηρίξει τη λειτουργία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Proton. 

 Σημειώνεται πως τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Proton είναι 

στελέχη με μακρά τραπεζική εμπειρία και απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης της Τράπεζας της 

Ελλάδος και των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών. 
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 Ανάκτηση από το http://www.exipno.gr 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Proton θα εξετάσει το ταχύτερο δυνατόν όλες 

τις εναλλακτικές δυνατότητες στρατηγικών συνεργασιών. 

 Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι οι παραπάνω ενέργειες και 

πρωτοβουλίες διαμορφώνουν το πλαίσιο της εξυγίανσης και της νέας πορείας της Τράπεζας 

Proton.
10

 

 

 

 

 

 

4.4 Το Σκάνδαλο με την Proton Bank  

 

Για την υπόθεση των παράνομων δανειοδοτήσεων από την Proton Bank σε εταιρίες 

συμφερόντων του Λ.Λαυρεντιάδη και πώς εκατομμύρια ευρώ κατέληξαν στις τσέπες 

υπαλλήλων του και στα ταμεία εταιριών απευθείας, ασχολήθηκε η Ελληνική Δικαιοσύνη. Με 

βούλευμα απαγορεύτηκε η κίνηση όλων των λογαριασμών στις τράπεζες και κατασχέθηκαν 

τα ποσά που βρίσκονταν σε θυρίδες για τους: Λ.Λαυρεντιάδη, Α.Αθανάσογλου, 

Α.Παπασπήλιου, Δ.Σαραμάντη, Σ.Λιαρμακοπούλου, Τ.Κολλίντζα, Γ.Αρβανίτη, Π.Κυριακίδη, 

Σ.Ρόβλη, Κ.Μπαλλή, Α.Ρογκόπουλο, Ι.Τόρη, Ν.Κόρμπη, Η.Μακρή, Κ.Μούτσο, Γ.Γεωργάρα, 

Κ.Χριστοδούλου, Α.Παριανού, Ν.Λινάρδου, Β.Γραβάνη, Σ.Κυπαρίδη, Α.Μελισσίδη, 

Α.Παναγιωτίδου, Δ.Βασιλόπουλου, Α.Μίχου, Α.Βωβού, Α.Παπαδοπούλου και Δ.Μπίθαρη. 

 Σύμφωνα με το βούλευμα από την προκαταρκτική εξέταση προέκυψε ότι κατά το 

διάστημα από τον Ιανουάριο του 2010 ως τον Ιανουάριο του 2011 ο Λαυρεντιάδης και οι 

άλλοι συνεργάτες του «με κοινό δόλο και εκμεταλλευόμενοι την θέση τους στην Proton Bank 

χορήγησαν σε εταιρίες άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από τον Λαυρεντιάδη δάνεια 

εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (701 εκατομμύρια), χωρίς τις απαιτούμενες διασφαλίσεις, 

χωρίς εγγυήσεις και με εξαιρετικά υψηλό πιστωτικό κίνδυνο με συνέπεια να απειληθεί και να 

υποστεί ζημία η τράπεζα. Για να πετύχουν τον σκοπό τους αυτόν ενεργώντας με δόλο 

απέκρυψαν από τις εποπτικές αρχές και τους μετόχους της τράπεζας το γεγονός ότι τα 

χορηγούμενα δάνεια δίνονταν σε εταιρίες που συνδέονταν  άμεσα ή έμμεσα με τον 

Λαυρεντιάδη, δηλαδή απέκρυπταν τον ενιαίο πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι οι 
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εποπτικές αρχές κι οι μέτοχοι θεωρούσαν ότι χορηγούσαν δάνεια τηρώντας το 

νομοκανονιστικό πλαίσιο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Όμως, όπως προέκυψε τα 

δάνεια χορηγούνταν προς εταιρίες που αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών, άρα 

αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, με πιστοδοτήσεις που δεν καλύπτονταν με άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία.» 

 «Θυγατρικές του ομίλου Alapis μεταβιβάστηκαν προς συνεργάτες του Λαυρεντιάδη, 

που ήταν στελέχη του ομίλου. Πολλοί από αυτούς ήταν μεταγενέστερο μέτοχοι των εταιριών, 

τις οποίες πούλησαν στον Όμιλο. Οι νέοι μέτοχοι δεν συνεισέφεραν με ίδια κεφάλαια στην 

αγορά των κλάδων και των θυγατρικών η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Proton. 

Μεγάλο μέρος των χορηγήσεων της Τράπεζας, δηλαδή ποσό 701.220.000 ευρώ διοχετεύθηκε 

σε επιχειρήσεις συμφερόντων Λαυρεντιάδη κατόπιν εγκρίσεων νέων πιστοδοτικών ορίων ή 

αύξησης πιστοδοτικών ορίων τις οποίες παρείχαν υπό την ιδιότητα τους ως μέλη της 

Επιτροπής Πιστοδοτήσεων.» 

 Σύμφωνα με το βούλευμα «τα ποσά εγκρίθηκαν χωρίς αξιολόγηση του υψηλού 

πιστωτικού κινδύνου».  Ακόμη αναφέρει «Από ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας της 

Ελλάδος (3-10-2011) προκύπτει ότι σε τέσσερις αποδέκτες ή ομάδες κατέληξαν μετρητά ή 

κατατέθηκαν σε λογαριασμούς τους χωρίς αιτιολόγηση. Σε λογαριασμούς δύο αποδεκτών, 

μάλιστα, κατατέθηκαν μετρητά, χωρίς να προκύπτει ότι έχουν αναληφθεί από λογαριασμούς 

των ιδίων ή των εταιριών τους. Τα ποσά, εμφανίζονται να δίνονται σε δύο αποδέκτες και 

εταιρίες και είναι σύμφωνα με το βούλευμα ποσά 14.740.000 ευρώ και 5.400.000 ευρώ 

αντίστοιχα. Για τον Δ.Μπίθαρη αναφέρεται ότι από της 25/11/2010 ως της 24/3/2011 

ανέλαβε μετρητά χωρίς αιτιολόγηση από χρηματοδότηση της Proton Bank με έκδοση 38 

επιταγών συνολικού ύψους 2.950.000 ευρώ. Επίσης κατά το διάστημα 17/11/2010 ως 

23/12/2010 ανέλαβε μετρητά χωρίς αιτιολόγηση συνολικού ύψους 550.00 ευρώ από τα 

διαθέσιμα των εταιριών του Ομίλου. Ο Δ.Βασιλόπουλος από της 25/11/2010 ως της 

24/3/2011 ανέλαβε σε μετρητά ποσό 1.550.000 ευρώ, χωρίς αιτιολόγηση και οι αναλήψεις 

έγιναν με την έκδοση 19 επιταγών και ο Α.Μίχος ανέλαβε μετρητά το ίδιο διάστημα.» 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το κείμενο του βουλεύματος προκύπτει ότι: «Κατόπιν 

σχεδίου «κατασκευάστηκαν» εταιρίες για να δεχτούν χωρίς εξασφαλίσεις και προσωπικές 

εγγυήσεις δάνεια από την παθούσα τράπεζα Proton Bank με εξαπάτηση των εποπτικών 

αρχών και μετόχων, τα οποία στη συνέχεια ακολούθησαν μια διαδρομή πολυδαίδαλη μέσα 

από την μεταφορά τους από εταιρία σε εταιρία, ώστε να είναι απολύτως δυσχερής η  

 



44 
 

παρακολούθηση τους από εποπτικές αρχές και ένα μεγάλο μέρος τους να εκταμιεύεται από 

πρόσωπα που εργάζονται στις επιχειρήσεις Λαυρεντιάδη, ή χρησιμοποιήθηκαν για εντελώς 

άλλους σκοπούς από αυτούς που δήθεν χορηγήθηκαν, δια του χρηματοπιστωτικού τομέα, με 

απώτερο σκοπό την ένταξη των «δανείων» στο οικονομικό σύστημα έχοντας αποκτήσει 

νομιμοφάνεια. Η διαδικασία νομιμοποίησης που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την κατοχή, 

χρήση και διαχείριση του εγκληματικού προϊόντος, την απόκρυψη του και τη χρήση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα.» 

Επίσης προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι η παραπάνω διαδικασία σχεδιάστηκε και 

εκτελέστηκε από τα «προαναφερόμενα άτομα, που έδρασαν στα πλαίσια οργανωμένης 

ομάδας, με συγκεκριμένους ρόλους.»
11

 

Ενδεικτικά παραθέτω ορισμένα παραδείγματα κακού δανεισμού της Proton Bank σε 

εταιρίες –πολλές από αυτές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α.- με σημαντικά οικονομικά 

προβλήματα και ελάχιστες αποδεκτές εξασφαλίσεις: 

 Ο όμιλος του ιρανοβούλγαρου επιχειρηματία Μάριο Αλ Τζιμπούρι, συνέταιρος του 

κ.Λαυρεντιάδη και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βασικός μέτοχος της Alapis 

με ποσοστό 15%, έχει υπόλοιπο δανείων στην Proton Bank30,556 εκατομμύρια ευρώ. 

Πρόκειται για μετοχοδάνεια με κάλυψη ενεχυριασμένων μετοχών της Alapis. 

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται πιθανή 

ζημία του 50% του ακάλυπτου από εξασφαλίσεις υπολοίπου απαίτησης της τράπεζας, 

ήτοι 12,29 εκατομμύρια ευρώ. 

  Ο όμιλος Νεοχημικής, από τον οποίο έχει αποχωρήσει ο κ.Λαυρεντιάδης, έχει 

υπόλοιπο χρηματοδότησης 46,3 εκατομμύρια ευρώ με μηδενικές αποδεκτές 

εξασφαλίσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος πιθανολογεί ζημία 50%, ήτοι 23,156 

εκατομμύρια ευρώ, αφού η εταιρία έχει αρνητική θέση και σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας, ενώ η απαίτηση της Proton Bank έπεται σε ικανοποίηση όλων των 

δανείων. 

  Ο όμιλος του Π.Κυριακίδη (ΝΕΠ Εκδόσεις), ο οποίος ελέγχει πλήθος 

αναγνωρισμένων περιοδικών και εφημερίδων, έχει υπόλοιπο χρηματοδότησης  48,8 

εκατομμύρια ευρώ. Δεδομένου ότι ο καθαρός δανεισμός της ΝΕΠ Εκδόσεις (δάνεια-

διαθέσιμα) είναι 42,2 εκατομμύρια ευρώ, έχει τζίρο 44,18 εκατομμύρια ευρώ,  
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αρνητικά κέρδη προ φόρων και τόκων 25,4 εκατομμύρια ευρώ και ο ορκωτός 

ελεγκτής δίνει έμφαση στον κίνδυνο ρευστότητας και στην ανάγκη αναδιάρθρωσης 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της, η Τράπεζα 

της Ελλάδος κρίνει σκόπιμο το σχηματισμό πρόβλεψης για πιθανή ζημία σε ποσοστό 

40% του ακάλυπτου τμήματος χρηματοδότησης, ήτοι ποσού 19,5 εκατομμύρια ευρώ. 

  Οι εταιρίες Proinvest και Provet έχουν υπόλοιπο χρηματοδότησης 70,8 εκατομμύρια 

ευρώ, μηδενικές αποδεκτές εξασφαλίσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος συνιστά 

σχηματισμό πρόβλεψης 14,17 εκατομμύρια ευρώ. 

 Η εταιρία Ballis Personal and Home Care έχει υπόλοιπο χρηματοδότησης 74,68 

εκατομμύρια ευρώ, μηδενικές αποδεκτές εξασφαλίσεις και η Τράπεζα της Ελλάδος 

συνιστά σχηματισμό πρόβλεψης 14,93 εκατομμύρια ευρώ. 

  Ο όμιλος του Α.Ρογκόπουλου, στενού συνεργάτη του Λαυρεντιάδη, ο ποίος είχε 

τοποθετηθεί για κάποιο διάστημα διευθύνων σύμβουλος στην Καραϊσκάκη ΑΕ, όταν 

ο Λαυρεντιάδης είχε ασχοληθεί με την ομάδα του Ολυμπιακού, έχει υπόλοιπο 

δανείων 75,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω των εταιριών Μεντιμέκ ΑΕ και First Aid Care. 

Ο έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό δανεισμό των 

εταιριών, τις αρνητικές προοπτικές του κλάδου υγείας και τις αποδεκτές εξασφαλίσεις 

ύψους 20,2 εκατομμυρίων ευρώ, συνιστά σχηματισμό πρόβλεψης 27,69 εκατομμύρια 

ευρώ, με την υποσημείωση ότι η τράπεζα είναι μακράν ο κύριος χρηματοδότης του 

ομίλου Ρογκόπουλου. 

 Η εταιρία Akolab έχει υπόλοιπο δανείων 29,13 εκατομμύρια ευρώ, αποδεκτές 

εξασφαλίσεις 4 εκατομμύρια ευρώ και η Τράπεζα της Ελλάδος συνιστά σχηματισμό 

πρόβλεψης 12,5 εκατομμύρια ευρώ, αφού, όπως εκτιμά, απαραίτητα προϋπόθεση για 

τη βιωσιμότητα της εταιρίας αποτελεί η βιωσιμότητα της Alapis, η οποία ως γνωστόν 

έχει κάνει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. 

  Η εταιρία Μοντέρνοι Καιροί ΑΕΕΕ του Κ.Γιαννίκου, η οποία έχει δραστηριότητες 

στον χώρο του θεάματος, έχει υπόλοιπο δανείων 14,78 εκατομμύρια ευρώ προς την 

Proton Bank και η Τράπεζα της Ελλάδος συνιστά σχηματισμό πρόβλεψης 13,3 

εκατομμύρια ευρώ, καθώς η εταιρία το 2010 εμφάνισε μείωση κύκλου εργασιών 51% 

και αύξηση συνολικού καθαρού δανεισμού κατά 25,6%, στα 122 εκατομμύρια ευρώ. 

Επίσης τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στο ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου και θα 

πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίου. 

 Η Proton Bank έχει χορηγήσει άμεσα στην Alapis δάνειο 50,6 εκατομμύρια ευρώ, για 

το οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πιθανή ζημία 20,1 εκατομμύρια ευρώ. Η 
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Proton Bank χρηματοδότησε την εξαγορά θυγατρικών εταιριών της Alapis από πρώην 

στελέχη της στο πλαίσιο επικέντρωσης της εταιρίας στο ανθρώπινο φάρμακο.
12

 

 

 

 

 

 

4.5  Οι Επίσημες Απαντήσεις της Proton Bank στις Κατηγορίες 

 

Η διοίκηση της Proton Bank προέβη σε επίσημες ανακοινώσεις έπειτα από κατηγορίες για 

υπεξαίρεση σημαντικού ποσού χρημάτων από τα μέλη και τους διοικούντες της Τράπεζας, τις 

κατηγορίες για τις «περίεργες» δανειοδοτήσεις και την πολιτική επιτοκίων που ακολουθούσε.  

Η διοίκηση της Proton Bank γνωστοποιεί: «Η Τράπεζα ελέγχεται στο πλαίσιο πορίσματος 

της Τράπεζας της Ελλάδος για το επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσής της ως προς τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από διατάξεις σχετικές με την πρόληψη της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αφορμή δημοσιεύματα περί δικαστικής εμπλοκής 

της Τράπεζας και πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου σε υπόθεση υπεξαίρεσης. 

 Η Τράπεζα εντός της ορισθείσας από την Τράπεζα της Ελλάδος προθεσμίας θα εκθέσει 

τις απόψεις της επί του σχετικού πορίσματος.  

Δεν διαφαίνεται ότι η περί «υπεξαιρέσεως» κατηγορία αφορά την περιουσία της 

Τραπέζης και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος προκλήσεως περαιτέρω ανησυχίας. Η 

Διοίκηση της Τράπεζας σε συνεχή επαφή και αρμονική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές 

και είναι έτοιμη να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία χρειαστεί για πρόληψη ή/και 

καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής πράξεως. 

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Proton Bank συνεχίζουν την άοκνη προσπάθειά τους 

για την ισχυροποίηση της Τράπεζας μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύει τόσο η χώρα μας 

όσο και το τραπεζικό σύστημα. Η προετοιμασία για την περαιτέρω θωράκιση της Proton 

Bank μέσω της προγραμματισθείσας κεφαλαιακής της ενίσχυσης συνολικού ύψους 100 

εκατομμυρίων ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και ισόποσης κάλυψης 

μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Το Ενημερωτικό Δελτίο της 
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Αύξησης αναμένεται να εγκριθεί εντός των επόμενων ημερών και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι 

επόμενες ενέργειες.» 

Για τις κατηγορίες που αφορούσαν την πολιτική επιτοκίων και τα κριτήρια 

δανειοδοτήσεων της ανακοίνωσε τα ακόλουθα: « ουδέποτε η τράπεζα ακολούθησε 

παραπλανητική πολιτική κατά τον καθορισμό των επιτοκίων χορηγήσεων ή των επιτοκίων 

καταθέσεων». 

Επισημαίνει ταυτόχρονα πως κατά τη διάρκεια του 2010 η Proton Bank συμμετείχε στην 

χρηματοδότηση της εξαγοράς εταιριών και δραστηριοτήτων που ανήκαν στον Όμιλο 

Λαυρεντιάδη, και από τα έσοδα των εν λόγω πωλήσεων ένα μεγάλο μέρος χρησιμοποιήθηκε 

για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων του ομίλου στην Proton Bank. Για τις 

χορηγήσεις αυτές οι οποίες είναι ενήμερες στο σύνολό τους, ακολουθήθηκαν οι καθορισμένες 

πιστοδοτικές διαδικασίες της Τράπεζας καθώς και η λήψη περιουσιακών στοιχείων των 

εταιριών ως εξασφάλιση. 

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η τράπεζα στις 1 Αυγούστου 201, η Τράπεζα δήλωσε ότι 

δεν διαφαίνεται υπεξαίρεση σε βάρος της περιουσίας της και τόνισε την πλήρη προθυμία της 

για συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση των ζητημάτων που 

προέκυψαν. 
13

 

  

 

 

 

 

  

4.6 Η Στάση των Οίκων στο θέμα της Proton Bank 

 

Άξια προσοχής είναι η στάση των ορκωτών λογιστών και ελεγκτικών εταιριών στο θέμα της 

Proton Bank και των εταιριών του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Όταν η Proton Bank 

χρηματοδοτούσε αποκλειστικά την εξαγορά των θυγατρικών εταιριών της Alapis οδηγώντας 

ουσιαστικά τα χρήματα των καταθετών της στις τσέπες του επιχειρηματία, οι ορκωτοί 

λογιστές που υπέγραφαν τους ισολογισμούς της δεν αντιλαμβάνονταν τίποτα και βεβαίωναν 

την Τράπεζα της Ελλάδος για το «καλώς έχειν» των οικονομικών της τράπεζας. 
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Στο πιστοποιητικό με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2011 για τον έλεγχο του ισολογισμού 

του 2010 της Proton ο ορκωτός λογιστής της ελεγκτικής Price Waterhouse Coopers (PWC) 

κ.Κ.Μιχαλάτος αναφέρει ότι κατά τη γνώμη του οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της Proton Bank.  Αλλά ούτε και στις 

2 Ιουνίου 2011, όταν υπέγραφε αντίστοιχο έγγραφο για το πρώτο τρίμηνο του 2011, ο 

κ.Μιχαλάτος είδε κάτι επιλήψιμο στα βιβλία της Proton.  

Από τα δάνεια που εκταμιεύθηκαν από την Proton προς τις θυγατρικές συνολικού 

ύψους 524 εκατομμύρια ευρώ, τα 490 εκατομμύρια μεταφέρθηκαν στην Alapis. Για το 

γεγονός αυτό ο κ.Μιχαλάτος ανέφερε ότι η εκτίμηση των κινδύνων έγινε με βάση τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και η διαφορά του ελέγχου του με τα πορίσματα της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή έχει μεγαλύτερη πρόσβαση 

σε στοιχεία από ότι έχει ο ορκωτός ελεγκτής. Η εμβέλεια της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί 

να φθάσει και σε τρίτα μέρη και να συνδέσει ποσά και πρόσωπα, πράγμα που μια ελεγκτική 

εταιρία δεν μπορεί να το κάνει.  

 Η PWC δεν ήταν η μοναδική ελεγκτική εταιρία που δεν εντόπισε το παραμικρό. Η 

διεθνής ελεγκτική εταιρία KPMG, η οποία εκλήθη από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της 

Proton Bank κ.Αθανάσογλου να κάνει πρόσθετο έλεγχο ειδικά για τις σχέσεις με τη μητρική 

εταιρία και τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη των εταιριών Rovinvest, Ballis, Novo 

Atreus και Εξέλιξη, που αποσχίστηκαν από την Alapis. Η KPMG που έκανε τον έλεγχο τον 

Μάρτιο του 2011, βεβαίωσε ότι δεν προέκυψαν μόνιμοι δεσμοί μεταξύ των εταιριών αυτών 

και της Alapis, παρά μόνο προσωρινές εμπορικές σχέσεις. Βεβαίωσε ότι η απόσχιση έγινε 

βάσει εύλογου τιμήματος και πως η αποπληρωμή των δανειακών οφειλών τους ήταν 

λειτουργικά εφικτή. 

 Σημειώνεται πως εκείνη την εποχή αναπληρωτής γενικός διευθυντής στην KPMG 

ήταν ο κ.Σ.Μαρτσέκης, ο οποίος σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, είχε προσωπικό 

δάνειο από την Proton Bank ύψους 320.000 ευρώ, με πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα αποπληρωμής 

και με μοναδική εξασφάλιση ενέχυρο επί προθεσμιακής κατάθεσης 50.000 ευρώ, ύστερα από 

σύσταση του κ.Αθανάσογλου και του κ.Λαυρεντιάδη, ο οποίος ήταν και κουμπάρος του. 

 Σύμφωνα με την KPMG ο κ.Μαρτσέκης, ο οποίος δεν εργάζεται πλέον με την εταιρία, 

δεν είναι ορκωτός λογιστής και δεν έκανε ελέγχους αλλά ασχολείτο με επιχειρηματικά 

θέματα και ειδικότερα εξαγορές.  Όσον αφορά τον έλεγχο που έκανε στην Proton Bank, 

επρόκειτο για ειδική εργασία, η οποία αφορούσε ελέγχους για να διαπιστωθεί αν κάποια  
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δάνεια δόθηκαν σε σωστή βάση. Η KPMG έλεγξε συγκεκριμένες εταιρίες, για συγκεκριμένα 

βήματα τα οποία εκτίμησε και έδωσε την έκθεση στην Proton Bank και στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, επισημαίνοντας πως έλεγξε αν υπήρξαν σχέσεις μεταξύ των αγοραστών και της 

Alapis σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα, δηλαδή αν ήταν σε διοικητικά συμβούλια, αν 

είχαν οικογενειακές σχέσεις κτλ. Πήρε γραπτές διαβεβαιώσεις και δεν προέκυψε κάτι το 

επιλήψιμο. 

 Ούτε και ο επίτροπος που είχε ορίσει το Ελληνικό Δημόσιο στην Proton Bank 

κ.Μ.Τσιριτάκης εντόπισε το παραμικρό. Μάλιστα είχε αποφανθεί θετικά για την αύξηση των 

χρηματοδοτήσεων προς τις εταιρίες του ομίλου Alapis εκτιμώντας ότι καλώς χορηγείται 

ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Μ.Τσιριτάκης, αναπληρωτής καθηγητής του 

τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Παν.Πειραιά διορίστηκε ως 

επίτροπος του Δημοσίου στο Δ.Σ. της τράπεζας το καλοκαίρι του 2010. Οι επίτροποι έχουν 

διευρυμένο δικαίωμα βέτο σε αποφάσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς τραπεζών. Με αυτόν τον 

τρόπο το Δημόσιο έχει λόγο σε κινήσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς τραπεζών. Οι επίτροποι 

έχουν πρόσβαση στα βιβλία και στα στοιχεία των τραπεζών, στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης 

και βιωσιμότητας, στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της τράπεζας και 

σε στοιχεία που αφορούν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Άρθρο εφημερίδας «Το Βήμα», Παπαϊωάννου Γιώργος, 18/12/2011 
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4.7 Η Κομισιόν Ενέκρινε την Κρατική Επιχορήγηση της Proton Bank 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά τη δημόσια ενίσχυση της Proton Bank, ύψους 

1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξυγίανση της. Η έγκριση έγινε σύμφωνα με τους κανόνες 

της Ε.Ε. στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή ενέκρινε προσωρινά το μέτρο 

αυτό έως ότου λάβει οριστική απόφαση σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας 

Νέα Proton, της νέας νομικής οντότητας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω 

διαδικασίας.  Συγχρόνως η Επιτροπή κίνησε διεξοδική έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσο το 

μέτρο είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Η 

έναρξη διεξοδικής έρευνας παρέχει στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα χωρίς να προδικάζει 

το αποτέλεσμα της έρευνας. 

 Στις 9 Οκτωβρίου 2011, η Proton Bank ετέθη υπό εκκαθάριση και η άδεια λειτουργίας 

της ανακλήθηκε. Σειρά στοιχείων μεταβιβάσθηκαν στη νεοσυσταθείσα οντότητα, τη «Νέα 

Proton Τράπεζα», αποκαλούμενη επίσης και «μεταβατική τράπεζα». Επειδή δεν 

μεταβιβάστηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία 

εκτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, ο ισολογισμός ανοίγματος της τράπεζας Νέα Proton 

παρουσιάζει μεγαλύτερο παθητικό από ενεργητικό. Η διαφορά καλύφθηκε με εισφορά του 

ελληνικού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), και το αρχικό κεφάλαιο 

της Νέα Proton χορηγήθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).  
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4.8  Η «Καλή» και η «Κακή»  Proton Bank 

 

Στις 9/10/2011 με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών συστάθηκε Μεταβατικό 

Πιστωτικό Ίδρυμα με την ονομασία «Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ», αφού προηγουμένως με 

απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Proton Τράπεζα 

AE. Την θέση της σε ειδική εκκαθάριση και τον ορισμό ειδικού εκκαθαριστή, αποφάσισε το 

Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς και την 

αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Proton Τράπεζα ΑΕ, μια μέρα μετά, στις 

10/10/2011.  

Στις 9/10/2011 ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής της Proton Bank σε 

μεταβατική τράπεζα Bridge Bank. Η τράπεζα θα χωρίστηκε καλή (good) και κακή (bad) 

τράπεζα. 

Με βάση το νόμο 4021/2011 ιδρύθηκε η «καλή τράπεζα», στην οποία μεταφέρθηκαν 

το σύνολο των καταθέσεων και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) της 

παλαιάς τράπεζας. Η καλή τράπεζα που περιλαμβάνει το 75% της Proton Bank ενισχύθηκε 

κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ύψος της αύξησης θα 

εξαρτήθηκε από το τελικό ενεργητικό, τα assets που διατηρήθηκαν, τα οποία προφανώς είναι 

πολύ λιγότερα από 470 εκατομμύρια ευρώ. Το ύψος της αύξησης κεφαλαίου θα εξαρτήθηκε 

από το κατά πόσο αξιοποιήθηκε το Tier 2 ομολογιακό και το ομολογιακό μετατρέψιμο σε 

μετοχές που πραγματοποιήθηκε από τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, όπως 

αναφέρεται στο νέο νόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η αύξηση 

κεφαλαίου μπορεί να υλοποιηθεί σε τιμή πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου εκείνης της 

περιόδου, που θα υλοποιηθεί  η αύξηση κεφαλαίου. Στις 7/10/2011 η τιμή της Proton Bank 

έκλεισε στα 0,18 ευρώ με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ. Από τη στιγμή που η Proton Bank 

διχοτομείται παύει να ισχύει η ονομαστική αξία και επανακαθορίζεται όταν καθοριστεί και η 

τιμή της αύξησης κεφαλαίου. 

 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η νεοϊδρυθείσα «καλή 

τράπεζα», η οποία θα λειτουργεί υπό το σήμα της Proton, έλαβε άδεια λειτουργίας από την 

Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε από το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων.  Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά από 

εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, βάσει  
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του νέου άρθρου 63Ε του νόμου 3601/2007 παρέσχε τα απαιτούμενα κεφάλαια στην «καλή 

τράπεζα» και αποτελεί τον μοναδικό μέτοχο της. 

 Η «καλή τράπεζα» είναι κεφαλαιακά ισχυρή, καθώς ο Δείκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας υπερβαίνει σημαντικά το εποπτικό όριο 8% και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από 

το Ευρωσύστημα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Διαθέτει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τα 

μέλη του οποίου απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, της Τράπεζας 

της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε και η τράπεζα τίθεται σε εκκαθάριση. 

Εκκαθαριστής ορίστηκε ο κ.Δεληπέτρος. από το προϊόν της εκκαθάρισης θα ικανοποιηθούν 

απαιτήσεις τρίτων κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζει ο νόμος, με πρώτες τις 

απαιτήσεις του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων  

και τελευταίες τις απαιτήσεις των μετόχων. Η κακή τράπεζα στην οποία θα υπαχθούν όλα τα 

προβληματικά assets της Proton Bank, κυρίως δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες 

εξασφαλίσεις περίπου 350-400 εκατομμύρια ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και προφανώς η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν άτεγκτη ώστε 

να αυξηθούν οι εξασφαλίσεις στα δάνεια. 

Οι παλαιοί μέτοχοι χάνουν τα επενδυμένα κεφάλαια τους καθώς όπως ορίζει ο νόμος 

οι μετοχές των παλαιών μετόχων ακυρώνονται. Ωστόσο οι παλαιοί μέτοχοι μπορούν αν 

κάνουν χρήση της παραγράφου 63Ζ, με βάση την οποία δύνανται να ζητήσουν οικονομική 

αποκατάσταση λόγω της διαγραφής των μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης. 

Με την εφαρμογή των νέων διατάξεων περί εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων 

διασφαλίζονται όλες οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της τράπεζας και η αδιάκοπη 

συνέχεια των εργασιών, οι οποίες υποστηρίζονται από το υπάρχον προσωπικό. Η νέα τράπεζα 

Proton απαλλαγμένη πλέον από τις αδυναμίες του παρελθόντος, είναι υγιής και συνεχίζει 

κανονικά την λειτουργία της. 

Νέος διευθύνων σύμβουλος της «καλής τράπεζας» αναλαμβάνει ο 

κ.Στ.Παπαγεωργίου, πρώην υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην διευθύνων 

σύμβουλος της FBBank. Με βάση τους σχεδιασμούς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας έχει τη δυνατότητα σε διάστημα έως και 2 χρόνια να πωλήσει τις κοινές 

μετοχές μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.  Η Νέα τράπεζα μπορεί να πωληθεί 

εξυγιασμένη σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, τράπεζα ή fund, στο καλύτερο δυνατό τίμημα.  
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Επιδίωξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι όταν η τράπεζα εξυγιανθεί να 

προχωρήσει σε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό εξασφαλίζοντας το μέγιστο τίμημα. Η λύση 

αυτή επιτρέπει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο που πληροί τα κριτήρια της Τράπεζας της 

Ελλάδος να συμμετάσχει  στον διαγωνισμό. 

 Με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Proton Τράπεζα ΑΕ τίθεται σε καθεστώς 

εξυγίανσης με την ίδρυση «καλής τράπεζας», με την επωνυμία Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ.  Για 

την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της νεοϊδρυθείσας «καλής τράπεζας» με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα νέα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του Ελληνικού Δημοσίου, της 

Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τον τρόπο 

αυτό προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον και η συστημική ευστάθεια. H σύνθεση του Δ.Σ. 

της Νέας Proton Τράπεζας ΑΕ είναι η ακόλουθη: 

 Αικατερίνη Κ. Μπετρίτση, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 

 Ευστάθιος Εμ. Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 Δημήτριος Μ. Ρέππας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 Νικόλαος Γ. Κουτσός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 Παναγιώτα Σπ. Ιπλιξιάν, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 Τούλα Χ. Ευθυμίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 Η ίδρυση της νέας «καλής τράπεζας» αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της 

σταθερής θέλησης της Ελληνικής Πολιτείας, του Μηχανισμού Στήριξης της ελληνικής 

οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και της 

αποτελεσματικής παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράλληλα, τονίζει τη σημασία που αποδίδουν οι 

ανωτέρω φορείς στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 

 Στόχος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως μετόχου της Νέας Proton 

Bank είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, που θα δημιουργεί 

προοπτική για την Τράπεζα και αξία για το μέτοχο και θα ενισχύει υγιείς επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες στην οικονομία. 
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4.9 Η Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε. 

4.9.1 ∆ιάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Η διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων του οµίλου καθορίζεται από τα οριζόμενα στην Π∆/ΤΕ 

2630/29.10.2010, η όποια απαρτίζεται από τα Βασικά (Tier I) και τα Συμπληρωματικά (Tier 

II) Ίδια κεφάλαια. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2630/29.10.2010  τα βασικά Ίδια 

κεφάλαια απαρτίζονται κυρίως από το μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικά και κέρδη περιόδου 

και δικαιώµατα µειοψηφίας ενώ ως αφαιρετικά στοιχειά θεωρούνται τα άυλα πάγια στοιχειά 

και την υπεραξία (goodwill).  

Πίνακας 1.3: Αναλυτική διάθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας (31/12/2011) 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Μετοχικό κεφάλαιο 250.000 

 ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0 

Μείον: Ίδιες µετοχές 0 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 

Λοιπά αποθεµατικά -88.078 

 Αποτελέσµατα χρήσης -244.560 

 ∆ιαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων 

προς πώληση µετοχικών τίτλων 

-908 

 

Υβριδικοί τίτλοι (grandfathered) χωρίς κίνητρο για 

εξαγορά 

0 

Σύνολο Βασικών Ιδιών Κεφαλαίων   -83.545 

 Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια 

 

 

Αφαιρετικά στοιχεία 0 

Σύνολο Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων   -83.545 

 Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Βασικά και τα 

Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια 

 

 

Αφαιρετικά στοιχεία -1.923 

Εποπτικά Κεφάλαια   -85.468 

 (Πηγή: Δημοσιοποιήσεις εποπτικής φύσης σε ενοποιημένη βάση, 2011) 
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Η εφαρμογή του προγράμματος ανταλλαγής των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(PSI+) στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους καθώς και η τρέχουσα οικονοµική 

κρίση ήταν ως αναµενόµενο να έχει σηµαντική επίπτωση σε µια σειρά µεγεθών όπως το 

επίπεδο των καταθέσεων, χορηγήσεως, το ύψος των προβλέψεων καθώς και το ύψος των 

εποπτικών κεφαλαίων µε αποτέλεσα την αρνητική επίδραση στους ∆είκτες Κεφαλαιακής 

Επάρκειας. ∆εδοµένης της πλέον ισχυρής  µετοχικής σύνθεσης της Τράπεζας οπού 

αποκλειστικός µέτοχος αποτελεί το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 

αναµένεται η απόφαση της επανακεφαλαιοποίησης της Νέας Proton Τράπεζας εντός του 

2012 προκείμενου να αποκατασταθεί το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων καθώς και η 

κεφαλαιακή επάρκεια του οµίλου στο απαιτούμενο από 30/9/2012 ύψος του 9%. 
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4.9.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

 

Η Τράπεζα ελέγχει και αξιολογεί σε διαρκή βάση τη σύνθεση, την αναλογία, τη ποιότητα και 

την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της και την 

προστασία των καταθετών της, χρησιµοποιώντας τεχνικές βασισµένες στις οδηγίες των 

σχετικών Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος.  

Στοιχεία και αναφορές της κεφαλαιακής επάρκειας της Νέας Proton Τράπεζας 

υποβάλλονται στην Τράπεζα Ελλάδος σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση κάθε τρίµηνο όπως 

καθορίζεται από το νοµοθετικό και εποπτικό πλαίσιο. Υπογραµµίζεται ότι το υφιστάµενο 

εποπτικό πλαίσιο ορίζει ελάχιστο συνολικό ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας το 8%, ο όποιος 

υπολογίζεται ως τον λόγο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς των σταθµισµένων έναντι 

κινδύνων εντός και εκτός στοιχείων του ενεργητικού. Σηµειώνεται όµως ότι τον Φεβρουάριο 

του 2012 η Τράπεζα της Ελλάδος µέσω της Π∆/ΤΕ 2654/2012 όρισε τον κύριο βασικό δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας θεσπίζοντας κατώτατα όρια ύψους 9% µε ηµεροµηνία αναφοράς 

30/09/2012 και 10% µε ηµεροµηνία αναφοράς 30/06/2013.  

Οι βασικοί στόχοι της Τράπεζας σχετικά µε την διαχείριση της κεφαλαιακής 

επάρκειας, συνοψίζονται ως εξής:   

• H συµµόρφωση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, έναντι  των αναλαµβανόµενων κινδύνων 

σύµφωνα µε το Ελληνικό εποπτικό πλαίσιο  

• Η διαφύλαξη της δυνατότητας της Τράπεζας να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες 

της  

• Η διατήρηση µιας ισχυρής και σταθερής κεφαλαιακής βάσης η οποία να υποστηρίζει τα 

επιχειρηµατικά σχέδια της βάση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.  

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπό των Πυλώνα Ι υπολογίζονται ως το 8% των 

σταθµισµένων έναντι κινδύνων εντός και εκτός στοιχείων του ενεργητικού. Οι µεθοδολογίες 

που ακολουθούνται είναι η Τυποποιηµένη µέθοδο για τον πιστωτικό και τον κίνδυνο αγοράς 

και η µέθοδος του Βασικού ∆είκτη για τον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Στoν πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

της Τράπεζας ανά κατηγορία κινδύνου και κατηγορία ανοίγµατος. 
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Πίνακας 1.4: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Νέας Proton Bank (31/12/2011) 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

έναντι Πιστωτικού Κινδύνου 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Τράπεζες και χρηµατοδοτικά 

ιδρύµατα 

2.179 

 

∆ιοικητικοί φορείς και µη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις 

1 

Επιχειρήσεις 46.426 

Λιανική Τραπεζική 2.202 

Εξασφαλισµένα µε ακίνητη 

περιουσία 

          2.365 

Σε καθυστέρηση          15.065 

Στοιχεία που υπάγονται 

εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού 

κινδύνου 

         8.150 

χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και 

επιχειρήσεων 

          3.967 

Λοιπά ανοίγµατα           6.104 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις από 

θέσεις σε τιτλοποίηση 

απαιτήσεων 

          2.494 

Σύνολο          88.955 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι 

Κινδύνου Αγοράς 

 

Κίνδυνος Θέσης            2.495 

Συνάλλαγµατικός Κίνδυνος            659 

Σύνολο          3.154 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι 

Λειτουργικού Κινδύνου 

 

Προσέγγιση Βασικού ∆είκτη 

(ΒΙΑ)  

4.413 

Σύνολο Κεφαλαιακών 

Απαιτήσεων   

 

96.522 

(Πηγή: Δημοσιοποιήσεις εποπτικής φύσης σε ενοποιημένη βάση, 2011) 

 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Βασιλεία ΙΙ), ο Πυλώνας I 

προσδιορίζει τους τρόπους µέτρησης των κινδύνων και ειδικότερα του πιστωτικού κινδύνου,  
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του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο ύψος 

των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

 

 

 

 

4.9.3 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 

4.9.3.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Η ανάληψη πιστωτικού κινδύνου είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την δραστηριότητα της 

Τράπεζας. Ο πιστωτικός κίνδυνος αντικατοπτρίζει την ζηµία της Τράπεζας από την 

πιθανότητα ο αντισυµβαλλόµενος να µην εκπληρώσει στο ακέραιο τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις. Στην δεδοµένη στιγµή ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί τον σηµαντικότερο 

κίνδυνο και για αυτό το λόγο η διοίκηση έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην αποτελεσµατική 

διαχείριση και παρακολούθηση του.  

Στην Τράπεζα εφαρµόζεται ενιαία πιστωτική πολιτική, η οποία από την σύσταση της 

Νέας Τράπεζας τον Οκτώβριο 2011 είναι σε διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης, αναφορικά 

µε τις µεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης 

των πιστοδοτήσεων προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου.   

Η συνολική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από τα εγκεκριµένα 

πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, από τις  επενδυτικές και 

συναλλακτικές δραστηριότητες σε χρεόγραφα του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, καθώς και από 

πράξεις σε παράγωγα προϊόντα που δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές.  

Η Τράπεζα διαµορφώνει το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει 

θεσπίζοντας όρια στον αποδεκτό βαθµό κινδύνου για κάθε πιστούχο ή οµάδα συνδεδεµένων 

πιστούχων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην πιστωτική πολιτική η εφαρµογή της οποίας 

διασφαλίζει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου.  

Για όλα τα πιστοδοτικά όρια προς επιχειρήσεις προβλέπεται η αναθεώρηση/ανανέωσή 

τους τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ενώ τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια καθορίζονται µε 
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 βάση την γνώση και εµπειρία των στελεχών του κλιµακίου, το ύψος και την κατηγορία του 

συνολικού πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει η Τράπεζα για κάθε οφειλέτη ή οµάδα 

οφειλετών που σχετίζονται µεταξύ τους.
15

 

 

 

 

 

4.9.3.2 Κίνδυνος Αγοράς 

 

 

Για την αξιολόγηση και αποτελεσµατική παρακολούθηση του Κινδύνου Αγοράς ο οποίο 

απορρέει από τη δραστηριότητα της Τράπεζας σε χρηµατοοικονοµικά µέσα καθώς και τον 

ακριβή προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του αναλαµβανόµενου κινδύνου, 

η ∆∆Κ παρακολουθεί τον εν λόγω κίνδυνο σε ηµερήσια βάση.  

Ο κίνδυνος αγοράς ο οποίος κατά κύριο λόγο αφορά στην πιθανότητα απωλειών από 

τις µεταβολές στην αξία των ανοιχτών θέσεων της Τράπεζας που προέρχονται από την 

µεταβολή των τιµών (µετοχών, επιτοκίων, εµπορευµάτων ή συναλλαγµατικών ισοτιµιών) 

χρηµατοοικονοµικών µέσων αναλύεται στα παρακάτω σηµαντικά είδη κινδύνου:  

• Επιτοκιακός κίνδυνος: αφορά µεταβολή αξίας προερχόµενη από µεταβολή επιτοκίων.  

• Κίνδυνος τιµών: αφορά µεταβολή αξίας προερχόµενη από µεταβολή τιµών (π.χ. τιµές 

µετοχών).  

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος: αφορά µεταβολή αξίας προερχόµενη από µεταβολές σε 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  

Για την ορθότερη παρακολούθηση αλλά και στο πλαίσιο καθορισµού της διάθεσης 

ανάληψης κινδύνων (Risk Appetite) η Τράπεζα έχει θεσπίσει πλαίσιο ορίων ανάληψης 

κινδύνων αγοράς το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της τράπεζας το οποία 

αναθεωρείται σε τακτή βάση και τουλάχιστον ετησίως. Το πλαίσιο ορίων ανάληψης κινδύνων 

αγοράς καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και τα όρια εξειδικεύονται 

ανά είδος κινδύνου και πιο συγκεκριµένα αναφέρονται στο συναλλαγµατικό κίνδυνο θέσεων  
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διαπραγµάτευσης, στον κίνδυνο ρευστότητας καθώς και στον επιτοκιακό κίνδυνο που 

απορρέει από το σύνολο των στοιχείων του ισολογισµού.   

Η παρακολούθηση των αναλαµβανόµενων κινδύνων πραγµατοποιείται µε χρήση δεικτών 

υπολογίζοντας τις επιπτώσεις µεταβολών των τιµών αγοράς στο σύνολο των εντός και εκτός 

ισολογισµού στοιχείων µε στόχο την πλήρη διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας των 

βασικών παραγόντων αναλαµβανόµενου κινδύνου.  

Η Τράπεζα εφαρµόζει πρόγραµµα εκ των υστέρων ελέγχου (back-testing) της ακρίβειας 

της εκτιµώµενης Αξίας σε Κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όπου σε καθηµερινή 

βάση συγκρίνεται η εκτιµώµενη Αξία σε Κίνδυνο της προηγούµενης ηµέρας µε τη µεταβολή 

στην αξία του χαρτοφυλακίου µε βάση τη µεταβολή των τιµών αγοράς.  

Στην ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων λειτουργεί εξειδικευµένο τµήµα διαχείρισης 

κινδύνου αγοράς µε κύρια αρµοδιότητα, την αναγνώριση, µέτρηση, παρακολούθηση και 

έλεγχο του κινδύνου αγορές.
16

 

 

 

 

 

4.9.3.3Κίνδυνος Ρευστότητας 

 

 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας αφορά στην ικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να 

διατηρεί επαρκή ρευστά διαθέσιµα για την εκπλήρωση των ταµειακών υποχρεώσεων. Για τη 

διαχείριση αυτού του κινδύνου παρακολουθούνται συστηµατικά οι µελλοντικές απαιτήσεις 

σε ρευστότητα και οι αντίστοιχες ανάγκες δανεισµού σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη 

λήξη των ανοικτών συναλλαγών.  

Βασικά µεγέθη τα οποία παρακολουθούνται σε διαρκή βάση είναι:  

• η εξέλιξη των καταθέσεων,  

• η εξέλιξη στοιχείων ληκτότητας,  

• η σχέση δανείων προς καταθέσεις,  

• το κόστος των αντλούµενων καταθέσεων.  

                                                 
16
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Η Τράπεζα εφαρµόζει Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας. Η πολιτική αυτή 

είναι σύµφωνη µε διεθνώς εφαρµοσµένες πρακτικές και εποπτικές διατάξεις και  είναι 

προσαρµοσµένη στις επιµέρους δραστηριότητες και οργανωτικές δοµές της Τράπεζας. Η 

πολιτική αυτή περιγράφει τους βασικούς ορισµούς και µεθοδολογίες αποτίµησης του 

κινδύνου ρευστότητας, καθορίζει τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων 

µονάδων και στελεχών και περιγράφει οδηγίες για το χειρισµό καταστάσεων κρίσης 

ρευστότητας.  

Το εφαρµοζόµενο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας βάσει της ανωτέρω 

Πολιτικής είναι σύµφωνο µε την πρόσφατη Π∆/ΤΕ 2614/2009 όπως αυτή τροποποιήθηκε από 

την Π∆/ΤΕ 2626/2010.  

Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην εξέλιξη των Ρευστών διαθεσίµων, καθώς και των 

στοιχείων του Ενεργητικού που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την άντληση επιπλέον 

ρευστότητας. Συγκεκριµένα, στοιχεία που παρακολουθούνται συστηµατικά είναι:  

 Η προσαρµοσµένη µε χρήση κατάλληλων συντελεστών αποµείωσης (haircut) αξία 

οµολόγων και άλλων τίτλων που είναι στη διάθεση της Τράπεζας για την άντληση 

χρηµατοδότησης µέσω της διατραπεζικής αγοράς ή µέσω αναχρηµατοδότησης τους 

από την Κεντρική Τράπεζα.  

 Η διαθεσιµότητα µη εµπορεύσιµων στοιχείων ενεργητικού (δανείων), που είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν επιπρόσθετα σε πράξεις αναχρηµατοδότησης µε την 

Κεντρική Τράπεζα.  

 Συνθήκες που αντιµετωπίστηκαν αποτελεσµατικά κατά το 2011 ενδεικτικά 

περιλαµβάνουν τον αποκλεισµό από τις διεθνείς αγορές, τη σηµαντική εκροή 

καταθέσεων  και τη µείωση της αξίας των ενεχύρων που χρησιµοποιούνται για 

αναχρηµατοδότηση.   

Η Τράπεζα υπολογίζει και παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τους υποχρεωτικούς 

δείκτες ρευστότητας, «∆είκτης Ρευστών ∆ιαθεσίµων» και «∆είκτης Ασυµφωνίας Ληκτότητας 

Απαιτήσεων», όπως αυτοί ορίζονται από την Τράπεζα Ελλάδος στην Π∆/ΤΕ 

2614/07.04.2009, ενώ σε τακτά διαστήµατα διενεργεί σενάρια κρίσης ρευστότητας και 

εκτιµάται η δυνατότητα αντιµετώπισής τους.  
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Η διαχείριση κίνδυνου ρευστότητας πραγµατοποιείται  δυναµικά από την Τράπεζα 

αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις αλλαγές που απαιτούνται στη χρηµατοδότηση 

ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρηµατικοί και στρατηγικοί της στόχοι.  

Στη πολιτική περιλαµβάνεται “Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας”, 

το οποίο τίθεται σε εφαρµογή σε περίπτωση ενδεχόµενης κρίσης, οφειλόµενης είτε σε 

συγκεκριµένο γεγονός που σχετίζεται µε δραστηριότητες της Τράπεζας, είτε στις γενικότερες 

συνθήκες των αγορών. Παράλληλα διεξάγεται σε ηµερήσια βάση ο υπολογισµός των δεικτών 

ρευστότητας επί των στοιχείων του ισολογισµού σύµφωνα µε την Πολιτική ∆ιαχείρισης 

Κινδύνου Ρευστότητας, η οποία είναι σε εναρµόνιση µε το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο 

της Τράπεζας της Ελλάδος.
17

 

 

 

 

 

 

4.10 Παλαιοί Μέτοχοι και Κρατικοποίηση Τραπεζών 

 

 

Οι μέτοχοι των μεγάλων τραπεζών δεν πρόκειται να χάσουν τις μετοχές τους από μια 

ενδεχόμενη κρατικοποίηση. Η Proton Bank ήταν ειδική περίπτωση και για αυτό έγινε και η 

ενεργοποίηση της Bad Bank. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει –αν γίνει- κρατικοποίηση μιας 

μεγάλης ελληνικής τράπεζας θα είναι τελείως διαφορετικός και δεν πρόκειται να πειραχθούν 

ή να χαθούν οι μετοχές που έχουν σήμερα στα χέρια τους οι επενδυτές του Χρηματιστηρίου 

Αξιών.  

 Ο τρόπος που έγινε κρατικοποίηση της Proton Bank είχε να κάνει με το γεγονός ότι η 

τράπεζα είχε σημαντικές ανάγκες σε κεφάλαιο άμεσα. Η κρατικοποίηση μεγάλων τραπεζών 

δεν θα γίνει με αντίστοιχο τρόπο και σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παύση ή τερματισμός 

της διαπραγμάτευσης των μετοχών. Δεν πρόκειται να χάσουν τις επενδύσεις τους οι 

σημερινοί μέτοχοι γιατί ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθούν στο ταμείο χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, θα είναι διαφορετικός.  

                                                 
17

 Δημοσιοποιήσεις  εποπτικής φύσης σε ενοποιημένη βάση, 2011 
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 Πιο αναλυτικά οι μεγάλες τράπεζες στην περίπτωση που το ελληνικό χρέος  υπόκειται 

σε haircut, εγγράφουν ζημίες και χρήζουν νέων κεφαλαίων. Όπως προβλέπεται από το 

Μνημόνιο οι τράπεζας θα αναζητήσουν πρώτα χρήματα από τις αγορές και στην περίπτωση 

που δεν καλύψουν το ποσό που θα ζητήσουν, θα στραφούν στο ταμείο χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. Το ταμείο θα καλύψει το υπόλοιπο μέρος. Θα γίνει δηλαδή πρώτα αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου με τον τρόπο που γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές και αν αυτή δεν 

καλυφθεί τότε θα συμπληρώσει τα κεφάλαια το ταμείο με αντάλλαγμα μετοχές. Είναι, όμως, 

κατανοητό πως αυτές οι αυξήσεις θα γίνουν σε πολύ χαμηλές τιμές. 

 Οι παλιές μετοχές συνεχίζουν να υπάρχουν και άρα οι παλιοί μέτοχοι θα διατηρήσουν 

τον αριθμό των μετόχων τους. Αν θέλουν να αυξήσουν, μπορούν να προχωρήσουν σε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν καλυφθεί η ανάγκη για κεφάλαια, νέος βασικός μέτοχος με 

μεγάλο ποσοστό θα είναι το κράτος. Αυτή η διαδικασία δεν έγινε στην περίπτωση της Proton 

Bank. Οι παλαιοί μέτοχοί της έχουν τώρα την Bad Bank και το κράτος είναι ο μόνος μέτοχος 

της νέας Proton Bank, η οποία κατέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία. Οι 

μέτοχοι της Bad Bank περιμένουν την εκκαθάριση της εταιρίας. Εάν περισσέψουν χρήματα 

μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προηγούνται της απαίτησης των παλαιών 

μετόχων, θα εισπράξουν κι αυτοί όσα δικαιούνται. Η διαπραγμάτευση της μετοχής έχει 

τερματιστεί. 

 Οι μέτοχοι των μεγάλων τραπεζών, οι λεγόμενοι παλαιοί μέτοχοι, θα υποστούν 

μεγάλο diluted, αφού θα γίνουν αυξήσεις κεφαλαίου σε χαμηλές τιμές με αποτέλεσμα τον 

πληθωρισμό χαρτιών. Τα όποια κέρδη δημιουργήσουν οι τράπεζες θα αναλογούν σε πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, περιορίζοντας δραματικά τα κέρδη ανά μετοχή. Σε καμία 

περίπτωση, όμως, δεν χάνονται οι μετοχές που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Ανάκτηση από http://www.capital.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Είναι γενικά αντιληπτό πως η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει υποβάλλει πολλές οικονομίες 

σε ύφεση.  Η μακράς διάρκειας παγκόσμια οικονομική κρίση αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 

τα οικονομικά συστήματα και τις κυβερνήσεις. Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι εμφανείς σε 

κλάδο και κάθε πτυχή της οικονομίας και τις κοινωνίας.  

 Από την βαθιά οικονομική κρίση δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες και οι 

τράπεζες. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βάλλεται διαρκώς από την ολοένα 

αυξανόμενη ύφεση. Η ένταση των επιπτώσεων της κρίσης στις τράπεζες διαφαίνεται από το 

γεγονός πως πρώτη φορά οι οικονομίες καλούνται να σκεφτούν και να βρουν τρόπους 

αντιμετώπισης της πτώχευσης των τραπεζών. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση 

ομολογιακών δανείων, από την πλευρά των τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

έλλειψη κεφαλαιακής επάρκειας είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής της κρίσης. Η 

κεφαλαιακή ανεπάρκεια αποτέλεσε συνέπεια της έλλειψης ρευστότητας των τραπεζών, 

καθότι δεν ήταν πλέον δυνατή η χρηματοδότησή τους από τις διεθνείς αγορές. 

 Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έρχεται 

αντιμέτωπο με μια σειρά προκλήσεων. Οι ελληνικές τράπεζες υφίστανται τις συνέπειες των 

δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας, τις οποίες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν 

στηριζόμενοι στην ικανοποιητική κεφαλαιακή τους βάση, τη χαμηλή σχετικά μόχλευση, τη 

συντηρητική πολιτική διαχείρισης ρευστότητας και την ποιότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού τους. 

 Ωστόσο, οι συνεχείς διαβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών 

τραπεζών άμβλυναν τα προβλήματα, αφού οι ελληνικές τράπεζες αποκλείστηκαν από τις 

διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίου και περιορίστηκε η ρευστότητά τους από την ξαφνική 

και έντονη εκροή καταθέσεων . Αντισταθμιστικά λειτούργησαν τα μέτρα ενίσχυσης της 

ρευστότητας εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 Το 2010 σημειώθηκε υποχώρηση της αποδοτικότητας των ελληνικών τραπεζών ενώ 

αυξήθηκαν 19% σε ετήσια βάση οι προβλέψεις λόγω της χειροτέρευσης των δεικτών 
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ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων.
19

 Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το 2010 

εμφανίστηκε πρώτη φορά έντονα ο κίνδυνος κήρυξης πτώχευσης από πλευράς των τραπεζών.  

Η ελληνική οικονομία και η ελληνική κυβέρνηση προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν 

τη νέα αυτή πρόκληση, θέσπισαν νέο νόμο, με τον οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά η 

«bridge bank», δηλαδή μια μεταβατική τράπεζα η οποία δημιουργείται προκειμένου να 

διασωθούν οι καταθέσεις και όλα τα καλά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, ενώ η 

παλαιά τράπεζα τίθεται υπό εκκαθάριση. Καίρια και ουσιαστική είναι η συμμετοχή του 

Δημοσίου σε αυτό το εγχείρημα. Πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για «κρατικοποίηση», με μια 

ευρύτερη έννοια, της τράπεζας, όπως είδαμε να συμβαίνει στην περίπτωση της Proton Bank. 

H Proton Bank χωρίστηκε σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, με την «καλή» να λαμβάνει όλες 

τις καταθέσεις και τα θετικά στοιχεία του ισολογισμού της παλαιάς τράπεζας και την «κακή» 

να μένει με τα χρέη και τις απαιτήσεις. 

 Η νεοϊδρυθείσα «καλή» τράπεζα με τον διακριτικό τίτλο «Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ» 

λειτουργεί υπό το σήμα της παλαιάς Proton Bank και με τη στήριξη της Τράπεζας της 

Ελλάδος, του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Εγγυήσεων και του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στόχος της είναι η διατήρηση του προσωπικού, της 

δραστηριότητας της τράπεζας και η διασφάλιση των καταθέσεων.  Αυτά επιτεύχθηκαν 

χρήζοντας ως νέο Διευθύνων Σύμβουλο της τράπεζας ένα άτομο κοινής αποδοχής, ο οποίος 

έχει τη δυνατότητα εντός δύο ετών να πωλήσει τις κοινές μετοχές, μέσω πλειοδοτικού 

διαγωνισμού. 

 Η «κακή» τράπεζα τίθεται υπό εκκαθάριση. Ορίζεται εκκαθαριστής, ο οποίος με τη 

βοήθεια και της «καλής» τράπεζας προσπαθεί να εισπράξει τις απαιτήσεις από τρίτους, 

προκειμένου να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της παλαιάς τράπεζας σε τρίτους ξεκινώντας 

από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και καταλήγοντας στους παλαιούς 

μετόχους. Οι τελευταίοι έχασαν τα επενδυμένα κεφάλαιά τους, καθώς όπως ορίζει ο νόμος οι 

μετοχές των παλαιών μετόχων ακυρώνονται . 

 Κάτω από τις σημερινές συνθήκες ο κίνδυνος κήρυξης πτώχευσης από άλλες τράπεζες 

γίνεται ολοένα μεγαλύτερος. Οι προκλήσεις γενικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 

πολυάριθμες. Θέματα όπως η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας των τραπεζών, 

διατήρηση της σταθερότητας μέσω της  διατήρησης υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας  

                                                 
19

  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010», 2011 
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και η αποκλιμάκωση της εξάρτησης από τη ρευστότητα που αντλείται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα είναι αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν άμεσα οι 

αναγκαίες ενέργειες. 

 Άξιες περαιτέρω μελέτης είναι οι προκλήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Συγκεκριμένα εξετάζοντας το θέμα της πτώχευσης των τραπεζών με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών, που προκύπτουν μελετώντας τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών 

των τελευταίων πέντε χρόνων, θα  μπορούσαμε να εξάγουμε πλούσια αποτελέσματα και ίσως 

λύσεις του προβλήματος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 

 

 

 

Κατά την πάροδο των χρόνων έχουν γίνει πολλές μελέτες γύρω από τα βασικά μοντέλα ή 

υποδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της πτώχευσης μιας 

επιχείρησης. Η πλειοψηφία των μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπιση της 

πτώχευσης και του πιστωτικού κινδύνου, στηρίχθηκαν κυρίως στην ιδέα της ταξινόμησης των 

επιχειρήσεων σε δύο ομάδες, τις «υγιείς» επιχειρήσεις και τις «πτωχευμένες» επιχειρήσεις. 

«Υγιείς» θεωρούνται αυτές που είναι φαινομενικά εύρωστες και δεν έχουν αντιμετωπίσει 

ακόμη το πρόβλημα της πτώχευσης και «πτωχευμένες» θεωρούνται εκείνες που έχουν 

κηρύξει πτώχευση. 

 Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις όσον αφορά τα υποδείγματα 

πτώχευσης αλλά και την ονομασία του εκάστοτε μοντέλου. Οι πρώτες μελέτες  αφορούσαν 

κυρίως την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών ή  αναλογιών και οι αναλύσεις που 

γίνονταν ήταν μονομεταβλητές. Στρέφονταν, δηλαδή, σε ατομικές αναλογίες και τις 

περισσότερες φορές σύγκριναν τις αναλογίες των αποτυχημένων επιχειρήσεων με αυτές των 

υγειών.  Η μονομεταβλητή ανάλυση έθεσε τις βάσεις για την πολυμεταβλητή ή πολυδιάστατη 

στατική ανάλυση στην πρόβλεψη της πτώχευσης. 

 Από το 1930 έως το 1965 οι μελέτες βασίστηκαν στη μονομεταβλητή ανάλυση χωρίς, 

όμως, την πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων ή τη χρήση υποδειγμάτων. Αποτελούν 

τις πρώτες μελέτες που κατέληξαν σε πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία αποτέλεσαν τη βάση 

για τη δημιουργία των πρώτων στατιστικών υποδειγμάτων στον τομέα της πρόβλεψης της 

εταιρικής αποτυχίας. Το πρώτο υπόδειγμα που στηρίχθηκε στη μονομεταβλητή ανάλυση και 

χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη της πτώχευσης επιχειρήσεων ήταν το υπόδειγμα του 

Beaver το 1966
20

. Κατά αυτό τον τρόπο τα μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης άρχισαν να 

αναπτύσσονται με τη μονομεταβλητή ανάλυση του Beaver και από τότε συνέχισαν να 

εξελίσσονται.  

                                                 
20

 Υπόδειγμα Beaver (1966) 
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 Κάθε μία από τις μεθόδους που εμφανίζεται στη βιβλιογραφία για την μοντελοποίηση 

και την πρόβλεψη της πτώχευσης μιας επιχείρησης έχει τις δικές της υποθέσεις και τη δική 

της διαφορετική συνεισφορά στον τομέα της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Όλα τα μοντέλα 

πρόβλεψης πτώχευσης βασίζονται στην κύρια υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις μπορούν γενικά να 

χωριστούν σε ομάδες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τις υγιείς και τις πτωχευμένες 

επιχειρήσεις.  

 Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες υποδειγμάτων πρόβλεψης της πτώχευσης. Η 

πρώτη κατηγορία αφορά τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία 

και αποτελούν τα γενικά μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης όπως MDA, Logit, Probit, Recursive 

Partitioning, Neural Networks και άλλα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα υποδείγματα που 

έχουν ερευνηθεί χρησιμοποιώντας δεδομένα από αναπτυγμένες χώρες. Στην ουσία, η δεύτερη 

κατηγορία αποτελεί μία υποκατηγορία της πρώτης καθώς σε αυτή την ομάδα υπάγονται 

μοντέλα της πρώτης ομάδας που χρησιμοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρίες και έτη για 

την διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τέτοια εξειδικευμένα υποδείγματα ανέπτυξαν οι Beaver 

(1966), Altman (1968), Wilcon (1973), Deakin (1972), Edminster (1972), Springate (1978), 

Ohlson (1980), Taffler (1983), Bathory (1987), Boritz, Kennedy and Sun (2007) και άλλοι. 

Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι τα μοντέλα της δεύτερης κατηγορίας που βασίζονται σε 

λογιστικά δεδομένα έχουν μειωμένη προβλεπτική ικανότητα, λόγω της εξάρτησης των 

αποτελεσμάτων από στοιχεία του παρελθόντος που δεν μπορούν να πληροφορήσουν για το 

μέλλον. Κατά συνέπεια, τα μειονεκτήματα των δεδομένων ή αριθμοδεικτών μεταφέρονται 

και σε αυτά τα υποδείγματα και για το λόγο αυτό στο παρελθόν δέχτηκαν πολλές επικρίσεις. 

 Οι βασικές τεχνικές εκτίμησης που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των σχετικών 

μοντέλων είναι οι παραμετρικές και οι μη παραμετρικές τεχνικές. Οι παραμετρικές τεχνικές 

περιλαμβάνουν στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους, οι οποίες αποτελούν τον 

παραδοσιακό τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος, όπως είναι η πρόβλεψη της 

πτώχευσης. Από την άλλη υπάρχουν και οι μη παραμετρικές τεχνικές οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από αυξημένη ευελιξία καθώς δεν υπόκεινται στις περιοριστικές στατιστικές 

υποθέσεις της προηγούμενης κατηγορίας. Οι κυριότερες παραμετρικές τεχνικές πρόβλεψης 

της πτώχευσης είναι : 

 Η μονομεταβλητή ανάλυση 

 Η ανάλυση διαχωρισμού (Ζ-Score) 

 Τα υποδείγματα πιθανότητας (Linear Probability Model) 
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 Τα υπό συνθήκη υποδείγματα πιθανότητας (Logit και Probit) 

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα που απαιτούν τη λήψη χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο και είναι κυρίως προβλήματα που 

χαρακτηρίζονται από υψηλή πολυπλοκότητα και επηρεάζονται από έναν μεγάλο αριθμό 

ποσοτικών αλλά και ποιοτικών παραγόντων. Για αυτό το λόγο ακριβώς, δίνεται μεγαλύτερη 

σημασία στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου πρόβλεψης της πτώχευσης. Λόγω της φύσης 

των δεδομένων των εταιριών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα  αλλά και των 

δεδομένων πτώχευσης απαιτούνται νέες τεχνικές, που θα είναι ικανές να συνδυάσουν 

κατάλληλα τις υπάρχουσες στατιστικές τεχνικές με ποιοτικού χαρακτήρα μεταβλητές. Τα 

στατιστικά υποδείγματα εκτίμησης του κινδύνου χρηματοοικονομικής αποτυχίας δεν 

περιλαμβάνουν ποιοτικές μεταβλητές. Έτσι δημιουργήθηκαν νέα υποδείγματα τα οποία είναι 

ικανά να κατευθύνουν τη λήψη αποφάσεων συνδυάζοντας και πλήθος ποιοτικών παραγόντων 

όπως π.χ. η ικανότητα της διοίκησης στη λήψη αποφάσεων, η εταιρική διακυβέρνηση της 

εταιρίας, η ποιότητα του μάνατζμεντ και άλλα. Οδηγηθήκαμε κατά αυτό τον τρόπο στην 

εισαγωγή νεότερων τεχνικών στο χώρο της στατιστικής, τεχνικών από το χώρο της τεχνητής 

νοημοσύνης, όπως είναι τα Νευρωτικά Δίκτυα (Neural Networks), τα Έμπειρα Συστήματα 

(Expert Systems), τεχνικών από το χώρο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων 

(Decision Support Systems), μεθόδων όπως οι Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Διαφοροποίησης 

(Recursive Partitioning Algorithms), οι Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms), o 

Μαθηματικός Προγραμματισμός και τεχνικές της θεωρίας των προσεγγιστικών συνόλων. 

 Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νεότερων ή 

εναλλακτικών μεθόδων, που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα 

για την  πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως η 

ανάλυση όλων των μεθόδων είναι αδύνατη και πέρα από τα όρια της παρούσης εργασίας.  

 


