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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

ηκήκαηνο «ηξαηεγηθή δηνηθεηηθή ινγηζηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε », ηνπ 

παλεπηζηήκηνπ Μαθεδνλίαο. Γηα ηε ζπγγξαθή απηέο ηεο εξγαζίαο νθείισ λα επραξηζηήζσ 

ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή  κνπ, Κχξην πκεψλ Παπαδφπνπιν, γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ 

θαζψο θαη γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ δηέζεζε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηεο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζχδπγφ κνπ, Νίθν, ν νπνίνο κε ζηεξίδεη  κε 

νπνηνδήπνηε ηξν́πν ζε θάζε κνπ εγρείξεκα. 

ΤΝΟΦΖ (ABSTRACT) 

 

ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη κία πξνζπάζεηα νινθιεξσκέλεο παξνπζίαζεο ηνπ  

«θαηλνκέλνπ» ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζην ζεκεξηλφ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαζψο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο κέζα απφ ην ηζρχνλ επνπηηθφ πιαίζην. 

Αξρηθά επηρεηξείηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε εμέιημε ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαζψο θαη ε πξνέθηαζή ηεο ζηελ Δπξψπε θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ζηελ Διιάδα. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε ζηηο ειιεληθέο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο κε βάζε ηα πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα 

ζηνηρεία. 

Έπεηηα επηρεηξείηαη κία ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ιεμηπξφζεζκνπ πειάηε κέζα απφ ηνλ ηζρχνληα θψδηθα δενληνινγίαο  θαη ην πιαίζην 

επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 42/30.5.2014 ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Σέινο αλαθέξνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ ησλ 

πινπνηήζεσλ θαη ησλ πιεηζηεξηαζκψλ φπσο ηζρχνπλ ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη αλακέλεηαη λα 

πηνζεηεζνχλ θαη απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, σο κέζα άκβιπλζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ 

θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαθνπιεξσηψλ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νη ηξάπεδεο απνηεινχλ ην πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα φιε ηελ νηθνλνκία. Έηζη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δελ άθεζε αιψβεηεο ηηο ηξάπεδεο αιιά ηηο επεξέαζε 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο θαη ελδερνκέλσο ν πην θαζνξηζηηθφο είλαη ε 

δπζθνιία ζηηο απνπιεξσκέο δαλείσλ. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα εμειίρζεθαλ ζε βαζηά 

πιεγή γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ε ζεζκνζέηεζε εληαίσλ ηξφπσλ παξαθνινχζεζεο γηα 

φιεο ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο έγηλε επηηαθηηθή.   

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαζψο θαη ην πιαίζην ξχζκηζεο θαη 

παξαθνινχζεζήο ηνπο. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ησλ θψδηθα 

δενληνινγίαο θαη ηα ζηάδηα επίιπζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ θαζψο θαη ηα είδε 

ξπζκίζεσλ πνπ επηηξέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ.  

ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα νη ηξάπεδεο απνηεινχλ ην πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα φιε ηελ νηθνλνκία. Έηζη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δελ άθεζε αιψβεηεο ηηο ηξάπεδεο αιιά ηηο επεξέαζε 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο θαη ελδερνκέλσο ν πην θαζνξηζηηθφο είλαη ε 

δπζθνιία ζηηο απνπιεξσκέο δαλείσλ. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα εμειίρζεθαλ ζε βαζηά 

πιεγή γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ε ζεζκνζέηεζε εληαίσλ ηξφπσλ παξαθνινχζεζεο γηα 

φιεο ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο έγηλε επηηαθηηθή.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηνηρεία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Διιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη κία απνηίκεζε ηνπ 

ιεμηπξφζεζκνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο κε βάζε ηα πξφζθαηα απνηειέζκαηα ησλ 

Stress tests. 

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κία ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίζηεθε ζηελ ρψξα καο. Γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ  

φξνπ ΄Non Performing Exposures‟ θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε έθζεζε ησλ πηζησηηθψλ 

δαλείσλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα επηζθαιή δάλεηα. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη γεληθά 
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ζηνηρεία ησλ ξπζκίζεσλ ησλ δαλείσλ ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

κεηάβαζε ζηελ κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ επνρή ησλ Npls ζηελ επνρή ησλ Npes. 

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ιεμηπξφζεζκνπο πειάηεο 

κέζσ ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο θαη παξνπζηάδεη ηηο επηινγέο καθξνρξφλησλ ή βξαρπρξφλησλ 

ξπζκίζεσλ. Παξνπζηάδνληαη νη εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο θαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη 

κέρξη λα ραξαθηεξηζηεί έλαο δαλεηνιήπηεο „ Με ζπλεξγάζηκνο‟. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη 

ζηνηρεία ηνπ Ν 3869/2010 σο κέζν ειάθξπλζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη γίλνληαη αλαθνξέο 

ζηηο πξαθηηθέο ηεο δηαρείξηζεο εκπινθψλ φπσο εθαξκφδνληαη ζηα Διιεληθά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο ηηηινπνίεζεο θαη ηα 

είδε ηεο.  χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ SSM ε ηηηινπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κεηαβίβαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζψο θαη σο κέζνλ αληηκεηψπηζεο „θφθθηλσλ 

δαλείσλ‟ Σηηινπνηήζεηο δαλείσλ επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζην επαίζζεην ζέκα ηεο άξζεο 

πιεηζηεξηαζκψλ, ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαθνπιεξσηψλ (strategic 

defaulters ). 

ην παξάξηεκα κέζα απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ 

Θεκάησλ 116/1/25.8.2014, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

ηππνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε κεηαμχ δαλεηνιήπηε θαη ηξάπεδαο θαζψο θαη ζηνηρεία ηεο 

έλζηαζεο ησλ πειαηψλ επί ηνπ ραξαθηεξηζκνχ „Με ζπλεξγάζηκνο‟ αιιά θαη δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο Ν. 4224/2013.
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Πηζηψζεσλ .................................................................................................................................... 84 

3.25 Πξνζσξηλέο Καζπζηεξήζεηο ................................................................................................. 85 

3.25.1 Οξηζηηθέο Καζπζηεξήζεηο .................................................................................................. 85 

3.26 Πξνεηνηκαζία Γηα Σε Μεηαθνξά Σεο Απαήηεζεο Απν́ Πξνζσξηλή ε Οξηζηηθή 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

 

1.1 πζηαηηθά ηνηρεία ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνύ πζηήκαηνο 

 

Ο ιφγνο χπαξμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αλάπηπμε, ε εμέιημε θαη ε επεκεξία. 

Όζν πην νξγαλσκέλν είλαη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κίαο θνηλσλίαο ηφζν πην 

επεκεξνχζα θαη νξγαλσκέλε είλαη θαη ε ίδηα ε θνηλσλία. Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θάζε νηθνλνκίαο απνηειείηαη απφ  ηξία  ζπζηαηηθά ζηνηρεία
1
ηα νπνία είλαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Με άιια ιφγηα, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ κε βαζηθφ ζθνπφ ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηηο 

πιενλαζκαηηθέο πξνο ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.
2
 

1.1.1 Υξεκαηνπηζησηηθέο Αγνξέο 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, πνπ βαζίδεηαη ζην ρξεκαηηθφ 

αληίθξπζκα αιιά θαη ηελ θαηάηαμε ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ θαη 

άπισλ πφξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε δηακεζνιάβεζε ζηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη φπσο θαη 

ησλ ππεξεζηψλ ζηηο αγνξέο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ησλ αηειεηψλ  πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή  ησλ ζπλαιιαγψλ. Βαζηθφ ξφιν  ζην ζχζηεκα απηφ 

παίδνπλ νη δηακεζνιαβεηέο νη νπνίνη, ζπγθεληξψλνπλ ηελ πιεξνθνξία εκπηζηνζχλεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπκθσλίεο θαη ηνπο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ. Ο 

ζθνπφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ζσξάθηζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζην 

ρψξν θαη ην ρξφλν κέζα ζε έλα αβέβαην πεξηβάιινλ ζπλαιιαγψλ.
3
 

                                                      
1
Ννχιαο, (2006), Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, ζει 22-31 

2
Πξνβφπνπινο Γ. –Καπφπνπινο,(2011),Ζ δπλακηθή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ζει.   146-161. 

3
Παλαγηψηεο Υξ. Αγγειφπνπινο(2010)Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζει 40-45 

http://www.biblionet.gr/author/42871/??????????_??._????????????
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Όηαλ ε επηθνηλσλία πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ απνηακηεπηψλ θαη δαλεηζηψλ είλαη άκεζε έρνπκε 

άκεζε ρξεκαηνδφηεζε. Οη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο αγνξάδνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα 

απφ ηηο ειιεηκκαηηθέο, νη νπνίεο ηα εθδίδνπλ, θαη απηέο εηζπξάηηνπλ θεθάιαηα. Οη ηειηθνί 

δαλεηζηέο δαλείδνπλ απεπζείαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρσξίο ηελ δηακεζνιάβεζε θάπνηνπ 

ηξίηνπ. Γειαδή πξηλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγή, γίλεηαη απεπζείαο δηαπξαγκάηεπζε θαη 

ζηελ ζπλέρεηα έξρεηαη ν άκεζνο δαλεηζκφο ή άκεζε ρξεκαηνδφηεζε. ηελ πεξίπησζε ηεο 

άκεζεο  ρξεκαηνδφηεζεο ε πιενλαζκαηηθή νηθνλνκηθή κνλάδα παξέρεη ρξήκα απεπζείαο 

ζηελ ειιεηκκαηηθή νηθνλνκηθή κνλάδα, κε αληάιιαγκα πηζησηηθέο απαηηήζεηο πνπ 

απνθέξνπλ ηφθνπο. Όηαλ γηα ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο πξνο ηηο 

ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο παξεκβαίλνπλ ρξεκαηνπηζησηηθνί δηακεζνιαβεηέο 

(financial intermediaries), ηφηε έρνπκε ηελ έκκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ρήκα 1: Μεηαθνξά θεθαιαίσλ κέζσ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο  

 

Πεγή: Κώζηαο πξηόπνπινο «Η αλάπηπμε ησλ αγνξώλ θαη ε ξύζκηζε ηνπο»/ Δηεζλείο 

Κεθαιαηαγνξέο, ζεσξία θαη αλάιπζε. Σόκνο Α’. Σξαπεδηθό θαη ρξεκαηηζηεξηαθό 

ζύζηεκα(ζει.75) 

Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηελ ρξεκαηαγνξά , ζηελ 

νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη πξντφληα ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα δελ μεπεξλά ην έλα έηνο θαη ηελ 

θεθαιαηαγνξά ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη πξντφληα ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο. 

Άιιε κία δηάθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ είλαη ε πξσηνγελήο αγνξά πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ έθδνζε λέσλ ηίηισλ νη νπνίνη πξνζθέξνληαη πξψηε θνξά απφ ηηο εηαηξείεο 
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ή θαη ην θξάηνο κε ηε βνήζεηα αλαδφρσλ έθδνζεο θαζψο θαη ε δεπηεξνγελήο αγνξά πνπ 

αζρνιείηαη κε ηίηινπο νη νπνίνη έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν 

κεηαπψιεζεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ. 

Tα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα πξνσζνχληαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κέζσ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Παξαδείγκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ είλαη νη 

νκνινγίεο, ηα έληνθα γξακκάηηα ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ, ηα 

εκπνξηθά νκφινγα, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θ.α. 

1.1.2 Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξύκαηα
4
 

Οη θπξίαξρνη ρξεκαηνπηζησηηθνί δηακεζνιαβεηέο ζηελ Διιάδα είλαη νη ηξάπεδεο απεπζείαο ή 

κέζσ ζπγαηξηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ. Οη ηξάπεδεο κε ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο 

ραξηνθπιαθίνπ δεκηνπξγνχλ θέξδε απφ ηε επηβάξπλζε – πεξηζψξην (spread) ησλ επηηνθίσλ 

κεηαμχ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ, αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε άιισλ παξάιιεισλ 

εξγαζηψλ θαη απφ ηελ εμαζθάιηζε ελφο θαινχ νλφκαηνο (brand name) πνπ απνηειεί 

δηαθήκηζε γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ πθηζηακέλσλ 

πξνζθέξνληαο έζνδα ζην πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Παξάιιεια, νη ηξάπεδεο έρνπλ πιεζψξα ζηνηρείσλ ζην ελεξγεηηθφ αιιά θαη ζην παζεηηθφ 

ηνπο φπνπ ζηα πιαίζηα ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηα δηαρεηξίδνληαη 

πξνζεθηηθά (Asset-liability management) θαη λα πξνζαξκφδνληαη άκεζα θαη απζηεξά ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, πξσηίζησο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπνπ 

πξέπεη λα δηαθπιάμνπλ ηα θεθάιαηα ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηαθξίλνληαη ζηα πηζησηηθά θαζψο θαη ζηα κε πηζησηηθά. Σα 

πηζησηηθά δίλνπλ έκθαζε ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ θαζψο θαη ηελ παξνρή πηζηψζεσλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηηο ινηπέο εκπνξηθέο Σξάπεδεο, ηηο Σξάπεδεο 

Δπελδχζεσλ, ηηο Κηεκαηηθέο Σξάπεδεο θαη ηέινο ηηο πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο. Σα κε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πεξηιακβάλνπλ φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εθηφο ησλ ηξαπεδψλ, 

φπσο ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (ΑΔΓΑΚ), ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (ΑΔΠΔΤ), ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ (ΑΔΔΥ), ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

                                                      
4
Κηφρνο Α Πέηξνο (1997), Υξήκα, πίζηε, ηξάπεδεο. 
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δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο φζν θαη γηα δηθφ ηνπο 

ινγαξηαζκφ σο επελδπηέο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ηα πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

έρνπλ δηαρσξίζεη ην ραξηνθπιάθηφ ηνπο ζε επελδπηηθφ θαζψο θαη ζπλαιιαγψλ. 

ρήκα  2:Σν ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα 

Πεγή: 

Επξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.
5
   

1.2 Οη πκκεηέρνληεο ην Υξεκαηνπηζησηηθό ύζηεκα 

 

Οη νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ.
6
Αξρηθά νη ηδηψηεο είλαη απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ θπξίσο γηα 

θεξδνζθνπηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ επελδχζεσλ, γηα λα 

πξνθπιαρζνχλ απφ κειινληηθνχο θηλδχλνπο. Έπεηηα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο  πξσηίζησο 

ζπκκεηέρνπλ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ξεπζηφηεηα κε δαλεηζκφ θεθαιαίσλ κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν αιιά θαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ή κε άληιεζε θεθαιαίσλ 

απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ κε έθδνζε ή πψιεζε λέσλ ή πθηζηάκελσλ κεηνρψλ. Δπίζεο 

ζπκκεηέρνπλ νη ζεζκηθνί επελδπηέο, νη νπνίν είλαη εμεηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί κε βαζηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηελ δηαρείξηζε κεγάινπ χςνπο θεθαιαίσλ, είηε γηα ηνπο ίδηνπο (ίδηα 

θεθάιαηα), είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (μέλα θεθάιαηα).Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηέινο, 

                                                      
5
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html 

6
Παλαγηψηεο Υξ. Αγγειφπνπινο(2010)Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ,ζει 46-52 

http://www.biblionet.gr/author/42871/??????????_??._????????????
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θαηέρνπλ ζηνηρεία παζεηηθνχ θαη έρνπλ ζηξαθεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο κε ηνπνζεηήζεηο ζε δηάθνξα πξντφληα. Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαηά ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. 

1.3 Ο Ρόινο Σσλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ 

 

Ζ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

εμαξηάηαη απφ απηά, θαζψο παξέρνπλ ππεξεζίεο, φπσο:
7
 

 ρξεκαηνδνηηθή δηακεζνιάβεζε θαηά ηελ νπνία νη ηξάπεδεο ζπγθεληξψλνπλ ηα 

ρξήκαηα ησλ απνηακηεπηψλ γηα λα ηνπο πξνζθέξνπλ κία γθάκα απφ πξντφληα, φπσο 

θαηαζέζεηο φςεσο, πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, θαη ηα δηνρεηεχνπλ έπεηηα ζηηο 

ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. 

 επηξξνή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο νη ηξάπεδεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ή θαη ηε κείσζε ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία, 

πξάγκα πνπ επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. 

 Δπίζεο παίδνπλ ξφιν ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ ζηηο ρψξεο εθείλεο  πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο αληαιιαγήο επηηαγψλ, ν 

ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξνο, θαζψο ε εθθαζάξηζε φισλ ησλ 

επηηαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο. 

1.4  Ο Ρόινο Σεο Σξάπεδαο Σεο Διιάδνο ηε Γηαζθάιηζε  ηεο 

ηαζεξόηεηαο Σνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιεηηνπξγεί απφ ην 1928 σο θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο θαη κηα απφ 

ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, είλαη ε άζθεζε ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ ζεκαζία εο επνπηείαο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε έρεη κείδνλα ξφιν θαη φηη νη 

ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ αιιά θαη ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ, απεπζείαο ή κέζσ ζπγαηξηθψλ έκκεζα. Δπνκέλσο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

                                                      
7
 Ννχιαο, (2006), Αγνξέο Υξήκαηνο θαη Κεθαιαίνπ, ζει 28-29 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ απηήλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε 

ζσζηή επνπηεία βνεζάεη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Οη Barth, Caprio θαη Levine (2004) 

αλαθάιπςαλ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Μεηαμχ άιισλ αλαθάιπςαλ φηη αλεμαξηήησο αλ ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απμάλεη ηελ απφδνζε ηνπ εθάζηνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ρσξηζηά, έρεη ακειεηέα 

ζεκαζία ζηε ζπλνιηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
8
 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ινγηθή, ζηηο 2 Μαξηίνπ 2010 δεκνζηεχηεθε ε Πξάμε Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 2624/2010 πνπ είρε σο ζέκα ηελ «Μεληαία ππνβνιή δειηίνπ 

επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ αιιά θαη δαλείσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο». ηφρνο ηεο Πξάμεο είλαη λα παξέρεηαη απν ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαιπηηθφηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή κηα πιεξέζηεξε αλάιπζε ησλ 

λνκηζκαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ εμειίμεσλ. 

Έηζη  κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είλαη ε επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή πξνθχπηεη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο θαη νξηνζεηείηαη κε ηνλ Ν. 2076/92 θαη ηνλ Ν. 3601/07. Ζ επνπηεία αζθείηαη 

επί ησλ:
9
 

➢ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, 

➢ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ αιινδαπή ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα, 

➢ ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ, 

➢ εηαηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), 

➢ εηαηξεηψλ πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, 

➢ εηαηξεηψλ παξνρήο πηζηψζεσλ, 

➢ αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο, 

                                                      
8
 Kochan Nicholas (2011), “Credit where it‟s due”, Quantum Finance in Perspective 14. 

9
Παλαγηψηεο Υξ. Αγγειφπνπινο(2010)Σξάπεδεο θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ,ζει 225 

http://www.biblionet.gr/author/42871/??????????_??._????????????
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➢ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ, 

➢ ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, 

➢ Δζληθνχ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.), 

➢ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ απφ δάλεηα θαη πηζηψζεηο (λ. 4389/2016). 

ηφρνη ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ε 

δηαθάλεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ, ε ηζρπξνπνίεζε αιιά θαη ε ζηαζεξή πνξεία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ηέινο ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.
10 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη ππνγξάςεη πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, αξθεηά δηκεξή 

πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο κε ηηο επνπηηθέο αξρέο ρσξψλ ηεο Δ.Δ θαη ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο 

θαη πιεζψξα απφ πνιπκεξή πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο.  Ζ αλεμαξηεζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε φιεο  ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο σο 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επνπηηθνχ κεραληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο απαιιαγκέλεο απφ θάζε κνξθήο πνιηηηθέο πηέζεηο θαη απφ ηζρπξέο 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ ηεο αγνξάο. 

1.5   Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο ζήκεξα 

 

Μέρξη ην έηνο 1997 ιεηηνπξγνχζαλ 49 πηζησηηθά ηδξχκαηα. Απηά ήηαλ ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, 21 εκπνξηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο εθ ησλ νπνίσλ 9 δεκφζηεο αιιά θαη 12 ηδησηηθέο, 

21 ππνθαηαζηήκαηα μέλσλ ηξαπεδψλ εθ ησλ νπνίσλ 13 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 8 απφ 

άιιεο ρψξεο. Τπήξραλ ηέινο αθφκε 3 ζηεγαζηηθέο ηξάπεδεο, 2 επελδπηηθέο θαζψο θαη ην 

ηαρπδξνκηθφ ηακηεπηήξην. Μπνξεί ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ λα ήηαλ ζρεηηθά κεγάινο, ην 

ζχζηεκα φκσο παξνπζίαδε πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο. ήκεξα, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα βάζεη ηνπ  Ν. 4261/2014, ΟΓΖΓΗΑ 

2013/36/ΔΔ (ΗΟΤΛΗΟ 2016)δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 7 

ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ,11 μέλεο ηξάπεδεο  θαη 9 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. 

                                                      
10

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx
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Πίλαθαο 1: πίλαθαο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα βάζεη ηνπ  Ν. 

4261/2014, ΟΔΗΓΙΑ 2013/36/ΕΕ (ΙΟΤΛΙΟ 2016) 

A. Πηζησηηθά Ηδξχκαηα κε έδξα ζηελ 

Διιάδα 

B. Τπνθαηαζηήκαηα Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ κε 

Έδξα ζε Κξάηνο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ Λεηηνπξγνχλ κε "θνηλνηηθφ 

δηαβαηήξην" (Ν. 4261/2014, Οδεγία 

2013/36/ΔΔ) 

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

Α.Δ.    BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.    FCA BANK GmbH 

   ATTICA BANK, ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ    PEL BANK GmbH 

   ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ.    FCE BANK. plc 

   ΣΡΑΠΔΕΑ  EURBANK ERGASIAS 

Α.Δ.    THE RYAL BANK F SCTLAND PLC 

   ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.    HSBC BANK PLC 

   AEGEAN BALTIC BANK Α.Σ.Δ.    UNICREDIT BANK A.G. 

   CREDICM CNSUMER FINANCE 

ΣΡΑΠΔΕΑΑ.Δ. 

   ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΛΣΓ * 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΥΑΝΗΩΝ ΤΝ.Π.Δ.    CITIBANK EURPE PLC (CEP) 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΖΠΔΗΡΟΤ ΤΝ.ΠΔ.    VLKSWAGEN BANK GmbH 

   ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΤΝ.ΠΔ.    BMW AUSTRIA BANK GmbH 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. 

ΔΒΡΟΤ ΤΝ.Π.Δ.    DEUTSCHE BANK AG 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ ΤΝ.Π.Δ.    CREDIT SUISSE (LUXEMBURG) S.A. 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ ΤΝ.Π.Δ.    FIMBANK PLC. 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΗΔΡΗΑ - ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΠΗΣΖ 

ΤΝ.Π.Δ.    HSH NRDBANK AG 

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΡΑΜΑ ΤΝ.Π.Δ.    PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD  

   ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΔΡΡΩΝ ΤΝ.Π.Δ.   

   ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΩΝ ΚΑΗ 

ΓΑΝΔΗΩΝ* 

* Πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ 

Δθαξκνγή ηνπ Ν. 4261/2014 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο, Πίλαθεο Επνπηεπόκελσλ Ιδξπκάησλ (2016)
11

 

                                                      
11

http://www.hba.gr/Index.asp?Menu=13 
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1.5  Οη Διιεληθέο πζηεκηθέο Σξάπεδεο 

1.5.1 Δζληθή Σξάπεδα 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ.
12

ηδξχζεθε ην 1841 θαη εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αμηψλ Αζελψλ ην έηνο 1880. Έρνληαο 175 πιένλ ρξφληα  ζπλερνχο παξνπζίαο ζηνλ 

νηθνλνκηθφ βίν ηεο ρψξαο, ε Σξάπεδα έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν φκηιν εηαηξεηψλ 

παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Μέρξη θαη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 

1928, ε Σξάπεδα είρε ην εθδνηηθφ πξνλφκην ζηελ Διιάδα θαη ήηαλ ππεχζπλε αθφκα γηα ηελ 

έθδνζε ηνπ λνκίζκαηνο. Απφ ηνλ Οθηψβξην 1999, ε κεηνρή ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχεηαη 

θαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο. Με απνδεδεηγκέλε δπλακηθή παξνπζία ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε αιιά θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ν Όκηινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο ζε 11 ρψξεο: Κχπξν, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΠΓΓΜ, 

εξβία, Αιβαλία, Μάιηα, Νφηην Αθξηθή, Αίγππην, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Απζηξαιία. 

απαζρνιψληαο ζπλνιηθά 19.400 εξγαδνκέλνπο. 

1.5.2 Alpha Bank 

ΖAlpha Bank
13

ππεξβαίλεη ηα 130 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Διιάδαο. Οη 

ξίδεο ηεο ηξάπεδαο βξίζθνληαη ζηνλ Δκπνξηθφ Οίθν ηνπ Η. Φ. Κσζηφπνπινπ, ν νπνίνο ιίγν 

κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1879 αλέπηπμε θαη ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ Alpha Bank είλαη 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1925. Δθηφο απφ ηελ ειιεληθή θεθαιαηαγνξά, 

ε κεηνρή είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ κε ηε κνξθή δηεζλψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ (GDRs), ελψ δηαπξαγκαηεχεηαη εθηφο ρξεκαηηζηεξηαθνχ θχθινπ θαη ζηελ 

αγνξά ηεο Νέαο Τφξθεο (ADRs).ήκεξα, ε Alpha Bank θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο 

απνηεινχλ έλαλ ζχγρξνλν φκηιν εηαηξεηψλ, ν νπνίνο πξνζθέξεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη: 

Ρνπκαλία, εξβία, Αιβαλία, Κχπξνο. Δπίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζην Λνλδίλν. 

1.5.3 Σξάπεδα Πεηξαηώο 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο
14

ηδξχζεθε ην 1916. Έρνληαο έδξα ζηελ Αζήλα αιιά θαη παξνπζία ζε 

αθφκα 8 ρψξεο ν Όκηινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο παξέρεη έλα επξχ θάζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν 1918, ε κεηνρή ηεο εηζάγεηαη ζην 

                                                      
12

https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank 

13
http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=8926 

14
http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile 

https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank
http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=8926
http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile
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Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.Ζ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζην 

εμσηεξηθφ εζηηάδεηαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη Αλαηνιηθή Μεζφγεην, δηαζέηνληαο 

έλα δίθηπν εμππεξέηεζεο πεξίπνπ 280 θαηαζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν, ζηε Ρνπκαλία, ζηε Βνπιγαξία, ζηελ Αιβαλία, ζηε εξβία, 

ζηελ Οπθξαλία θαη δηαηεξεί επίζεο απφ έλα θαηάζηεκα ζην Λνλδίλν θαη Φξαλθθνχξηε θαη 

απαζρνιεί ζπλνιηθά 19.300 εξγαδνκέλνπο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ 

1.5.4 Eurobank 

Ο φκηινο Eurobank
15

είλαη έλαο δπλακηθφο ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο πνπ μεθίλεζε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ην 1990. Σν 1999 εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Απηή 

ηελ ζηηγκή έρεη παξνπζία ζε νθηψ ρψξεο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ 16.300 εξγαδφκελνπο ζε 

επίπεδν νκίινπ. Ζ Eurobank παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν θαη πιήξεο θάζκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο θαη αιιά θαη 

επηρεηξήζεηο.Ο Όκηινο επίζεο δηαηεξεί ζηξαηεγηθή ζέζε ζηε Βνπιγαξία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε 

εξβία θαη δηαθξίλεηαη ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο ζηελ Κχπξν, ην Λνπμεκβνχξγν 

θαη ην Λνλδίλν, ελψ έρεη παξνπζία ζηελ θαη ζηελ Οπθξαλία. 

1.6  Ζ Νέα Μεηνρηθή ύλζεζε ησλ Διιεληθώλ πζηεκηθώλ Σξαπεδώλ 

χκθσλα κε άξζξν ηεο Ζκεξεζίαο ζηηο 14/12/2015, κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, ε 

κεηνρηθή ζχλζεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ έρεη κεηαβιεζεί  ζεκαληηθά. H ίδηα 

κεηνρηθή ζχλζεζε παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Μεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνήεζέ ηνπο νη ηξάπεδεο αλήθνπλ πηα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 

πιεηνςεθία κε ηε Eurobank λα δηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε ηδησηηθή ζπκκεηνρή 97,6%, ηελ 

Alpha Bank 89%, ηελ Δζληθή Σξάπεδα 59,6% θαη ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο 74,6%.Βέβαηα, 

κπνξεί νη ηξάπεδεο λα αλήθνπλ θαηά πιεηνςεθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, σζηφζν, κε εμαίξεζε 

ηε Eurobank, φπνπ ην Γεκφζην δηαζέηεη πνιχ κηθξή ζπκκεηνρή, ε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ 

είλαη πεξηιακβάλεη θαη ζρεηηθφ δηθαίσκα ςήθνπ. Απηή είλαη θαη ε θχξηα δηαθνξά απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κεηνρηθή θαηάζηαζε αιιά θαη ηελ ζχλζεζε ησλ ηξαπεδψλ, φπνπ ην δεκφζην 

δηέζεηε κελ πςειφηεξα πνζνζηά, ρσξίο σζηφζν λα πεξηιακβάλνληαη δηθαηψκαηα ςήθνπ 

 

 

                                                      
15

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1293&mid=1022&lang=gr 

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1293&mid=1022&lang=gr
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ρήκα 3: Μεηνρηθή ζύλζεζε ησλ ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθεθαιαηνπνίεζε 

 

Πεγή: Athenspress tm
16 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

Δεκνζίεπζε: 14 Dec. 2015 πληάθηεο: athenspress 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΚΡΗΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ –ΜΖ 

ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΑ ΓΑΝΔΗΑ 

 

 

2.1 Ζ Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε Καη Οη Δπηπηώζεηο ηελ Διιάδα 

 

Ζ Γηεζλήο Υξεκαηνπηζησηηθή Κξίζε ηνπ 2007 ,78 ρξφληα κεηά θξίζε ηνπ 1929 πνπ 

ζηηγκάηηζε ηελ νηθνλνκία ,πξφθεηηαη γηα κηα παγθφζκηα θαηάζηαζε απεηινχκελεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ ηνκέα κε απαξρή ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο .Ζ πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ηνπ πηζησηηθνχ θαη 

επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ε κεηαηξνπή ζηάζηκσλ 

θεθαιαίσλ ζε ηίηινπο εκπνξεχζηκνπο αιιά θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζχλζεησλ επελδπηηθψλ 

ηίηισλ ζηηο θαηαζηάζεηο εηδηθψλ νληνηήησλ, νδήγεζαλ κηα αιιεινπρία αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ ηφζν ζηνλ ακεξηθαληθφ φζν θαη ζην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θαη θηεκαηνκεζηηηθφ 

θιάδν.
17

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη ν θίλδπλνο θαηάξξεπζεο 

ησλ ηξαπεδψλ απφ δηαθίλεζε θεκψλ, ε πψιεζε άιισλ κε απερζείο φξνπο αιιά θαη ε άζθεζε 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο κε ζθνπφ ηε δηάζσζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Εεκησκέλα ζεκαληηθά  βγήθαλ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

εθηέζεθαλ ζηα "ηνμηθά", φπσο ραξαθηεξίζζεθαλ, νκφινγα. Πξφθεηηαη, ελ ηέιεη, γηα 

ζπζηήκαηα πνπ ζηξέθνληαη πιένλ ζε λέν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ, παξάιιεια κε ηελ 

θαηάξηηζε ζρεδίσλ επίιπζεο ηεο θξίζεο πξνηνχ επεθηαζεί ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία ησλ 

θξαηψλ πνπ επιήγεζαλ. 

                                                      
17

 Καξακνχδεο Ν(2009) "Σα αίηηα ηεο Γηεζλνχο Υξεκαηνπηζησηηθήο Κξίζεο θαη ν ξφινο ηνπ Διιεληθνχ 

Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο". Eurobank Efg Economic Research .Ζ θξίζε ηνπ 2007-2009. Σα αίηηα, ε αληηκεηψπηζε 

θαη νη πξννπηηθέο. 
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2.2 Απόηνθνο Σεο Κξίζεο– Ζ Δπηξξνή ηελ Δπξώπε18 

 

Σν κεγαιχηεξν ρηχπεκα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ην δέρζεθε ε Ηζιαλδία, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ ηεο ζηα ηνμηθά νκφινγα. Παξά ηα κεγάια ρξεκαηηθά απνζέκαηα ηεο ε 

Βξεηαλία, αθνινχζεζε ην ακεξηθαληθφ κνληέιν θαη πξνέθπςε λα εμειηρζεί ζε κία απφ ηηο 

πξψηεο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ θξίζε. Πνιιέο ηξάπεδεο θξαηηθνπνηήζεθαλ θαη άιιεο 

ζπγρσλεχζεθαλ απφ ην 2009 θαη έπεηηα. Ζ Γαιιία νκνίσο είρε πηνζεηήζεη ηνμηθά πξντφληα 

θαη επίζεο παξαηεξήζεθαλ αλαθαηαηάμεηο ζε Βέιγην, Ηηαιία, Λνπμεκβνχξγν θαη Οιιαλδία. 

Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο, θαηά δήισζε ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, δελ είραλ πξνιάβεη λα 

επελδχζνπλ ηδηαίηεξα ζε CDOs, επίζεο δε γλσζηνπνηήζεθε θαηνρή Conduits ή SIVs εθ 

κέξνπο ηνπο, φκσο κεηαθχιεζαλ  ηειηθά ηα πςειά δηαηξαπεδηθά επηηφθηα ζηα παξαδνζηαθά 

πξντφληα ηνπο. Οη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο εξκελεχνπλ πάλησο θάπνηεο θηλήζεηο εξκελεία 

θάπνησλ αλαθαηαηάμεσλ θαζψο θαη εθκεηάιιεπζεο επθαηξηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο 

ειιεληθήο αιιά θαη ηεο επξσπατθήο αγνξάο. ε ζπλέληεπμή ηνπ ζην ξαδηφθσλν, ν ηφηε 

δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Γ. Πξνβφπνπινο επηβεβαίσζε ηε ζπληεξεηηθφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη πξνεηδνπνίεζε κε εηζαγγειηθή φζνπο ζπληεξνχζαλ ηε 

θεκνινγία γηα ηνλ θίλδπλν απψιεηαο θαηαζεηηθψλ απνζεκάησλ απφ ηδησηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο αληαγσληζκνχ. Παξάιιεια, ζηελ Δπξψπε παξαηεξείηαη ηεξάζηηα 

δήηεζε ζηελ αγνξά ρξεκαηνθηβσηίσλ θαη κεηαθίλεζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε ρξπζφ(ξάβδνπο 

ή λνκίζκαηα).  

Σα νηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη δε ηα πηζησηηθά επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε 

αθνξνχζαλ εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ (real estate), κε έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα ζε ηξαπεδηθέο 

ή αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. Σα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο θξίζεο δηαθάλεθαλ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, κε ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ αιιά θαη ην ζπληεξεηηζκφ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο λα πιήηηεη ηνπο δαλεηνιήπηεο, ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηάθνξεο άιιεο πηπρέο ηεο 

αγνξάο, κε άκεζν αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. 

2.3 Δπηπηώζεηο Σεο Κξίζεο ηελ Διιάδα –Σξαπεδηθά Γάλεηα 

 

                                                      
18

European Commission, (2009).Economic and Financial Affairs: Economic crisis in Europe: Causes, 

consequences and responses. European Economy, Brussels. 
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Δπίθεληξν ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο αλαδείρηεθε ε Διιάδα, ε νπνία κε ην κεγάιν δεκφζην 

ρξένο ηεο αιιά θαη ην πξσηνθαλέο δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2009, πξνθάιεζε ηηο άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ δηαδνρηθέο ππνβαζκίζεηο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

πεδίν δνθηκαζίαο γηα ηελ ίδηα ηελ Δπξσδψλε. Μεηά ηε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην δηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε νηθνλνκία κπαίλεη 

ζε κηα πνξεία επψδπλεο αιιά αλαγθαίαο πξνζαξκνγήο θαη ζε θαζεζηψο επηηήξεζεο.
19

 

Οη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα ήηαλ ηα πνιχ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε ξεπζηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, ε κείσζε ηεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο 

ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, ε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γλσζηψλ 

σο NPLs (Non Performing Loans) αιιά θαη ε δέζκεπζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θεθαιαίσλ 

ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ πθηζηάκελσλ 

NPLs (Non Performing Loas) κε απνηέιεζκα ηηο ζπλερείο δεκηνγφλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο. 

ρήκα 4 : Δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε αλά θαηεγνξία ραξηνθπιαθίνπ γηα δηάζηεκα 2007-2015. Σα 

πνζά πνπ αλαθέξνληαη αθνξνύλ ζε εθαηνκκύξηα ΕΤΡΩ. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα αθνξνύλ ζηελ 

δεκνζίεπζε ηεο νκηιίαο  ηνπ Τπνδηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο θ. Θεόδσξνπ Μεηξάθνπ 

ζηελ Εηδηθή Ηκεξίδα "Κόθθηλα Δάλεηα Επηρεηξήζεσλ θαη Ειιεληθόο Σνπξηζκόο", Επξσπατθό 

Κέληξν Αξηζηείαο JEAN MONNET, Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ  ζηηο 

29/02/2016. 
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 πλέληεπμε ηνπ Καζεγεηή Υξήζηνπ Γθφξηζνπ (2014), Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Διιεληθήο Έλσζεο 

Σξαπεδψλ, ζην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κξίζε 
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Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο
20

 

Ζ βαζηθφηεξε αηηία γηα ηελ κεησκέλε ξεπζηφηεηα ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε εκθάληζε 

δεκηψλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ PSI (Private Sector Involvement), δειαδή ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο κε ην «θνχξεκα» ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ (Μάξηηνο 

2012), ε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηφζν ηεο ρψξαο θαζψο θαη ησλ  

ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ νκνιφγσλ ηνπο. εκαληηθφ ξφιν έπαημε ε θαη απψιεηα πξφζβαζεο 

ζηηο δηεζλήο αγνξέο  θαζψο θαη ε απνκείσζε ησλ θαηαζέζεσλ. 

Ζ αβεβαηφηεηα, πνπ αλαδσππξψζεθε θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο ζεζκνχο ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2015, πξνθάιεζε ζεκαληηθέο εθξνέο θαηαζέζεσλ εθ λένπ. Οη εθξνέο 

αλαραηηίζηεθαλ κε ηε ζέζπηζε βξαρείαο ηξαπεδηθήο αξγίαο ζηα ηέιε Ηνπλίνπ αιιά θαη ηε 

λνκνζέηεζε πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ(capital controls). 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο ηξαπεδηθήο αξγίαο ( 29ε Ηνπλίνπ -19ε  Ηνπιίνπ  ηνπ 2015) βάζεη 

ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α΄84/18.7.2015) ππήξμε ηξνκεξφ πιήγκα  ζην 

Σξαπεδηθφ χζηεκα ηεο ρψξαο σο επαθφινπζν ηνπ «Διιεληθνχ δεκνςεθίζκαηνο» πνπ 

πξνθεξχρζεθε ζηηο   28 Ηνπλίνπ ηνπ 2015 θαη δηεμήρζε ζηηο 5 Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σν 

εξψηεκα απηνχ ήηαλ αλ πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφ ην ζρέδην ζπκθσλίαο ησλ ηξηψλ ζεζκψλ, 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δ.Δ.), Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (Δ.Κ.Σ.) θαη Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (Γ.Ν.Σ.) ε νπνία πξνηάζεθε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2015 θαη σο απνηέιεζκα 

είρε ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηνπ ζρεδίνπ ζπκθσλίαο κε πνζνζηφ 61,3%. Αθνξκή γηα ηελ 

πξφηαζε δηεμαγσγήο ηνπ ππήξμε ε απνηπρία επίηεπμεο ζπκθσλίαο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε αιιά θαη ηνπο δαλεηζηέο ηεο έσο ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 

2015. Σν αληηθείκελν ηεο δηαθσλίαο ππήξμε ην είδνο ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία ζα 

έπξεπε λα πάξεη ε Διιάδα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο 

νηθνλνκηθήο δηάζσζεο έλαληη ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο αιιά θαη έλα λέν παθέην δηάζσζεο. 

Μεηά ηε «ζπκθσλία ηεο 12εο Ηνπιίνπ», αλαραηηίζηεθε ε δπζκελήο θαη αβέβαηε πνξεία ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο, θαηαξγήζεθε ζρεδφλ ακέζσο ε πξναλαθεξζείζα ηξαπεδηθή αξγία 
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(ζηηο 20 Ηνπιίνπ), ελψ ζηαδηαθά άξρηζαλ λα ραιαξψλνπλ νη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίσλ, σο απνηέιεζκα ηεο βαζκηαίαο απνθαηάζηαζεο ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. 

Οη ζπλερφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο, ε εθξνή θαηαζέζεσλ θαζψο θαη ην ζπλερψο απμαλφκελν 

πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ιφγσ ηεο ρεηξνηέξεπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο, θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ εθ λένπ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ 2014 γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά. 

Ωζηφζν, ην ΑΔΠ ππνρψξεζε θαηά 1,1% ζε εηήζηα βάζε ην γ‟ ηξίκελν ηνπ 2015,κεηά ηα 

capital controls, έλαληη αχμεζήο ηνπ θαηά 0,9% ην β‟ ηξίκελν ηνπ 2015. Καηά ζπλέπεηα ζηε 

δηάξθεηα ηνπ β‟ εμακήλνπ, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηπηψζεηο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίσλ πάλσ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ε δξαζηεξηφηεηα εθηηκάηαη φηη 

ζεκείσζε θάκςε, νδεγψληαο ηελ νηθνλνκία ζε κηθξή χθεζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,2% πεξίπνπ γηα 

ην ζχλνιν ηνπ 2015 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
21

 

2.4 Δμειίμεηο ην Σξαπεδηθό ύζηεκα – Ρεπζηόηεηα 

 

Ζ ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο ηξαπεδηθήο 

αξγίαο, ζηηο 20ε Ηνπιίνπ 2015, νπφηε παξέκεηλαλ ζε ηζρχ νη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίσλ κέρξη ζήκεξα, βάζεη Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α' 84/18-07-

2015) νδήγεζε ζηελ επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ, θαζψο πεξηζζφηεξα ησλ 2 δηζεθ. επξψ 

επέζηξεςαλ ζην ηξαπεδηθφ ηνπίν. ην πιαίζην απηφ, νινθιεξψζεθε κε ζεκαληηθή επηηπρία ε 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 κε απμεκέλε ηδησηηθή ζπκκεηνρή 

γηα ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θάιπςαλ ηα απαηηνχκελα 

θεθάιαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ(κε 

αλάιπζε δηαθφξσλ ζελαξίσλ) πνπ δηελέξγεζε ε ΔΚΣ.
22

 

Πίλαθαο 2 :ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ STRESS TESTS 2015
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Πεγή:  Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο
23

 

Σα απνηέιεζκα γηα ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ βάζεη ησλ 

ηεζη αληνρψλ (stress tests) ήηαλ ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο 4,4 δηζ. επξψ ζην βαζηθφ 

ζελάξην θαη 14,4 δηζ. επξψ ζην δπζκελέο ζελάξην. Αλαιπηηθά 263 εθαη. κέρξη 2,74 δηζ. 

ρξεηαδφηαλ ε Alpha Bank, 339 εθαη. κέρξη 2,12 δηζ. ε  Eurobank, 1,57 δηζ. κέρξη 4,6 δηζ. ε 

Δζληθή θαη 2,2 δηζ. έσο 4,9 δηζ. ε Σξάπεδα Πεηξαηψο.  

Πίλαθαο 3: Αλάιπζε ζελαξίσλ  
24

 

 

Πεγή:  Ηκεξήζηνο Σύπνο 
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Ζ θάιπςε ησλ παξαπάλσ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ νινθιεξψζεθε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

μέλσλ επελδπηψλ, νη νπνίνη επέλδπζαλ πεξίπνπ 5,3 δηζεθ. Δπξψ, κέζσ κέηξσλ θεθαιαηαθήο 

ελίζρπζεο χςνπο 2,6 δηζεθ. Δπξψ αιιά θαη κε θεθάιαηα χςνπο πεξίπνπ 2,7 δηζεθ. επξψ πνπ 

αληιήζεθαλ κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ζηνηρείσλ παζεηηθνχ (πξφηαζε εζεινληηθήο αληαιιαγήο 

νκνιφγσλ κε κεηνρέο). 

Σα πξφζζεηα θεθάιαηα γηα ηηο δχν ηξάπεδεο(Πεηξαηψο θαηAlpha) πνπ δελ θάιπςαλ ηηο 

θεθαιαηαθέο ηνπο αλάγθεο ηνπ δπζκελνχο ζελαξίνπ απφ ηδησηηθή ηνπνζέηεζε (πεξίπνπ 5,4 

δηζεθ επξψ) πξνήιζαλ απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη δεκφζηνη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηειηθά πνιχ ρακειφηεξνη απφ ην 

πνζφ ησλ 25 δηζεθ. επξψ ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ Eurogroup ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2015. 

Δπηπιένλ, κεηψζεθε ζεκαληηθά ε εμάξηεζή ησλ ηξαπεδψλ απφ ηνλ έθηαθην κεραληζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο (ELA) απφ ην ηέινο Απγνχζηνπ έσο ζήκεξα πεξίπνπ 18,3 δηζ. επξψ. Ζ 

κείσζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηνπ ELA αληαλαθιά ηε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ζην πιαίζην ηεο ππνρψξεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο αιιά θαη ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ εηζξνψλ θαηαζέζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ πξφνδν πνπ 

επηηεχρζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο. Σέινο, αλαθεθαιαηνπνηήζεθαλ θαη νη 

κηθξφηεξεο, νη ιεγφκελεο κε ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο(π.ρ Σξάπεδα Αηηηθήο). 

2.5 Ζ Δ ́λλνηα Σσλ Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλεήσλ 

 

Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα απνηεινπ́λ κηα αλαπφθεπθηε ζπλέπεηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

ρνξεγήζεσλ. Έπεηηα απφ ηε ρνξήγεζε θαη θαηά ηελ δηά ξθεηα δσήο ελν́ο δαλείνπ κπνξεή λα 

ζπκβνχλ απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ δαλεηνιήπηε έ 

κπνξεί λα ππήξμε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηξάπεδαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θεξεγγπφηεηαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε
25

. 

χκθσλα κε ην άξζξν 341 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα «Αλ γηα ηελ εθπιέξσζε ηεο παξνρέο 

ζπκθσλεζεί νξηζκέλε εκέξα , ν νθεηιέηεο γήλεηαη ππεξήκεξνο κε κφλε ηελ παξέιεπζε ηεο 

εκέξαο απηέο ». Αλ ιεθζεί ππν́ςε ν́ηη ζηηο ζπκβάζεηο πίζησζεο ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο 
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 J. Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), «Βαζηθέο αξρέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

πνιηηηθήο, ζει. 796. 
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νξίδεηαη κε αθξίβεηα , απηφ ζεκαίλεη φηη σο θαζπζηέξεζε ζεσξείηαη ε ππεξεκεξία ηνπ 

πηζηνχρνπ αθφκα θαη κεηά απφ κήα εκέξα απφ παξέιεπζε ηεο εκέξαο πνπ απαηηείηαη ε δφζε.  

ηηο ηξάπεδεο , σο κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα , ζεσξνχληαη νη φθεηιεο πνπ ππεξβαίλνπλ ζ ε 

ππεξεκεξία ηελ θαζπζηέξεζε 90 εκεξψλ. πλεπψο νη θαζπζηεξήζεηο κέρξη 3 κήλεο 

ζεσξνχληαη απιέο θαζπζηεξήζεηο θαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ βξίζθνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πάλσ απφ 90 εκέξεο ζεσξνπ́ληαη νξηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζπλεπψο ηα αληήζηνηρα δά λεηα 

πιένλ ραξαθηεξίδνληαη σο κε εμππεξεηνχκελα (non-performing loans ). Οη ηξάπεδεο 

αλεζπρνχλ ηδηαήηεξα γηα ηνλ δεήθηε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλεήσλ σο πξνο ην ζπ́λνιν ηνπ 

δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθήνπ (NPL At) ν νπνήνο εθθξάδεηαη σο πνζνζην́ θαη ια κβάλεηαη 

ππφςε ηδηαίηεξα απφ ηνπο ππάξρνληεο ή ηνπο πηζαλνχο κεηφρνπο.
26

 

Ο ν́ξνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεήσλ παξνπζηάδεη δηαθνξέο απν́ ηξάπεδα ζε ηξάπεδα θαη 

απφ ρψξα ζε ρψξα
27

. Γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηεο ρσ́ξεο δηαθέξεη ην ρξνληθν́ ζεκεήν κεηά α πφ 

ην νπνήν ραξαθηεξίδεηαη έλα δάλεην σο κε εμππεξεηνχκελν θαη ζεκαληηθφ ιφγν ζην 

ραξαθηεξηζκφ ιακβάλνπλ θαη νη παξερφκελεο εμαζθαιίζεηο.  

Σν International Accounting Standards Board (IASB) 
28

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα βξεη θνηλφ 

νξηζκφ ραξαθηήξηζε σο κε ε μππεξεηνχκελα δάλεηα απηά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 90 εκέξεο. 

Δληνχηνηο, έπεηηα απφ επηθξίζεηο απέζπξε ηνλ νξηζκφ γηαηί παξφιν πνπ νη 90 εκέξεο εήλαη 

απνδεθηφ δηάζηεκα γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελν́ο δαλείνπ σο κε εμππεξεηνπκέλνπ , παξφια απηά 

δελ αληηθαηνπηξή δεη φιεο ηηο πεξηπησ́ζεηο αθνπ́ θάζε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζα 

πξέπεη ζπλεπψο λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά θάζε δάλεην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξερνκέλε 

εμαζθάιηζε ηνπ. 

2.5.1  «Με Δμππεξεηνύκελα Αλνίγκαηα» (Non performing Exposures)
29

 

Παξά ηελ επίηεπμε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ 2015, ε δηαηήξεζε ζε πςειφ 

επίπεδν ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε  ή αιιηψο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLS) ή 
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“Distressed loans in the Greek banking system: restructuring portfolios, reviving enterprises” Athens, 10 March 

2016 

 

http://www.lexicon.ft.com/


29 

 

βάζεη ηεο λέαο νξνινγίαο απηψλ «κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ» (Non performing 

Exposures) ,ηα γλσζηά «θφθθηλα δάλεηα» πξνθαινχλ πνηθίιεο δπζθνιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζηνηρεία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηα Non Performing 

Loans (NPLs) απφ ην 2008 έσο θαη ην 2013, νπνχ παξαηεξνχκε ηε ξαγδαία αχμεζή ηνπο. 

ρήκα 5: Εμέιημε NPLs    Ειιεληθό Σξαπεδηθό ύζηεκα Non Performing Loans (NPLs) € ΔΙ 

% 

 

Πεγή:  ΣηΕ.
30

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο (EBA), ηα θξηηήξηα γηα ηα κε 

εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα είλαη ηα δάλεηα λα είλαη κε εμππεξεηνχκελα (πεξηζζφηεξν απφ 90 

κέξεο) ε ξπζκηζκέλα ελήκεξα ππφ παξαθνινχζεζε.
31

Δλ νιίγνηο ,ηα κε εμππεξεηνχκελα 

αλνίγκαηα είλαη απηά γηα ηα νπνία δελ πιεξψλνληαη νη δφζεηο. ‟ απηά ηα δάλεηα, φκσο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη ρνξεγήζεηο ξπζκηζκέλεο νη νπνίεο γηα ηνλ επφπηε (EKT) είλαη 

ελδερφκελν λα «ζθάζνπλ» ζην κέιινλ. 

Με βάζε ηα γεληθά ζηνηρεία πνπ είρε ππφςε ηεο  ε Black Rock γηα ηε κειέηε 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ µε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ αθνξά ζηα δάλεηα ηδησηψλ (ζρεδφλ έλα ζηα δχν δελ 

απνπιεξψλεηαη νκαιά).Παξαθάησ δίδνληαη ζηνηρεία αλά θαηεγνξία δαλείσλ αιιά θαη 

θιαδηθά ζηνηρεία γηα ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. 
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Όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή θξίζε, βαζηθά αίηηά ηεο είλαη ε κε επηηπρήο δηείζδπζε ζε 

λέεο ρψξεο κε άκεζν απνηέιεζκα ηεο κε αλαλέσζεο ηνπ πειαηνινγίνπ, ηελ ππνηίκεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά, ε θαθή εμππεξέηεζε ηνπ  πθηζηάκελνπ πειαηνινγίνπ, νη 

ιαλζαζκέλεο επελδχζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζην εχθνιν θέξδνο. Δπίζεο, ιφγνη είλαη θαη ε 

απνθεληξσκέλε νξγάλσζε, ε αλεπάξθεηα επελδχζεσλ ζε λέα ηερλνινγία ή θαη πξντφληα, ηα  

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ν πςειφο βαζκφο γξαθεηνθξαηίαο, ε έιιεηςε ηεο εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ, ε επηκνλή ηέινο ζε παξαδνζηαθέο ζηξαηεγηθέο πνπ δελ 

νδεγνχλ πνπζελά αιιά θαη ζε δηνηθήζεηο πνπ δελ έρνπλ φξακα. 

Πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηα «κε 

εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα» (Non performing Exposures) πξνρσξνχλ ζε νινέλα θαη 

πεξαηηέξσ ξπζκίζεηο απηψλ ησλ δαλείσλ βάζεη: (α) ην πιαίζην επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπεη ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 42/30.5.2014 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο φζνλ 

αθνξά ην πιαίζην επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ ζε 

θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ  θαη θπξίσο (β) βάζεη ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ηνπ N. 4224/2013.
32

 

2.5.2 Λόγνη Μέηξεζεο ε  Npes Αληί Γηα Npls 

Μεηά απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ Stress tests ηνπ 2014 θαη 2015 πξνέθπςε φηη νη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο δελ ρξεζηκνπνηνχλ εληαίν ηξφπν απνηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο πξσηίζησο 

ιφγσ ηεο κέηξεζεο ησλ επηζθαιεηψλ ηνπο θαη ησλ πξνβιέςεψλ ηνπο. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή ηξαπεδηθή αξρή πηνζεηήζεθε θαη γηα ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο ε κέηξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο κε βάζε ηα Non Performing exposure θπξίσο γηαηί : 

 Δίλαη δείθηεο Με εμππεξεηνχκελεο Έθζεζεο  

 Πξφθεηηαη γηα θνηλφ νξηζκφο γηα ην ηη είλαη πξνβιεκαηηθφ δάλεην 

 Αθνξά ζε θνηλφ κέηξν ζχγθξηζεο & δελ επηηξέπεη σξαηνπνηήζεηο  θαζψο θαη 

παξεθθιίζεηο 

 Πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ θαη ηα 

ξπζκηζκέλα δάλεηα 
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Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΠΡΑΞΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 42/30.5.2014 



31 

 

2.6  ηαηηζηηθά ηνηρεία Γηα Σα Κόθθηλα Γάλεηα- ηνηρεία Κιάδσλ 

 

 

χκθσλα κε άξζξν ηεο Ναπηεκπνξηθήο
33

 (17/06/2015) γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, 

απφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ρνξεγήζεσλ, ην πςειφηεξν πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ 

αλνηγκάησλ θαηαγξάθεηαη ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα (51,3%) θαη αθνινπζνχλ ηα 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα (39,8%) θαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα (35,6%), πνπ εμεγείηαη απφ ηνλ 

βαζκφ θαιπκκάησλ πνπ έρεη δνζεί αληίζηνηρα απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο γηα θάζε θαηεγνξία 

δαλείσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηθψλ δαλείσλ πςειφηεξν πνζνζηφ κε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θαηαγξάθεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ δαλείσλ πξνο 

Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο(θπξίσο αθνξά ζε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) θαη Πνιχ Μηθξέο 

Δπηρεηξήζεηο (63%) θαζψο θαη ησλ δαλείσλ πξνο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (54%). 

Γελ είλαη βέβαηα θαη ιίγεο νη πνιχ κεγάιεο δαλεηνδνηήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ κε ηελ κε 

απνπιεξσκή ηνπο ηεξάζηηα εκπινθή ζηελ αγνξά (πεξίπησζε Μαξηλφπνπινο). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θιαδηθή εηθφλα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, νη 

θιάδνη ηεο Δλέξγεηαο-φπσο θαη Πεηξειαηνεηδή (3,5%), ηεο Ναπηηιίαο (28,8%) θαη ηεο Τγείαο 

(33,1%) εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα πνζνζηά κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο ππφινηπνπο. 

 

Αληίζεηα, ηα πςειφηεξα πνζνζηά κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ εκθαλίδνληαη δχν 

ππνθιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο. Μεγαιχηεξν πξφβιεκα εκθαλίδεη ε θισζηνυθαληνπξγία (71%) 

ελψ θαη ε βηνκεραλία ράξηνπ, μχινπ θαη επίπισλ (63%), αιιά θαη ν αγξνηηθφο θιάδνο 

(61,4%) αθνινπζνχλ ηελ ηάζε πσιήζεσλ αληίζηνηρα ησλ θιάδσλ ηνπο. 

Απφ ηνπο θιάδνπο κε ζεκαληηθά ππφινηπα δαλείσλ (κεγάιν δαλεηζκφ), ην εκπφξην 

θαηαγξάθεη πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ 54%, νη θαηαζθεπέο 49% θαη ηέινο ε 

κεηαπνίεζε 47,8%. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 2015-2016
34

 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε πςειή ζπγθέληξσζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηα ραξηνθπιάθηα ησλ ηξαπεδψλ. Σν 2015 ήηαλ αλαγθαία ε 

                                                      
33

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/967086/auksisi-ton-mi-eksupiretoumenon-daneion-sumfona-me-tin-

tte 

34
Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή 2015-2016, ζει 22/http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20152016.pdf 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/967086/auksisi-ton-mi-eksupiretoumenon-daneion-sumfona-me-tin-tte
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/967086/auksisi-ton-mi-eksupiretoumenon-daneion-sumfona-me-tin-tte
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20152016.pdf
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ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κε απνηέιεζκα ηελ δηεχξπλζε 

ησλ δεκηψλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα αθφκα έλα έηνο. Σα κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα 

αλέξρνληαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ζε πνζνζηφ 44,2% (απφ 39,9% ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2014) θαη έθηαζαλ ην 45,2% ηνλ Μάξηην ηνπ 2016. Γηα ην α‟ ηξίκελν ηνπ 2016 ν δείθηεο κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν αλά θαηεγνξία δηακνξθψζεθε ζην 55,2% γηα ηα 

θαηαλαισηηθά δάλεηα, ζην 44,6% γηα ηα επηρεηξεκαηηθά θαη ζην 42% γηα ηα ζηεγαζηηθά 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηνδηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Βέβαηα απηή ε αχμεζε νθείιεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ηνπ παξνλνκαζηή ηνπ ιφγνπ εμππεξεηνχκελα δάλεηα/ ζχλνιν 

δαλείσλ θαζψο ε δεκηνπξγία λέσλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ εμαζζελεί ζεκαληηθά. 

Αθνινπζεί δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. 

 

ρήκα 6: Με εμππεξεηνύκελα δάλεηα αλά θαηεγνξία δαλείνπ 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο 

2.7 Ζ Δπνρή Σσλ Npls 

 

ε πεξηφδνπο κεγάιεο νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο ζηελ αγνξά, φπσο απηφ είλαη ινγηθφ, 

απμάλνληαη ηα δάλεηα ηα νπνία δελ απνπιεξψλνληαη νκαιά ή κε άιια ιφγηα απηά πνπ ν 

δαλεηνιήπηεο δελ ηα πιεξψλεη εκπξφζεζκα ή δελ ηα πιεξψλεη θαζφινπ. Δπηπιένλ, 

δπζθνιεχνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ελψ ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο ζηακαηνχλ αθφκα θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ έιιεηςεο δηαζέζηκσλ 

θεθαιαίσλ πνπ ζα θηάζνπλ ζε ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο. 

51.30%

39.80%

35.60%

Ιούνιος 2015

Καταναλωτικά

Επιχειρηματικά

τεγαςτικά

55.20%

44.60%

42%

Μάρτιος 2016

Καταναλωτικά

Επιχειρηματικά

τεγαςτικά
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Ωο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην πξνθίι ησλ ηξαπεδψλ, 

ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο επηζθάιεηαο, εηδηθά ζηελ θαζνδηθή θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, 

πξνρψξεζαλ ζηελ παξνρή εληζρπκέλσλ κέηξσλ ξχζκηζεο ησλ δαλείσλ. Πξαθηηθέο απηνχ ηνπ 

είδνπο έρνπλ θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ θαη ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

αγνξά γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα αιιά θαη αθξίβεηα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη αθφκα θαη  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ. 

 Οη ξπζκίζεηο δαλείσλ δελ ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε απνθπγή ή αλαβνιή αλαγλψξηζεο 

απνκείσζεο ή ζε απφθξπςε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ξπζκηζκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν κνληέιν ηηο πγηνχο αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδψλ αιιάδεη 

ξηδηθά νη ηξάπεδεο, κεηά ηελ εκπεηξία απφ ηηο αιφγηζηεο ρνξεγήζεηο, ζα δίλνπλ πιένλ 

ιηγφηεξα θαη κε απζηεξφηεξα θξηηήξηα δάλεηα πνπ ζα ηηο δηαζθαιίζεη ψζηε λα κελ 

επαλαιεθζεί ε δχζθνιε ηξαπεδηθή πεξίνδνο 2008 κε 2015 

    Πίλαθαο 5 : Η εμέιημε ησλ Npls ζηελ ΕΕ 

Υώξα  2008 2013 

Γεξκαλία 142 177 

Ιηαιία 43,4 139 

Γαιιία 53 123 

Ιζπαλία 69 180 

Πνξηνγαιία 6 19 

Ιξιαλδία 17 140 

Ειιάδα 12 72 

Σνπξθία 7 10 

Ρνπκαλία  1 13 

   

 Πεγή: Επξσπατθή Κεληξηθή ηξάπεδα
35
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https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160707_1.en.html 
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2.8 Αλαγθαηόηεηα Ρπζκίζεσλ Σσλ Γαλείσλ ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο36 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθχξηαο , νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνπ́λ ζηελ 

Διιάδα έρνπλ πξνβεί θαη πξνβαίλνπλ ηα ηειεπηαία έηε δηαξθψο ζε εθηελέζηαηεο ξπζκήζεηο 

ησλ θάζε θαηεγνξήαο δαλεήσλ θαη νθεηιψλ πξνο απηέο , δειαδή ζηεγαζηηθψλ, θαηαλαισηηθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ αλνηγκάησλ . ε ζπλερή θαη εληαία βάζε , δεκηνπξγνχληαη θαη 

εθαξκφδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ ζπγθεθξηκέλα π ξνγξάκκαηα ξχζκηζεο , πνπ 

απεπζχλνληαη - αλά πηζησηηθφ ίδξπκα - ζε φιεο ηηο θαηεγνξήεο νθεηιεηψλ αλεμαηξέησο κε 

εηδηθή κέξηκλα ζηε δηεπθφιπλζε θαη ειάθξπλζε φζσλ επιέγεζαλ έ πιήηηνληαη πεξηζζν́ηεξν 

απφ ηελ θξίζε , ηνπο άλεξγνπο, ηνπο απνιπκέλνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη φζνπο ππέζηεζαλ 

ζνβαξή κεήσζε ή θαη απψιεηα αθφκα ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο . χκθσλα κε ππεχζπλεο 

εθηηκήζεηο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ξπζκηζκέλσλ δαλείσλ (ζηεγαζηηθψλ, θαηαλαισηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ) ππεξβαίλεη ηηο 800.000, εθ ησλ νπνήσ λ πεξηζζφηεξα απν ηα κηζά αθνξνπ́λ 

θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο(δάλεηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξαπεδηθή ηδησηψλ). 

Παξαθάησ δίδεηαη ζπζρέηηζε ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε 

ζρέζε κε απηέο ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο. 

ρήκα 7: Δηαρξνληθή εμέιημε ησλ Npls ζηελ Επξώπε 

 

Πεγή : Αξζξνγξαθία Why are NPL’s so significantly correlated to credit growth, an 

important factor for the strength of the Eurozone regarding its economic outlook? 
37
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 Dimitrios P. Louzis,Angelos T. Vouldis,Vasilios L. Metaxas,(2012) Macroeconomic and bank-specific 

determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan 

portfolios, Journal of Banking & Finance 
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Γλψκνλα ησλ ξπζκίζεσλ απνηειεί αθελφο ε θνηλσληθά δηθαηνινγεκέλε αλάγθε δηεπθφιπλζεο 

ησλ δαλεηνιεπησ́λ , θαη αθεηέξνπ ε εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαζεησ́λ , νη 

θαηαζέζεηο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ . Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη νη ξπζκίζεηο λα εμεηάδνληαη ππφ ην πξίζκα ν́ηη νη ηξάπεδεο ζηε ρσ́ξα 

καο, αιιά θαη δηεζλσ́ο, δαλείδνπλ ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξέζεηο φρη απν́ ηα ήδηα θεθάιαηα 

ηνπο, ηα νπνήα ζπκβάιινπλ ζηε θεξεγγπν́ηεηά ηνπο , αιιά απφ ηα δαλεηαθά ηνπο θεθάιαηα , ηα 

νπνία πξνέξρνληαη θπξί σο απν́ ηηο θαηαζέζεηο ηεο πειαηείαο ηνπο (ηδησηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ),πνπ πξφθεηηαη γηα χςηζην ζέκα εκπηζηνζχλεο απφ ηελ κεξηά ηνπο πξνο ην 

εθάζηνηε πηζησηηθφ ίδξπκα . Τπφ ηελ έλλνηα απηή , ε κε νξζή κεηαρεήξηζε ησλ δαλεήσλ ζα 

κπνξνχζε λα ζέζεη ζε θήλ δπλν ηηο θαηαζέζεηο απν́ ηηο νπνήεο θαη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ηα ελ 

ιφγσ δάλεηα . ε φιεο ηηο πεξηπησ́ζεηο πειαησ́λ πνπ παξνπζηάδνπλ πξνζσξηλά πξνβιέκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη δηαηεξνχλ ινγαξηαζκνχο κε ιεμηπξφζεζκεο φθεηιεο ή είλαη ελήκεξνη θαζψο 

δηαπηζηψλεηαη ην πξφβιεκα άκεζα πξηλ ηελ εθδέισζε ηνπ , δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απφ ηηο 

ηξάπεδεο λα πξαγκαηνπνηεζεί ξχζκηζε νθεηιψλ , γηα λα δηαζθαιηζηεή ε νκαιέ απνπιεξσκή 

ησλ ππνρξεσ́ζεσλ ηνπο . Οη ξπζκήζεηο απηέο έρνπλ σο ζθνπν́ ηνπο ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψ λ 

θαη γίλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ ππάξρεη άιιε δπλαηφηεηα . Πξαγκαηνπνηνχληαη 

θπξίσο ζε βηψζηκνπο πειάηεο θαη επηρεηξήζεηο , νη νπνήνη αληηκεησπήδνπλ πξνζσξηλά 

πξνβιήκαηα, ψζηε λα αλαθάκςνπλ θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιήεο απηέο θαη ι ηγφηεξν ζε 

πεξηπηψζεηο πειαηψλ, νπνχ δηαθαίλεηαη ν́ηη ζχληνκα δε ζα ππάξρεη ηθαλν́ηεηα απνπιεξσκήο 

ησλ ππνρξεσ́ζεσλ ηνπο.  

2.9 Γηάθξηζε Δμππεξεηνύκελσλ Καη Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλείσλ Καη 

Δληνπηζκόο Σσλ Πξνβιεκαηηθώλ Γαλείσλ38
 

 

Σα δάλεηα ζπάληα θαζίζηαληαη πξνβιεκαηηθά απφ ηελ κία ζηηγκή ζηελ άιιε. ρεδφλ πάληα 

πξνεγνχληαη ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία κηα ηξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαγλψζεη ηνλ θίλδπλν 

θαη λα αληηιεθζεί εθφζνλ παξαθνινπζεί πεξηνδηθά θαη ζπζηεκαηηθά ηνπο πειάηεο ηεο. 

Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δεκηά απφ επηζθαιέο δάλεην, ην κέγεζνο απηήο ηεο 
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http://themarketmogul.com/non-performing-loans-holding-europe-back/ 

38
Dimitrios P. Louzis,Angelos T. Vouldis,Vasilios L. Metaxas,(2012) Macroeconomic and bank-specific 

determinants of non-performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan 

portfolios, Journal of Banking & Finance 
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δεκηάο εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα ην δηαγλψζεη έγθαηξα αιιά θαη λα 

θηλεζεί άκεζα ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηα ρξήκαηά ησλ θαηαζεηψλ πνπ έρεη δηαζέζεη.  

Απφ εδψ πξνθχπηεη θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ εμππεξεηνχκελσλ (performing loans) θαη ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (non - performing loans).
39

 Ωο εμππεξεηνχκελα δάλεηα 

ραξαθηεξίδνληαη απηά ηνπ απνπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε απηά ηα θξηηήξηα πνπ ε ηξάπεδα 

έρεη ζέζεη ζηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ελψ σο κε εμππεξεηνχκελα ζεσξνχκε απηά πνπ δελ 

απνπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αξρηθή ζχκβαζε
40

. 

Πξνβιεκαηηθφ δάλεην νξίδνπκε απηφ πνπ έρεη ήδε ή δχλαηαη λα έρεη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή 

απνπιεξσκή ηνπ θαη ην νπνίν φκσο κπνξεί λα είλαη είηε εμππεξεηνχκελν ζήκεξα είηε φρη.  

Ο πεξηνξηζκφο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ επίζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε (ηξαπεδηθφ „checkup‟)ησλ ζπκπησκάησλ εκθάληζεο νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο πηζηνχρνπ επηρείξεζεο. Ζ αλσηέξσ έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ ηξάπεδα λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ πηζηνχρν θαη λα ιάβεη ην ζπληνκφηεξν ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ζπλέρηζή ηεο . πλήζσο ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο 

θαηαιήγνπλ ζε αλαδηάξζξσζε  ή θαη ξχζκηζε ησλ δαλείσλ. 

Πξνθεηκέλνπ νη ηξάπεδεο λα αληρλεχζνπλ ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα νξίδνπλ ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο έγθαηξεο παξαθνινχζεζεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαιχνπλ 

επαξθψο θαη ζε βάζνο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεήα ησλ πηζηνχρσλ επηρεηξήζεσλ , ζε πεξηνδηθή 

βάζε θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο θαζπζηεξήζεηο κε βάζε ηε δηάξθεηα ηνπο (έσο 30 εκέξεο/ 

πξψηνο κήλαο θαζπζηέξεζεο , 31- 60 εκέξεο/δεχηεξνο κήλαο θαζπζηέξεζεο , 61-90 

εκέξεο/θαζπζηέξεζε κέρξη θαη 3 κήλεο, άλσ ησλ 90 εκεξψλ/επηζθάιεηα άλσ ησλ 90 εκεξψλ) 

θαη λα νξίζνπλ ζρεηηθέο δηαδηθαζήεο  αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ησλ θαζπζηεξήζεσλ . Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα νξίζνπλ δηάθνξεο δηαδηθαζήεο ζχκθσλα κε ην πνζν́ ηνπ πθηζηάκελνπ αλνήγκαηνο 

ηνπ θάζε πηζηνχρν θαη λα έρνπλ νξήζεη μεθάζαξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ελν́ο θαλνληθν χ δαλείνπ 

(νη φξνη, ε δηάξθεηα, ην εήδνο, ε πνην́ηεηα ησλ εμαζθαιίζεσλ θηι ) επίζεο λα έρνπλ μεθάζαξε 

ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ (γεσγξαθηθέο πεξηνρέο , θιάδνο, ηδίξνο 

θηι).Σέινο λα δηαηεξνπ́λ ζπλερφκελε επηθνηλσλία κε ηνπο δαλεην ιήπηεο, λα εμεηάδνπλ 

ηαθηηθά ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ζπλεξγαζήαο κε ηνλ πειάηε ζε θαη λα αληηιακβάλνληαη 

άκεζα ηα ζήκαηα πνπ παξέρεη ε αγνξά θαη ηηο ηάζεηο ηνπ θάζε θιάδνπ μερσξηζηά. 
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 Γλσζηά θαη σο NPL. 
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http://www.investopedia.com. Πνιιά δάλεηα ζεσξνχληαη σο κε εμππεξεηνχκελα κεηά ηνπο 3 κήλεο 

ζε αζέηεζε, αιιά απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ. 
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Ζ παξαθνινπ́ζεζε ησλ δαλεήσλ εήλαη αλαγθαην́ηεηα , ηδηαίηεξα ζε δχζ θνιεο νηθνλνκηθέο 

πεξηφδνπο φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε . Γηα ηνπο ζθνπνπ́ο απηνχο , νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

απαζρνινχλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθν́ σ́ζηε λα κπνξνπ́λ λα παξαθνινπζνχλ ην δαλεηαθφ ηνπο 

ραξηνθπιάθην αλά πάζα ζηηγκή θαη λα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ηα  αλνίγκαηα ηνπο πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά, γλψζε πνπ ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηνπο (π.ρ έλα πηζησηηθν́ ήδξπκα 

κε κεγάια αλνήγκαηα εήλαη πνιπ́ πηζαλφ λα απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε απ́μεζε κεηνρηθνπ́ 

θεθαιαίνπ). 

2.10 Ζ Έλλνηα Σσλ Με Δμππεξεηνύκελσλ Γαλεήσλ Καη Σσλ Γαλεήσλ ε 

Δπηζθάιεηα 41 

 

Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα αθνξνχλ κία θπζηνινγηθή κεξίδα δαλείσλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ρνξεγήζεσλ. Μεηά απν́ ηε ρνξέγεζε ελν́ο δαλείνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ απξφβιεπηα 

γεγνλφηα ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ δαλεηνιήπηε έ κπνξεή λα ππέξμε 

εζθαικέλε εθηήκεζε ηεο ηξάπεδαο θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ . Καηά ην άξζξν 341 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα «Αλ γηα ηελ εθπιέξσζε ηεο παξνρέο ζπκθσλεζεί νξηζκέλε εκέξα (πρ ηνπ 

εθηνθηζκνχ ηεο δφζεο ηνπ δαλείνπ), ν νθεηιέηεο γήλεηαη ππεξήκεξνο κε κνλή ηελ παξέιεπζε 

ηεο εκέξαο απηέο». 
42

 

Γάλεηα ζε επηζθάιεηα είλαη εθείλα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη δε ζα 

κπνξέζνπλ λα εηζπξαρζνχλ νιηθά έ θαη κεξηθά . Οη επηζθαιεήο απαηηέζεηο αλ εήλαη 

αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο , ζα πξέπεη λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηξάπεδαο ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπο αμήα . Οη ηξάπεδεο θάζε θνξά πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο(ηξηκεληαίεο, εμακεληαίεο, ελληακήλνπ θαη εηήζηεο ), ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ 

αλαιπηηθά ην ζπ́λνιν ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθήνπ , ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ ζην ηέινο 

εάλ ππάξρνπλ πεξηπησ́ζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο ηεο 

αμίαο ηνπο. Σα δάλεηα ε αμήα ησλ νπνίσλ απνγεηψλεηαη ινγηζηηθά , νλνκάδνληαη απνκεησκέλα 

δάλεηα (based loans). 
43
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http://www.capital.gr 
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 ΑΚ Γεληθφ ελνρηθφ ,Άξζξν 335- 341 ,Αδπλακία γηα εθπιήξσζε. 
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Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ΠΡΑΞΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 42/30.5.2014 
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2.11 Οξηζκόο Σεο Ρύζκηζεο Καη Σεο Πνιηηηθήο Ρπζκίζεσλ Γαλείσλ 

 

Καηά ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ΔΑΚΑΑ)
44

, ηα κέηξα ξχζκηζεο ησλ 

δαλείσλ, έζησ θαη αλ ηα Γ.Π.Υ.Α. δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νξνινγία, ζπληζηνχλ 

αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο απνκείσζεο ζχκθσλα κε ηα φηη νξίδεη ην Γ.Λ.Π. 39 

"Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε & Απνηίκεζε". 
45

 

χκθσλα κε  αλαθνίλσζε ηεο Δ.Α.Κ.Α.Α ,νη πξαθηηθέο ξπζκίζεσλ δαλείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α., ηα κέηξα ξχζκηζεο 

δαλείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν νθεηιέηεο ζεσξείηαη φηη δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ. Με βάζε απηέο ηηο δπζρέξεηεο, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ρνξήγεζεο απνθαζίδεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο ψζηε λα παξέρεη ζηνλ 

δαλεηνιήπηε ηελ δπλαηφηεηα λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο ηνπ ή λα αλαρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

ζχκβαζε, είηε ζπλνιηθά είηε ελ κέξεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ. 

Παξαδείγκαηα κέηξσλ ξχζκηζεο δαλείσλ(πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο), πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:   

 απνπιεξσκή πνπ πεξηιακβάλεη ηφθνπο (π.ρ. ηνθνπιεξσκή γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη 

12 κήλεο),  

 πξφγξακκα κεησκέλσλ ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ (π.ρ. ηφθνο θαη κεησκέλε 

απνπιεξσκή θεθαιαίνπ),  

 πεξίνδνο ράξηηνο,  

 θεθαιαηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξεκέλσλ δφζεσλ ή  δηαγξαθή ρξένπο,  

 αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ,  

 παξαγξαθή φξσλ ηελ ζχκβαζεο ρνξήγεζεο (π.ρ. αλαζηνιή  εθαξκνγήο ξήηξαο πνπ 

έρεη παξαβηαζηεί ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ),  
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https://europa.eu 
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ακαξά, Αγγειηθή-Ναπζηθά.: Γ.Λ.Π. 39: ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε. 
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 ζπκθσλίεο πνπ νδεγνχλ ζε επηπιένλ ακνηβέο ή επηβαξχλζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

δαλεηνιήπηε (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ελππφζεθσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ε πιεξσκή ησλ 

αλεμφθιεησλ ακνηβψλ θαη επηβαξχλζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο ηεο 

πεξηνπζίαο, ησλ θφξσλ ή ηε ζπληήξεζε ηνπ αθηλήηνπ). 
46

 

Θα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο ξπζκηζκέλα, φια ηα δάλεηα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ηνπ 

δαλεηνιήπηε, θαζψο θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηηο 

ξπζκίζεηο δαλείσλ. Αληίζεηα, φια ηα δάλεηα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη επαλαδηαπξαγκάηεπζε 

ησλ αξρηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο(κε εμαίξεζε εθείλα πνπ έγηλαλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ ηνπ δαλεηνιήπηε), ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη σο αλαδηαξζξσκέλα θαη φρη σο 

ξπζκηζκέλα.  

2.12 Καζπζηεξήζεηο Γαλεήσλ Καη Γηαρεήξηζε Μέρξη ήκεξα ( Γηόξζσζε 

Npl ) 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί , νη αλαδηαξζξψζεηο αιιά θαη νη ξπζκήζεηο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ  

απνηεινχλ κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά , ηδηαηηέξσο ζε πεξην́δνπο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο . Παξαθάησ ζα πεξηγξαθζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο δαλεήσλ θαη νη ηξφπνη 

δηαρείξηζεο απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εκπινθή . Θα πξέπεη λα ηνληζηεί ν́ηη ηα πηζησηηθά   

ηδξχκαηα ελδηαθέξνληαη ηδηαήηεξα γηα ηε ζσζηή δηαρεήξηζε ηέηνησλ παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη απην́ο   είλαη ν ιφγνο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ εηδηθέο κνλάδεο εκπινθψλ , 

θαζπζηεξήζεσλ έ ν́πσο αιιηψο νλνκάδνληαη . Πάλησο θνκβηθφ ζεκείν φιε αληηκεηψπηζε ησλ 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε εήλαη ε ζσζηή θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ην επίπεδν 

θαζπζηέξεζεο ζην νπνίν βξίζθνληαη , (π.ρ. πξνζσξηλή, ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε , θηι) ψζηε 

λα γίλεηαη νξζή απνηίκεζε  ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο.  

Οη εθξνέο θαηαζέζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ ή ζηα ζπίηηα ησλ θαηαζεηψλ εήραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ ρεηξνηέξεπζε ηνπ ιφγνπ δαλεήσλ πξνο θαηαζέζεηο αλ θαη πεξηνξίζηεθαλ νη λέεο 

ρνξεγήζεηο. Με ηε ζηαδηαθέ επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ ν ιφγνο απην́ο κεηψζεθε ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επήπεδν. 
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Ζ ζπλερηδφκελε χθεζε αιιά θαη ε ζπλερήο απ́μεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο (επηβνιή 

λέσλ θφξσλ π .ρ. ΔΝΦΗΑ) νδήγεζαλ ζε ρεηξνηέξεπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

λνηθνθπξηψλ θαζψο θαη ησλ επηρεηξέζεσλ . Ωο ζπλέπεηα , ν πηζησηηθφο θήλδπλνο απμήζεθε , 

ελψ ν ιφγνο ησλ δα λείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ εμαπιαζηάζηεθε 

κέζα ζε κία πεληαεηία (επηέκβξηνο 2013: 31,2%, Γεθέκβξηνο 2008: 5,1%, Γεθέκβξεο 2015 

:50 %).Ο ξπζκφο ζρεκαηηζκνχ δαλεήσλ ζε θαζπζηέξεζε έηαλ ζπγθξαηεκέλνο κέρξη ην 2010, 

αιιά απμήζεθε ζεκαληηθά ηελ ηξηεηία 2013-2015, σο απνηέιεζκα ηεο ελίζρπζεο ηεο π́θεζεο 

αιιά θαη ηεο γεληθεπκέλεο αβεβαηφηεηαο πνπ θαίλεηαη λα επεξέαζε ηε ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ δξακαηηθά.  

2.13 Γάλεηα ε Καζπζηέξεζε : Οηθνλνκηθή Γηεξεύλεζε 

 

Σα ηειεπηαία έμη ρξφληα παξαηεξείηαη ζνβαξή ρεηξνηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηα δαλεηαθά αλνίγκαηα. Ζ αληηκεηψπηζε απηνχ 

ηνπ ηδηαίηεξνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε γηα ην εγρψξην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη θαλείο λα εγγπεζεί γηα ηελ βησζηκφηεηά ηνπο γηα ηα 

επφκελα ρξφληα. Ο ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνο ην ζχλνιν 

ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ επίζεο ζηνλ ηνκέα απηφ ζηελ Διιάδα αλήιζε ζην ηέινο 

επηεκβξίνπ 2014 ζε 34,2% , φληαο ν πςειφηεξνο ζηελ ΔE. 

Γεληθφηεξα φκσο νη ιφγνη πνπ ζπληξέρνπλ γηα ηελ νινέλα αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πνηθίιινπλ.
47

 Ζ ππνρψξεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο 

(ΑΔΠ) ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε, θαζψο επηδξά αξλεηηθά ζηα εηζνδήκαηα (λνηθνθπξηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ) θαη ζπλεπψο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ λα εμππεξεηνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Πέξαλ ηνχηνπ, ζε πεξίνδν χθεζεο απνκεηψλεηαη ε αμία ησλ ζηνηρείσλ 

πεξηνπζίαο πνπ έρνπλ νη δαλεηνιήπηεο ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εμαζθαιίζεηο γηα ηε 

ιήςε δαλείσλ (π.ρ. ε αμία θαηνηθηψλ) θαη θαζίζηαηαη πην δχζθνιε ε αλαλέσζε ή θαη 

αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηακέλσλ δαλείσλ, θαζψο νη ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ απμεκέλε 

απνζηξνθή ζηνλ θίλδπλν. Δπηπιένλ, θαηά ηε θάζε ηεο αλφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ 

πξνεγείηαη ηεο χθεζεο, ζηαδηαθά ραιαξψλνπλ ηα πηζηνδνηηθά θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

έγθξηζε πηζηψζεσλ θαη πξνο δαλεηνιήπηεο ρακειφηεξεο θεξεγγπφηεηαο. Οη δαλεηνιήπηεο 

απηνί είλαη θαηά θαλφλα νη πξψηνη πνπ δπζθνιεχνληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 
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 International Monetary Fund (2011), “Global financial stability report”, p. 165. 
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ζηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Αληίζεηα, φηαλ ε νηθνλνκία επαλέιζεη ζε πεξίνδν 

αλάθακςεο, βειηηψλνληαη νη εηζνδεκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο, ζπλεπψο θαη ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Αληίζηνηρα, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζπλδέεηαη κε ππνρψξεζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ, ε νπνία πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ λνηθνθπξηψλ πιήηηεη θαη ηε 

δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηηο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

πξνθαλή αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δαλείσλ. Αλαθνξηθά κε ην 

πεξηζψξην επηηνθίνπ, ε αχμεζή ηνπ, πνπ ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ, απμάλεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ, δειαδή ηελ 

επηβάξπλζε γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο, θαη ηείλεη λα δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

Ζ δηαηήξεζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ζε απηφ ην πςειφ επίπεδν πξνθαιεί πνηθίιεο 

δπζθνιίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Πνηθίινη είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε. ηελ ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία έρεη ηεθκεξησζεί ε ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε θαη κεηαβιεηψλ πρ 

ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ), ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ην spread επηηνθίνπ (ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ δαλείσλ θαη ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ). 

Παξαθνινπζείηαη επίζεο κία ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ή θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ησλ ηξαπεδψλ 

(π.ρ.Profitabilityθ.ιπ.)θαη ηέινο ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ εθάζηνηε δηνηθήζεσλ.  

Ζ νηθνλνκεηξηθή δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο
48

 επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξα 

βαζηθά ζεκεία. Σν πξψην αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε. Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν επηδξνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πέξαλ ηνπ ΑΔΠ. Σν 

ηξίην αθνξά ζηνλ έιεγρν ηεο ζηαζεξφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ηέινο ζηελ 

πξνβνιή ηεο εμέιημεο ηνπ ιφγνπ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016. Ζ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε επηβεβαηψλεη ηε  πξφβιεςε φηη ν ιφγνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ επεξεάδεηαη απφ κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ (κείσζε), ηε κεηαβνιή ηεο αλεξγίαο (αχμεζε) 

θαη ην πεξηζψξην επηηνθίνπ (αχμεζε). 
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Ζ ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ζπκβάιιεη ζηελ δηφγθσζε ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, θαζψο 

κεηψλεη θαη επηδξά αξλεηηθά ζηα εηζνδήκαηα (λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ)θαη θαη‟ 

επέθηαζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ λα εμππεξεηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δθηφο 

απηνχ ζε πεξίνδν χθεζεο απνκεηψλεηαη ε αμία ησλ ζηνηρείσλ πεξηνπζίαο(εκπνξηθή αμία) πνπ 

έρνπλ νη δαλεηνιήπηεο ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εμαζθαιίζεηο γηα ηε ιήςε δαλείσλ 

(π.ρ. αμία θαηνηθηψλ) θαη θαζίζηαηαη πην δχζθνιε ε αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηακέλσλ 

δαλείσλ κε λένπο φξνπο, θαζψο νη ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ απνζηξνθή ζηνλ απμαλφκελν 

θίλδπλν. Δπηπιένλ, φηαλ βξηζθφκαζηε ζε θάζε αλφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ 

πξνεγείηαη ηεο χθεζεο, ραιαξψλνπλ ηα πηζηνδνηηθά θξηηήξηα κε ζηαδηαθνχο ξπζκνχο θαη ην 

απνηέιεζκα είλαη λα πξνρσξνχλ ζηελ έγθξηζε πηζηψζεσλ πξνο ηνπο δαλεηνιήπηεο 

ρακειφηεξεο θεξεγγπφηεηαο. Οη δαλεηνιήπηεο απηνί (πςειφ LTV –oιφγνο δαλείνπ πξνο ηελ 

αμία ηνπ αθηλήηνπ) πνπ δπζθνιεχνληαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηε δηάξθεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ην πηζαλφηεξν είλαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επηζθαιείο. 

Αληίζεηα, φηαλ ε νηθνλνκία επαλέιζεη ζε πεξίνδν αλάθακςεο, βειηηψλνληαη νη εηζνδεκαηηθέο 

ζπλζήθεο γηα ην ζχλνιν ησλ δαλεηνιεπηψλ, ζπλεπψο εληζρχεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

Αληίζηνηρα, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζπλδέεηαη, φπσο είλαη ινγηθφ ,κε ηελ ππνρψξεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ, ε νπνία εκπνδίδεη ηελ ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Δπίζεο, ε αγνξαζηηθή δχλακε 

ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ κεηψλεηαη πιήηηεη αθφκα θαη ηε δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά 

θαη ηηο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε πξνθαλή αληίθηππν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ. Αλαθνξηθά κε ην πεξηζψξην επηηνθίνπ, ε αχμεζή ηνπ, πνπ 

ζπλήζσο αθνινπζεί ηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, απμάλεη ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ, δειαδή επηβαξχλεη ηνπο δαλεηνιήπηεο θαη δπζρεξαίλεη ηελ 

νκαιή εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

Καζψο ζπζζσξεχνληαη πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ζην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, αλ θαη πξφθεηηαη γηα κεραληζκφ γηα πνχ βνεζά ζηελ απνθιηκάθσζε ηνπ ιφγνπ 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ κφλε ηεο αιιά  απαηηείηαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

πνιηηηθήο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε 

λα κεησζεί ζεκαληηθά ν ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε. ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Ηζπαλία 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηε δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ κέζσ ηεο εθρψξεζεο θαη ην ίδην ζα έπξεπε λα γίλεη θαη ζηελ Διιάδα. 
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Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο ζηελ Διιάδα ζα απαηηνχζε ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία 

ζα έπξεπε ηδαληθά απφ λα πεγάδεη πέξα απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο ηζνινγηζκνχο αιιά θαη ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ην πξίζκα ηεο απνθπγήο δεκηνπξγίαο λέσλ θεθαιαηαθψλ 

αλαγθψλ γηα ηηο ηξάπεδεο. χκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ SSM δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί θαη ε 

επηινγή ηεο ελεξγήο δηαρείξηζεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε, ε νπνία ζα πεξηφξηδε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία απηά (ζα γίλεη εθηελήο αλάιπζε ζην 4 ν 

θεθάιαην). 

Πξνο ηνχην, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ: (α) ην πιαίζην επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πξνβιέπεη ε Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 42/30.5.2014 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 

αιιά θαη (β)απφ 1.1.2015, ηηο επηινγέο πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ N. 

4224/2013.7  

Θεηηθή επίζεο επίδξαζε εθηηκάηαη φηη ζα έρνπλ ε ζπλεξγαζία ησλ ηξαπεδψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ έρνπλ θνηλνχο πηζηνχρνπο, αιιά θαη νη ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο (π.ρ. κέζσ ελεξγνχ 

αλάκεημεο ησλ ηξαπεδψλ ζε δηνηθεηηθέο απνθάζεηο εηαηξηψλ κε ζηφρν ηε βησζηκφηεηα ηνπ 

ρξένπο ηνπο) ζε θιάδνπο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή ζπγθέληξσζε πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ 

2.14 Σα θαζπζηεξεκέλα Γάλεηα ηηο Σξάπεδεο 
49

 

 

ην 38% ππνινγίδνληαη επηζήκσο πιένλ ηα NPLs (κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα) ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Οη ίδηνη νη ηξαπεδίηεο, θαίλεηαη λα παξαδέρνληαη φηη ην πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ ηνπο θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 50%. ε απφιπηνπο αξηζκνχο ην χςνο ησλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ ππνινγίδεηαη κεηαμχ 70 θαη 90 δηζ. Δπξψ ζην κέζνλ ηνπ έηνπο 2016 . 

Με απηνχο ηνπο αλεζπρεηηθνχο αξηζκνχο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δχζθνια ζα απνθχγνπλ, γηα 

κηα αθφκα θνξά, ηελ πξνζθπγή ζηε ιχζε ηεο αχμεζεο θεθαιαίνπ. Σνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ 

γηα ηελ «απεηιή» ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (NPLs) θξνχεη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, πξνηξέπνληαο ηηο ηξάπεδεο λα ιάβνπλ επηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο θαη θαιχκκαηα γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ νπζηαζηηθά ην αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν  κπινθάξεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παξάιιεια απνηειεί εκπφδην γηα ηελ αλάθακςε. Οη εθηηκήζεηο ηεο 

αγνξάο θάλνπλ ιφγν γηα επηζθαιή δάλεηα χςνπο 75 δηζ. Δπξψ θαη νη θπβεξλεηηθνί 

παξάγνληεο ζρνιηάδνπλ φηη ε εμέιημε ησλ NPLs είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ πνξεία ησλ 
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ηξαπεδηθψλ ηζνινγηζκψλ, αθνχ κία λέα ηάζε δηαθπγήο ζε επηπξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο ζα 

ηζνδπλακνχζε κε θαηαζηξνθή, ελψ απφ ηελ άιιε ε ζσζηή δηαρείξηζε ζα κπνξνχζε λα θέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε γηα ηξάπεδεο θαη δαλεηνιήπηεο, φζν κπνξεί λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία. 

Οη ραξαθηεξηζκνί ηνπ ΓΝΣ πξνθαινχλ αλεζπρία. Σν Σακείν ζεκεηψλεη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

NPLs ζηελ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηνλ θφζκν θαη κάιηζηα μεπεξλά επίπεδα 

άιισλ ρσξψλ πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε ζπζηεκηθέο θξίζεηο. Δπίζεο θάλεη ιφγν γηα 

επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο κέρξη θαη 6 δηζ. επξψ ζην αθξαία δπζκελέο ζελάξην θαη 

ηνπνζεηεί ζπλνιηθά ηα NPLs θαη ηα αλαδηαξζξσκέλα δάλεηα ζην 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαλείσλ ζην ηέινο ηνπ 2013, ήηνη ζηα 86,7 δηζ. επξψ.
50

Σν πνζφ απηφ πξνζεγγίδεη ην 50 % 

ζην ηέινο ηνπ 2015. 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη αλεμάξηεηα κε ην πνζνζηφ ησλ ξπζκηζκέλσλ 

δαλείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάζε ηξάπεδα ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα αιιά θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο παξαδνρέο, ηα δάλεηα πνπ ζεσξνχληαη ζήκεξα επηζθαιή γηα φιν ην ζχζηεκα 

δελ μεπεξλνχλ ηα 75 δηζ. επξψ. Καζψο ην πνζνζηφ ησλ NPLs ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ιφγσ 

ηεο κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ ππνινίπσλ, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ ζε 

απφιπηα πνζά επηβξαδχλεη ζπλερψο θαηά ηηο παξαδνρέο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 4 ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ. 

ηελ πξάμε, ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ NPLs κπνξεί λα δηαξθέζεη  αξθεηά ρξφληα 

κέζσ ξπζκίζεσλ πνπ ζα έρνπλ ηε κνξθή ξπζκηζηηθψλ (πηνζέηεζε Κψδηθα Γενληνινγίαο) θαη 

νη ηξάπεδεο ελδέρεηαη λα έρνπλ νιηγνπσιηαθά θέξδε επηβάιινληαο κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θαη 

πξνκήζεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΝΣ. 

Πάλσ ζην ίδην ζέκα, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο γηα ηελ 

«νξζφηεηα» ησλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ νη ηξάπεδεο ζηηο ξπζκίζεηο δαλείσλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ηα NPLs(ΔΒΑ definitions).Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θάλεη 

νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα απεκπιαθεί απφ ηα ειάρηζηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο πξνβιέςεηο αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ηα NPLs θαη λα δεηήζεη απφ 

ηηο ηξάπεδεο λα πηνζεηήζνπλ κία πην ζπληεξεηηθή εξκελεία, δεδνκέλνπ ηνπ ζπζηεκηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, αλαθέξεη ζε έθζεζε ηνπ ην ΓΝΣ.
51
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 European Central Bank (2015) Non-performing loans/What matters in addition to the economic cycle? 
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Οκηιία ηνπ Τπνδηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θ. Θεφδσξνπ Μεηξάθνπ ζηελ Δηδηθή Ζκεξίδα "Κφθθηλα Γάλεηα 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Διιεληθφο Σνπξηζκφο", Αζήλα, 29 Φεβξνπαξίνπ 2016,Δπξσπατθφ Κέληξν Αξηζηείαο JEAN MONNET, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ /http///www.bankofgreece.gr 
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ηελ ηξαπεδηθή πξαγκαηηθφηεηα, νη λέεο ππνδηεπζχλζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ ρνξεγήζεσλ(δξψληαο αλεμάξηεηα κέζα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα)  

ιεηηνπξγνχλ κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο ρνξεγήζεηο εθείλεο 

πνπ θηλδπλεχνπλ λα πεξηέιζνπλ εθ λένπ ζε θαζεζηψο επηζθάιεηαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα 

ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ, ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ήδε αλαδηαξζξσζεί μεπεξλνχλ ην 1/10 ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ, δειαδή 22 δηζ. επξψ, ελψ αξθεηά απφ απηά πιένλ 

είλαη πιήξσο εμππεξεηνχκελα(εθηφο θαζεζηψηνο επηηήξεζεο). 

ρήκα 8: Εμέιημε δείθηε κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ     

 

Πεγή:  Καζεκεξηλή
52

 

Ζ ζεκαζία ησλ νξζψλ ξπζκίζεσλ είλαη πνιχ κεγάιε. Λακβάλνληαο θαλείο ππφςε ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ μέλσλ νίθσλ, θαηά ηηο νπνίεο αλ νη ηξάπεδεο θαηαθέξνπλ λα αλαθηήζνπλ έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% απφ ηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο, ην θεθαιαηαθφ φθεινο ζα 

αληηζηνηρεί ζε 19%-21% ηεο θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζαλ 

λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο έσο θαη 3,5 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο! 
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http://www.kathimerini.gr/853301/article/oikonomia/epixeirhseis/58-dis-oi-provleyeis-gia-kokkina-daneia 
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2.15 Γάλεηα ε Καζπζηέξεζε –Υνξεγήζεηο Σξαπεδηθό Κιαδηθό Λνγηζηηθό 

ρέδην53 

 

ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ππάξρεη ζαθήο θαη απζηεξή αλαθνξά γηα ηελ αλάγθε 

θαηεπείγνπζαο αληηκεηψπηζεο κέζσ απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ, ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ 

δαλείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε .Ζ νηθνλνκηθή χθεζε αιιά θαη ε αλακελφκελε 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο, θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζε ρεηξνηέξεπζαλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε  ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

 επηρεηξήζεσλ. O ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε , σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ρνξεγεζέλησλ 

δαλείσλ , απμήζεθε δξακαηηθά.
54

 

Απφ  5,1% ην 2008 ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε αλήιζαλ ζην 31,6% ζην ηέινο  ηνπ 2013 θαη ν 

αξηζκφο απηφο θηάλεη θνληά ζην πνζνζηφ 50% ζην ηέινο ηνπ 2015. Ο ξπζκφο ζρεκαηηζκνχ 

ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε  έιαβε ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ην 2011 θαη 2012, εμαηηίαο ηεο 

επηδεηλνχκελεο χθεζεο θαη ηεο  γεληθεπκέλεο αβεβαηφηεηαο κε επηπηψζεηο ζηε ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά (βι. Γηάγξακκα). 

   ρήκα 9:Δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε  

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ειιάδαο.
55
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Σν ΣΚΛ θαζηεξψζεθε κε ην ΠΓ 384/1992 θαη εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ 1-1-1994. 

54
 European Central Bank (2015) Non-performing loans/What matters in addition to the economic cycle? 

55
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Inter_NomPol2014.pdf 

http://3.bp.blogspot.com/-o8NvogRmAz4/U1wDAKVSciI/AAAAAAAAAnc/J-eFpdp4Ipw/s1600/%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3+%CE%94%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D+%CE%A3%CE%95+%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%97+2013.pn
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Καηά  ην 2013, ην πςειφηεξν  πνζνζηφ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε παξαηεξήζεθε  ζηα 

θαηαλαισηηθά δάλεηα, δάλεηα ρσξίο εμαζθάιηζε(ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ αλνηγκάησλ 

 ησλ πηζησηηθψλ  θαξηψλ θαη ησλ ππεξαλαιήςεσλ ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, 

ησλoverdraft) ζην 47,6%. H δεχηεξε ζέζε αλήθεη ζηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα (31, 6%) θαη ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα (26, 1%) εκθαλίδνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ θαζπζηέξεζεο. ε απφιπηνπο 

αξηζκνχο ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο αλήιζαλ , ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2013, ζε ζηεγαζηηθά  18,5 δηο επξψ, θαηαλαισηηθά 13,5 δηο επξψ, 

επηρεηξεκαηηθά 32,6 δηο επξψ, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, αγξφηεο, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο  

4,389 δηο επξψ θαη ην ζχλνιν  απηψλ λα αλέξρεηαη ζηα 69 δηο επξψ. 

χκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο ην έηνο 2015 θαη 2016 ζπλερίδεηαη ε αχμεζε ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε. Ο ξπζκφο αχμεζεο ην 2016 εκθαλίδεηαη λα είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηα έηε 

ηεο θνξχθσζεο ηεο θξίζεο. Ωο θνξχθσζε ραξαθηεξίζηεθε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015 

φπνπ ζπλερίζηεθε ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ΑΔΠ θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ εηζνδεκάησλ  (κέζσ 

ηεο κείσζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο αθφξεηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο). Σν 

2015 ην χςνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε αλήιζε ζηα 75-80 δηο επξψ. 

Πίλαθαο 4 :Υνξεγήζεηο  Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ (Δεθέκβξηνο 2015) 

Ιδησηηθόο ηνκέαο (Επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά 217.518 

Επηρεηξήζεηο 103.203 

Λνηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα 6.129 

Με ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο 96.610 

Ιδηώηεο θαη ηδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά ηδξύκαηα 100.426 

ηεγαζηηθά 70.685 

Μέρξη 5 έηε 1.465 

Άλσ ησλ 5 εηώλ 69.220 

Καηαλαισηηθά 28.351 

έσο 1 έηνο 9.382 

άλσ ηνπ 1 θαη έσο 5 έηε 3.266 

Άλσ ησλ 5 εηώλ 15.243 

Λνηπά 1.390 

Ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη αγξόηεο, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 13.888 

Έσο 1 έηνο 5.200 

Έσο 1 θαη κέρξη 5 έηε 1.184 

Άλσ ησλ 5 εηώλ 7.505 
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Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ειιάδαο.
56

 * Πνζά ζε δηζεθαηνκκύξηα επξώ 

2.9 Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε αλά ηξάπεδα57 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα Α‟ εμακήλνπ ηνπ 2016 πνπ αλαθνηλψζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα, ζηελ Δζληθή ε δεκηνπξγία λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ ζηελ 

Διιάδα ππνρψξεζε ζεκαληηθά ζε κφιηο 2 εθαη., έλαληη αχμεζεο χςνπο 127 εθαη. ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ έηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ λέσλ επηζθαιεηψλ ζην 

επηρεηξεκαηηθφ ραξηνθπιάθην, νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ ζε 81 εθαη. ην δεχηεξν ηξίκελν απφ 

249 εθαη. ην πξνεγνχκελν ηξίκελν ηνπ 2016, ζηελ Alpha Bank ν δείθηεο δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε αλήιζε ζε 37,8% ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2016. Σν πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε  δηακνξθψλεηαη ζην 33% ησλ δαλείσλ.  ηελ Σξάπεδα  Πεηξαηψο  Ο δείθηεο 

δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 εκεξψλ δηακνξθψζεθε ζην 39,2%, κε ην ππφινηπφ ηνπο 

λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά γηα ηξίην ζπλερφκελν ηξίκελν. Δλψ Ζ Eurobank ην κέησπν ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ,  θαηαγξάθεη κείσζε ησλ λέσλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 

εκεξψλ θαηά 16 εθαη. γηα πξψηε θνξά. Σα ζπλνιηθά δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 

εκεξψλ σο πνζνζηφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ κεηψζεθαλ απφ 34,8% ην πξψην 

ηξίκελν ηνπ 2016 ζε 34,7% ζην δεχηεξν ηξίκελν, ελψ ε θάιπςε ησλ δαλείσλ απηψλ απφ 

πξνβιέςεηο αλήιζε ζε 65,0% ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ.
58 

Δθηηκάηαη φηη 80 δηζ. επηρεηξεκαηηθά δάλεηα βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο αλαδηάξζξσζεο. Σελ 

ίδηα πεξίνδν νη αλαδηαξζξψζεηο δαλείσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη ηξάπεδεο θαη θαηά γεληθή 

νκνινγία είλαη θαιπκκέλεο θαζπζηεξήζεηο, πνπ εκθαλίδνληαη σο ελήκεξεο αλαδηαξζξψζεηο 

θαη ζπλήζσο ην 80% δελ απνπιεξψλνληαη, θζάλνπλ ζην πνζφ ησλ 12 δηζ.  

Απφ απηά ηα ζηνηρεία ην ζχλνιν ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα ηξαπεδηθά δάλεηα ζα μεπεξάζεη ηα 

70 κε 75 δηζ. επξψ ζην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο.  
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http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekteconmonth201503.pdf 

57
Γηαρείξηζε κε εμππεξεηνύκελσλ δαλείσλ: πξόθιεζε γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε, Κ Μεηξάθνο, 

29 Φεβξνπαξίνπ 2016 

58
https://www.eurobank.gr/online/home/viewNews2.aspx?id=2174&code=ANNOUNCE&lang=gr 
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ρήκα 10: Δάλεηα πξνο θαηαιύκαηα 
59

 

 

2.16 Πξνβιέςεηο Σξαπεδώλ. Δκπόδην ηελ Κεξδνθνξία Σσλ Σξαπεδώλ 

 

Ζ επηβάξπλζε  ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ  ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 

νδήγεζε ζε άλνδν ηνπ δείθηε θάιπςεο  ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε  απφ ζπζζσξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο .
60

 χκθσλα κε ηελ ΣηΔ ηα ηειεπηαία ηξία έηε έρνπλ ηξηπιαζηαζηεί γηα ην ζχλνιν 

ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ . χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Black Rock
61

, πνπ δεκνζηνπνηήζεθε 

απφ ηελ ΣηΔ, εκθαλίδεη ηηο ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα 

επηζθάιεηεο λα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 24 δηζ. επξψ.  

Γηα ηα δάλεηα ηδησηψλ νη ηξάπεδεο έρνπλ πάξεη ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο, αιιά γηα ηα 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα δελ έρνπλ αθνινπζήζεη αλάινγε επηζεηηθή πνιηηηθή. Βέβαηα ηα 

ηειεπηαία έηε θαη ππφ ηελ πίεζε ησλ ζεζκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερείο αλαδηαξζξψζεηο 

δαλείσλ ζηα επηρεηξεκαηηθά αλνίγκαηα. 
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Υαηξεηηζκφο ηνπ Τπνδηνηθεηή ηεο ΣηΔ Θεφδσξνπ Μ. Μεηξάθνπ ζηελ εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζε ε ΣηΔ κε 

ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο & Αλάπηπμεο (EBRD) κε ζέκα: “Distressed loans in the Greek 

banking system:restructuring portfolios, reviving enterprises". 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=342&List_ID=b2e9402e-

db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b 

60
http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSystima 

61
Άζθεζε Πξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Καηαζηάζεσλ γηα ηνλ Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Σνκέα  

2013(Μάξηηνο 2014), Γηεχζπλζε Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο – Γξακκαηεία, Σ.η.Δ 
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Πιένλ νη πξνβιέςεηο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαιχπηνπλ ην 68% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ 

κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 30 εκεξψλ, ηα νπνία έθηαζαλ λα είλαη 

76,7 δηζ. ζηελ Διιάδα, ζηα ηέιε ηνπ 2015. Oη πξνβιέςεηο απηέο θαιχπηνπλ αθφκε ην 50,3% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηηθψλ αλνηγκάησλ (NPE) ησλ ηξαπεδψλ, πνπ αθνξά ζηελ δηεζλή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα θαη αλέξρνληαη ζηα 115,1 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 97 δηζ. αθνξνχλ ην 

ειιεληθφ ζθέινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
62

 

ρήκα :  Πξνβιέςεηο Ειιεληθώλ ηξαπεδώλ 

 

Πεγή: Greek Banks Funding Challenges – Current Sources, The Bank of America Merrill 

Lynch
 

2.17 Ρπζκίζεηο ηεγαζηηθώλ Καη Καηαλαισηηθώλ Γαλείσλ 
63

(NPL Καη 

NPE)64 

 

Οη ηξάπεδεο,  απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010, παξαθνινπζψληαο ηηο νηθνλνκηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο θαη αληαπνθξηλφκελεο ζηε δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία , πξνέβεθαλ, παξά ηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα , ζε ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ 

ξπζκίζεσλ κε ηνπ νθεηιέηεο πνπ αληηκεηψπηδαλ δπζρέξεηεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεήσλ 

ηνπο, κε ηδηαήηεξα γεληθνπ́ο ν́ξνπο θαη ηε δένπζα θνηλσληθή επαηζζεζία πνπ απαηηείηαη ζε έλα 

ηφζν επαίζζεην θνηλσληθφ δήηεκα. Σα πξνγξάκκαηα ξπζκίζεσλ ησλ ηξαπεδψλ μεθίλεζαλ ην 
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2010 θαη ζπλερηζηήθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ , πξνζθέξνληαο ζε δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο νθεηιεηψλ , φπσο ηνπο δεκνζίνπο ππάιιεινπο , κε ηνπο απνκεησκέλνπο κηζζνχο 

θαη ηηο πεξηθνπέο ζε δψξα, θαη ηνπο ζπληαμηνχρνπο (ιφγσ ηεο πεξηθνπήο ησλ απνδνρψλ ηνπο), 

θαζψο θαη ηνπο νινέλα απμαλφκελν αξηζκφ αλέξγσλ , επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο κε κεήσζε 

ησλ δφζεσλ ησλ δαλεήσλ ηνπο . Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

κειψλ ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ , πξνθχπηεη ν́ηη νη ξπζκήζεηο ησλ ζηεγαζηηθψλ αιιά 

θαη θαηαλαισηηθψλ δαλεήσλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθσ́λ θαξηψλ , 

παξνπζίαζαλ, ζην ηέινο ηνπ 2012, ζε ζρέζε κε ηελ 31ε Γεθεκβξήνπ 2011, αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ θαηά 16,4%. 
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2.18 Οη Ρπζκήζεηο ηελ Δπνρή Σσλ NPES Καη Ο Κώδηθαο Γενληνινγίαο  

 

Σα «θφθθηλα» - επηζθαιή δάλεηα ή κε εμππεξεηνχκελα (NPLS)  θαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο 

αλήθνπλ ζην παξειζφλ θαζψο απφ αξρέο ηνπ 2016 θαη ζηελ Διιάδα παξαθνινπζνχληαη ηα κε 

εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα (Non performing Exposure) φπσο ηα νξίδεη ν επφπηεο ησλ 

ηξαπεδψλ, ε EKT. 

Mε βάζε ηα λέα θξηηήξηα ηα δάλεηα  πνπ δελ απνπιεξψλνληαη νκαιά νη δφζεηο ηνπο, φπσο 

ζεσξεί ε EKT ,ελδέρεηαη λα θηάζνπλ ζε 120,7 δηζ. επξψ ελψ ηα «θφθθηλα» δάλεηα είλαη 80 

δηζ. επξψ. Eθεμήο γηα ηνπο μέλνπο επελδπηέο ζεκαζία ζα έρεη ν ρακειφηεξνο Γείθηεο Mε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ. 

 Tα Non performing loans (κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα) ζα ζπλερίζνπλ λα ειέγρνληαη γηα έλα 

κεηαβαηηθφ δηάζηεκα κέρξη ηέινο ηνπ 2016, σζηφζν απν ην θαινθαίξη ηνπ ηδίνπ έηνπο, ε 

EKT ζα ειέγρεη, θπξίσο, ηα Npes θαζψο απηά δίλνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηελ έθζεζε 

ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη ηξάπεδεο. Δμαηηίαο ησλ απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ απν 

ηελ EKT νη ειιεληθέο ηξάπεδεο αξρίδνπλ θαη παίξλνπλ κεγαιχηεξε θάιπςε κε πξνβιέςεηο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα γηα θάζε ηξάπεδα θαη ε επηκέξνπο εηθφλα έρεη σο εμήο 

κεηά ηα stress tests:
66
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2.18.1 ALPHA BANK 

H Σξάπεδα ε νπνία απφ πιεπξάο ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηαηάρζεθε ζηελ πξψηε ζέζε κεηά 

ηνπο ειέγρνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, δηαζέηεη δείθηε NPE 42,8%, ελψ πξνεγνπκέλσο 

δηέζεηε δείθηε 37,6%. Γειαδή, ζην ζχλνιν ησλ δαλείσλ (πξν απνκεηψζεσλ) ηεο Alpha bank, 

δειαδή ηα 62,8 δηζ. επξψ, ην πνζφ ησλ NPES θζάλεη ηα 26,8 δηζ. επξψ. ηα επηρεηξεκαηηθά 

δάλεηα ην πνζνζηφ θζάλεη ην 43,5%, ζηα θαηαλαισηηθά θαη θάξηεο ην 41,9%, θαη ζηα 

αθίλεηα ην 33,9%.H δε εθηηκψκελε πξνζαξκνγή ησλ NPES ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη 

αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ NPES κεηά ηνπο ειέγρνπο, δειαδή 2,6 δηζ. επξψ. ην 

ηξίην ηξίκελν, ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ηξάπεδαο νη θαζπζηεξήζεηο ζηα 

επηρεηξεκαηηθά αλήιζαλ ζε 162 εθαη. επξψ απφ 178 εθαη. επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

πέξπζη δειαδή εκθάληζε βειηίσζε ζηελ δηαθπγή θαζπζηεξήζεσλ. Δπίζεο, ζηα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο νη θαζπζηεξήζεηο δηακνξθψζεθαλ 

ζε 4 θαη 41 εθαη. αληίζηνηρα. 

2.18.2 EΘNIKH 

ε ζεκαληηθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ NPES ζηελ Δζληθή θαζψο ζην ζχλνιν 

ησλ δαλείσλ (70,4 δηζ. επξψ) είλαη ην 54% ήηνη 38 δηζ. επξψ, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή 

ηξάπεδα θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ stress tests έρνπλ αλαδηαξζξσζεί 24,2 δηζ. επξψ. ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα, δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ελψ ζηα δάλεηα κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 

έλα πνζφ 620 εθαη. επξψ ραξαθηεξίζηεθε σο κε εμππεξεηνχκελν άλνηγκα απφ έλα 

ραξηνθπιάθην 12 δηζ. επξψ. H πιεηνςεθία ησλ NPESραξαθηεξίζηεθε σο gone concern, 

δειαδή φηη, έρνπλ ήδε έρεη απνιεζζεί ε δπλαηφηεηα είζπξαμεο θαη φρη σο going concern, φηη 

δειαδή  νδεχνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δπίζεο, εληνπίζηεθε έλα άλνηγκα ζηηο 

πξνβιέςεηο σο απνηέιεζκα ειιεηκκαηηθψλ ππνζεηηθψλ ελερχξσλ. ην α‟ εμάκελν νη 

επηζθάιεηεο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ 304 εθαη. επξψ. 

2.18.3 ΠEIPAIΧ 

ε πνζνζηφ 56% δηακνξθψλεηαη ν δείθηεο NPE κεηά ηνπο ειέγρνπο πνπ αληηζηνηρεί ζ‟ έλα 

πνζφ 37 δηζ. επξψ, ζε ζρέζε κε ηα 24 δηζ. επξψ ή 46% πνπ εκθαληδφηαλ πξηλ ηα stress tests. 

O Γείθηεο θαζπζηεξήζεσλ ήηαλ 30% ελψ ν Γείθηεο δάλεηα/θαηαζέζεηο δηακνξθψζεθε ζην 

108%. χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ stress tests ηα δάλεηα κε θαζπζηέξεζε αλέξρνληαη ζε 23,3 

δηζ. επξψ, ελψ απηά ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε 16,1 δηζ. επξψ. 
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2.18.4  EUROBANK 

Tνλ ρακειφηεξν δείθηε ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα εκθαλίδεη ε Eurobank, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηνπο πξφζθαηνπο ειέγρνπο αλέξρεηαη ζε 34 % ή 18,9 δηζ. επξψ. Πξηλ απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο ειέγρνπο ην πνζνζηφ πνπ εκθαληδφηαλ ήηαλ 29,5% ή 16,4 δηζ. επξψ. Oη 

πξνβιέςεηο κεηά ηνπο ειέγρνπο έθηαλαλ ζε 9,9 δηζ. επξψ έλαληη 8,8 δηζ. επξψ 

πξνεγνπκέλσο. Oη ζπλνιηθέο πξνβιέςεηο αλήιζαλ ζε 606 εθαη. επξψ εθ ησλ νπνίσλ νη 

πξνζαξκνγέο ζηηο πξνβιέςεηο ήηαλ 257 εθαη. επξψ ζηα επηρεηξεκαηηθά θαη 556 εθαη. επξψ 

αληίζηνηρα ζηα δάλεηα αθηλήησλ θαη real estate. 

 Tα επηπξφζζεηα θεθάιαηα γηα ηηο ηξάπεδεο πξνθχπηνπλ, φηαλ απφ ηα έζνδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο νξγαληθέο εξγαζίεο αθαηξέζνπκε ηηο δεκίεο θαη πξνζζέζνπκε ηηο 

πξνβιέςεηο. Οη ηξάπεδεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ κέηξσλ ζα αξρίζνπλ λα παίξλνπλ νινέλα 

θαη κηθξφηεξεο πξνβιέςεηο, έηζη ζα απμάλνληαη θαη ηα θέξδε ηνπο. Mε βάζε ηνλ νξηζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο αξρήο (EBA), ηα θξηηήξηα γηα φζα αλνίγκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο 

κε εμππεξεηνχκελα είλαη α) ηα νπζηψδε ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα λα κελ εμππεξεηνχληαη 

γηα πεξηζζφηεξν απφ 90 εκέξεο β) ν νθεηιέηεο λα έρεη αμηνινγεζεί πσο είλαη απίζαλν λα 

απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ζην αθέξαην, ρσξίο ξεπζηνπνίεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ, 

αλεμαξηήησο απφ ην πνζφ πνπ απνκέλεη ή ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ θαζπζηέξεζεο.
67

 

 Πην απιά, ηα κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα είλαη απηά γηα ηα νπνία δελ απνπιεξψλνληαη 

νκαιά νη δφζεηο, απφ ηελ πξψηε κέξα θαζπζηέξεζεο. ‟ απηά ηα δάλεηα, φκσο, 

πεξηιακβάλνληαη θαη ρνξεγήζεηο ξπζκηζκέλεο νη νπνίεο γηα ηνλ επφπηε (EKT) είλαη 

ελδερφκελν λα εκθαλίζνπλ πηζαλφηεηεο εκπινθήο ζην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηα κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα είλαη πεξηζζφηεξα κεηά ηα stress tests 

θαζψο ε EKT ζπλππνινγίδεη πιένλ θαη ηα δάλεηα πνπ αλ θαη ξπζκηζκέλα θαίλεηαη λα έρνπλ 

δείγκαηα εκπινθήο. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ NPLs ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ πάλσ απφ 90 εκέξεο απνηειεί κείδνλνο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ην 2008 θαη 

έπεηηα. Σα NPLs (non performing loan) θαη ηα NPEs (non performing exposure) δειαδή ηα 

κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα παξακέλνπλ ζπλνιηθά αλππέξβιεην πξφβιεκα. Σα 
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πξνβιεκαηηθά δάλεηα πνπ θζάλνπλ ηα 100 δηζεθ. επξψ ζε ζχλνιν 204 δηζεθαηνκκπξίσλ 

ζπλνιηθψλ  ρνξεγήζεσλ, αθνξνχλ ζε  16 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαηαλαισηηθά δάλεηα, 44 

δηζεθαηνκκχξηα  επξψ επαγγεικαηηθά αλνίγκαηα θαη 26 δηζεθαηνκκχξηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. 

Σα ππφινηπα είλαη δηάθνξεο άιιεο θαηεγνξίεο. Σα 204 δηζεθαηνκκχξηα πνπ είλαη ηα 

ζπλνιηθά δάλεηα  θαηαλέκνληαη ζε  96 δηζεθ. επηρεηξεκαηηθά εθ ησλ νπνίσλ 89 δηζεθ. κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά, ζε  67 δηζεθαηνκκχξηα  ζηεγαζηηθά , ζε 25 δηζεθαηνκκχξηα 

θαηαλαισηηθά θαη 12,8 δηζεθαηνκκχξηα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ . Σνλ Μάην ηνπ 2016 

ςεθίζηεθε απφ ηελ ειιεληθή βνπιή ε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο δαλείσλ ηδησηψλ ζε ηξίηνπο 

θαη βεβαίσο distress funds.
68

 

Μεηά ηελ επηηπρή αλαζχζηαζε θαη αλαθεθαιαηνπνήεζέ ηνπ , ν ηξαπεδηθν́ο θιάδνο απαηηείηαη 

λα βειηηζηνπνηήζεη ηε δηαρεήξηζε ησλ πξνβιεκαηηθσ́λ ζηνηρεήσλ ελεξγεηηθνπ́ κε ηέηνηνλ 

ηξφπν ψζηε αθελφο λα ειαθξπλζνχλ νη ζπλεξγάζηκνη δαλεηνιήπηεο πνπ πξάγκαηη 

δπζθνιεχνληαη πξνζσξηλά λα εμππεξεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο θαη αθεηέξνπ λα απνδεζκεπζνχλ 

ζε καθξνπξφζεζκε βάζε θεθάιαηα ησλ ηξαπεδσ́λ πνπ βξίζθνληαη δεζκεπκέλα ζε 

πξνβιεκαηηθά δάλεηα . Μεηά ηε ζχζηαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιήνπ Γηαρεήξηζεο 

Ηδησηηθνχ Υξένπο θαη ηε λ πξνεηνηκαζία απν́ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηνπ πιαηζήνπ 

επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλείσλ , θαζψο θαη ηνπ 

Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηε δηαρεήξηζε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ ηδησηηθψλ νθεηιψλ , 

νξηνζεηήζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγήα ελν́ο κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη επίιπζεο 

ηνπ κε εμππεξεηνπκέλνπ ρξένπο ησλ επηρεηξέζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο.  

Ζ εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκαηηθσ́λ ζηνηρεήσλ ηνπ ελεξγεηηθνπ́ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζα 

έρεη ζεηηθέο επηδξ άζεηο ζηε δπλαην́ηεηα ησλ ηξαπεδσ́λ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ πγηή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ρνξεγψληαο λέεο πηζηψζεηο, θαζψο απηή είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ νκαιή 

θαη έγθαηξε εμφθιεζε ησλ πθηζηακέλσλ δαλεήσλ . Δπηπιένλ, ζεκαληηθή εμέιημε παξαηεξείηαη 

ζηελ είζπξαμε απαηηέζεσλ ησλ ηξαπεδσ́λ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζήα εθθαζάξηζεο , 

εμέιημε πνπ νθείιεηαη θαη ζηελ νκνηνγέλεηα κε ηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη δηαδηθαζίεο . Παξά 

ηηο ελέξγεηεο απηέο, θαηαιπηηθφ παξάγνληα γηα ηε βειηήσζε ηνπ πφζνπ είζπξαμεο απαηηέζεσλ 

απφ δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε απνηειεί ε παγίσζε ζεηηθψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(πνπ νδεγεί ην́ζν ζηελ απ́μεζε ηνπ πνζνζηνχ είζπξαμεο ησλ πθηζηακέλσλ δαλεήσλ ζε 

θαζπζηέξεζε ν́ζν θαη ζηνλ πεξηνξηζκν́ ηνπ πνζνζηνχ ησλ λέσλ δαλεήσλ ζε θαζπζηέξε ζε). Ζ 

εληζρπκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξην́ηεηα δεκηνπξγεί κηα απηνηξνθνδνηνπ́κελε δηαδηθαζήα 
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κείσζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ , θαζψο εμειίζζεηαη ε βειηίσζε θαη νη δπλαηφηεηεο 

απνπιεξσκήο απν́ λνηθνθπξηά θαη επηρεηξέζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΛΤΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ– 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΡΤΘΜΗΔΧΝ 

 

 

3.1 Κώδηθαο Γενληνινγίαο 69 

 

O θψδηθαο δηαρεήξηζεο πξνβιεκαηηθσ́λ , φπσο έρεη ζεζπηζηεί απφ ηελ ηξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα εθαηνκκχξηα δαλεηνιέπηεο αιιά θαη εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο επηρεηξέζεηο.  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζρέδην 18 ζειίδσλ ην νπνίν απνηειεή νπζηαζηηθά ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΣηΔ 

ζηηο ηξάπεδεο γηα ην πσο πξέπεη λα θηλνχληαη ζε ν́ηη αθνξά ηε ρνξέγεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, φρη κν́λν ζε θπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη ζ ε επηρεηξέζεηο . Σν ζρέδην πξνβιέπεη 

ηδηαίηεξα επλντθέο  ξπζκίζεηο γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

«αλαζάλνπλ» απφ ηελ πίεζε ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ. ηα πιαίζηα ηνπ θψδηθα ππάξρεη 

κεγάιν εχξνο ξπζκίζεσλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα αθφκα θαη γηα απνκείσζε ηεο εθάζηνηε 

νθεηιήο αλ ζπληξέρνπλ απνδεδεηγκέλνη ιφγνη. 

Οη ηξάπεδεο θαη νη δαλεηνιέπηεο (αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπο θαη ηε κέρξη ζέκεξα 

εμππεξέηεζε ησλ δαλεήσλ ηνπο) ζα κπνξνπ́λ λα επηθνηλσλνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλνληαη 

νη βέιηηζηεο ιχζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ . Μεηαμχ ησλ επλντθψλ ξπζκίζεσλ 

πεξηιακβάλεηαη ε πιεξσκή ρακειφηεξεο δφζεο , ε δπλαην́ηεηα πνιπεηνχο επηκήθπλζεο ηνπ 

ρξφλνπ απνπιεξσκήο αιιά θαη ην θαζεζηψο παξακνλήο ηνπ δαλεηνιήπηε ζην ζπίηη ηνπ κε 

θαηαβνιή ελφο είδνπο «ελνηθίνπ» ζηελ ηξάπεδα ζηελ νπνήα νθείιεη ην ζηεγαζηηθφ δάλεην.  
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Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζέηεη ηνπο ν́ξνπο αιιά θαη ηνπο θαλν́λεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ δαλείσλ ελψ εηζάγεη ηνπο ζεζκνχο αθελφο ηνπ ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιή πηε, 

αθεηέξνπ ησλ επινγψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο . Πεξηγξαθεί κε μεθάζαξν ηξφπν ηα βήκαηα , ηηο 

πξνζεζκίεο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ελεκέξσζεο , πνπ ακνηβαία νθεήινπλ λα παξέρνπλ 

ρσξίο απνθξχςεηο νη ηξάπεδεο θαη νη δαλεηνιέπηεο , ψζηε λα αμηνινγνχληαη ζσζηά νη θίλδπλνη 

θαη ε ηθαλν́ηεηα ηεο απνπιεξσκήο θάζε δαλεηνιήπηε , είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν 

είηε γηα επαγγεικαηία αιιά θαη επηρείξεζε , θαζψο θαη λα επηδησ́θεηαη ε εμεχξεζε ηεο 

θαηαιιειφηεξεο γηα ηε εθάζηνηε πεξήπησζε ιχζεο ξχζκηζεο.  

Παξάιιεια, δίλνληαη ζηνηρεήα γηα ην πσο νη ηξάπεδεο ζα εμαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο 

ζε πεξηπησ́ζεηο πνπ δελ απνπιεξψλνληαη δάλεηα απν́ θπζηθά πξφζσπα , επαγγεικαηίεο έ 

επηρεηξήζεηο. ε ζρεηηθφ δειηίν ηχπνπ ε ΣηΔ αλαθέξεη ν  Ν . 4224 /2013 πξνβιέπεη ηελ 

εγθαζίδξπζε κφληκνπ κεραληζκνχ επίιπζεο ηνπ κε εμππεξεηνπκέλνπ ηδησηηθνχ ρξένπο . 

Κεληξηθφ ξν́ιν ζην κεραληζκφ απην́ δηαδξακαηίδεη ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Γηαρεήξηζεο 

Ηδησηηθνχ Υξένπο ην νπνήν , ζχκθσλα κε ηελ παξ . 1 ηνπ ελ ιν́γσ λν́κνπ , έρεη απνζηνιή η ε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ , ηελ εηζήγεζε λνκνζεηηθσ́λ ξπζκίζεσλ θαη , ελ γέλεη , ηελ θαηάξηηζε 

δξάζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηνλ πξναλαθεξφκελν ζην́ρν . Ο ξν́ινο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο ζηνλ ελ ιν́γσ κεραληζκφ εήλαη δηαθξηηφο θαη αθνξά , ζπγθεθξηκέλα, ηελ έθ δνζε 

Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηε δηαρεήξηζε ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ ηδησηηθψλ νθεηιψλ , ζρέδην 

ηνπ νπνήνπ επηζπλάπηεηαη . Oη δαλεηνιέπηεο , γηα  ηπρφλ δηαθνξέο εθ ηεο εθαξκνγέο ηνπ 

Κψδηθα θαη πξνο επηδήσμε ηεο εμσδηθαζηηθέο δηεπζέηεζέο ηνπο , έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

πξνζθεχγνπλ ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή , πνπ απνηειεή ηνλ ηξήην εκπιεθν́κελν , κε βάζε 

ην Ν. 4224/2013, θνξέα. Καηά ηα ινηπά ε επί ηεο νπζίαο επίιπζε ησλ δηαθφξσλ αλήθεη ζηα 

δηθαζηήξηα.  

Ο Κσ́δηθαο Γενληνινγίαο παξαπέκπεη ζηηο έλ λνηεο ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ» δαλεηνιήπηε θαη ησλ 

«επινγψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο », φπσο νξήδνληαη κε ηελ απν́θαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνπ́ 

πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο , θαζψο πξνβιέπεηαη απν́ ηνλ πην πάλσ λν́κν . Ο 

Κψδηθαο Γενληνινγίαο   πεξηιακβάλεη αλα ιπηηθά ηα απνδεθηά έμνδα δηαβίσζεο , πνπ ζα 

θαζνξηζηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΣΑΣ , ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηηο ηξάπεδεο , 

νη νπνήεο ζα ππνρξενπ́ληαη λα εθαξκν́δνπλ απηνπ́ο ηνπο θαλν́λεο πξηλ πξνβνπ́λ ζε 

νπνηαδήπνηε πξάμε θαηά ησλ νθεηιεηψλ. 
70
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Δπίζεο πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ , ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο , δεζκεπηηθνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηξαπεδψλ κε ζαθή ρξνλνδηαγξάκκαηα , φξνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δαλεηζηψλ , θαη ζε απηέο ζα αμηνπνηνχληαη νη νξηζκνή ηνπ 

«ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» θαη ησλ «επινγψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο», ησλ νπνήσλ ζα γήλεηαη 

ρξήζε θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ κε παξνρή ιχζεσλ αιιά θαη 

αλαδηαξζξψζεσλ δαλείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο. 

3.2 Πεδία Δθαξκνγήο Κώδηθα 

 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα
71

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ φια ηα ππφρξεα ηδξχκαηα 

αλεμάξηεηα απφ ην δίθαην ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ζην νπνίν ππάγεηαη ε ζχκβαζε. Σα δάλεηα  

πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ δελ εμαηξνχληαη, επίζεο, απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. Ζ δηαηήξεζε, φκσο, ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη 

κεηά ηε ξχζκηζε ηνπ δαλείνπ έγθεηηαη ζην Διιεληθφ Γεκφζην, σο εγγπεηή, γηα λα ηελ 

απνθαζίζεη. Δηδηθφηεξα, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4224/2013 δελ εμαηξνχλ απφ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ. Δληνχηνηο, θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξφηαζεο πνπ ζα δηαηππψλεη έλα ίδξπκα, 

ζχκθσλα κε ην ηάδην 4 ηνπ Κψδηθα, ζα πξέπεη, επιφγα, λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηε 

δπλαηφηεηα ή φρη ηεο αλαλέσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε λνκνζεζία. Γάλεηα, ηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηα 

ππφρξεα ηδξχκαηα πξνο ππαιιήινπο ηνπο, δελ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. 

Σα θαηαγγεικέλα δάλεηα ή γηα φζα ήδε έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο ζην πιαίζην ηνπ λ. 3869/2010, 

εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα, ρσξίο ηνχην λα πεξηνξίδεη ην ίδξπκα λα 

επαλεμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο κε βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην. Γάλεηα κε 

ελδείμεηο πηζαλήο θαζπζηέξεζεο: Αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ηδξχκαηνο λα επηιέμεη 

λα εμεηάζεη κε βάζε ηελ Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ (Γ.Δ.Κ.) ηνπ Κψδηθα 

δαλεηνιήπηε, ν νπνίνο ην δεηά επηθαινχκελνο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, παξά ην γεγνλφο φηη 

δελ παξνπζηάδεη αθφκα  θαζπζηεξήζεηο ζηηο θαηαβνιέο ηνπ. ηελ έλλνηα ηνπ «δαλείνπ» 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη νθεηιέο απφ θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, αιιά γηα ηηο νπνίεο, 
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επίζεο, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί επίιπζε ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο αλαιφγσο 

ηεο πεξηπηψζεσο. 

3.3 Αξρέο Καηάξηεζεο Κώδηθα 

 

O Κψδηθαο θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο, ηηο αξρέο ηεο 

International Association νf Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL), 

θαζψο θαη ην αληίζηνηρν πιαίζην άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ πνπ αληηκεησπίδνπλ αλάινγεο 

πξνθιήζεηο (Πνξηνγαιία, Κχπξνο, Ηξιαλδία). Ο Κσ́δηθαο πεξηγξάθεη ηδήσο ηα βέκαηα , ηηο 

πξνζεζκίεο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ελεκέξσζεο, πνπ ακνηβαήα νθεήινπλ λα παξέρνπλ νη 

ηξάπεδεο θαη νη δαλεηνιήπηεο , ψζηε λα αμηνινγνχληαη ζσζηά νη θίλδπλνη θαη ε ηθαλφηεηα 

απνπιεξσκήο θάζε δαλεηνιήπηε , είηε πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν είηε γηα επαγγεικαηία ή 

επηρείξεζε, θαη λα επηδησ́θεηαη ε εμεπ́ξεζε θαηαιιειν́ηεξεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξήπησζε 

ιχζεο ξχζκηζεο.  

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη παξαιιέισο εθπνλέζεη ζρέδην νξγαλσηηθσ́λ απαηηέζεσλ πνπ ζα 

ζεζπηζηνχλ κε Πξάμε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο  ΣηΔ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί ηνλ 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη ηξάπεδεο έρνπλ επαξθψο αλαπηχμεη ηα ζπζηήκαηα γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα.  

3.4 ηάδηα Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ 

 

Ζ Γηαδηθαζήα Δπήιπζεο ησλ Καζπζηεξέζεσλ πνπ πξνβιέ πεη ν Κσ́δηθαο ζα γήλεηαη ζε πέληε 

ζηάδηα: 
72

 

ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε. 

 

ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. 

 

ηάδην 3: Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 
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ηάδην 4: Πξφηαζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζηνλ δαλεηνιήπηε. 

 

ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ. 

 

ρήκα 11 : ΔΕΚ 

 

Πεγή: πλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Υαλίσλ 
73

 

Γεληθψο, ε επαλάιεςε ζηαδίνπ ηεο Γ.Δ.Κ. είλαη πηζαλή γηα ην ίδξπκα. Δηδηθφηεξα, ε κε 

ηήξεζε απφ δαλεηνιήπηε φξνπ ξχζκηζεο ζπκθσλεζείζαο ζην πιαίζην ηνπ Κψδηθα δελ 

ππνρξεψλεη αιιά νχηε εκπνδίδεη ην ίδξπκα ζε επαλάιεςε ηεο Γ.Δ.Κ. ε πεξίπησζε πνπ ζηε 

ζχκβαζε πξνβιέπεηαη ήδε δηαδηθαζία επίιπζεο θαζπζηεξήζεσλ, απηή κπνξεί λα 

παξαθνινπζείηαη, θαη λα πξνζαξκφδεηαη αιιά θαη λα ζπκκνξθψλεηαη σο πξνο ηνλ Κψδηθα 

ζην κέηξν πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη πιήξεο. 

3.5 Δπηθνηλσλία Με Σν Γαλεηνιήπηε (ηάδην 1 Σεο Γ.Δ.Κ.) Σξόπνο 

Δηδνπνίεζεο Σνπ Οθεηιέηε 
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Ο Κψδηθαο δελ πεξηνξίδεη σο πξνο ηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

(ζπζηεκέλε ή ηδηφρεηξε επίδνζε επηζηνιήο ή απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο), αλαιφγσο 

ηεο πξφζβαζεο θαη ηνπ βαζκνχ εμνηθείσζεο ηνπ δαλεηνιήπηε ζε λέεο ηερλνινγίεο, αξθεί λα  

κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απφ ην ίδξπκα θαη απφ ην δαλεηνιήπηε ε απνζηνιή θαη παξαιαβή ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο αξρείνπ θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηαο (ζηελ πεξίπησζε, ιφγνπ ράξηλ, απνζηνιήο κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ απαηηείηαη απφδεημε αλάγλσζεο ηνπ κελχκαηνο). Γηα ηελ επηινγή ηνπ 

ελδεδεηγκέλνπ, θαηά πεξίπησζε, κέζνπ επηθνηλσλίαο, ηα ηδξχκαηα ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ λα ζπλαρζεί ν βαζκφο εμνηθείσζεο ηνπ δαλεηνιήπηε κε ην 

επηιεγκέλν κέζν επηθνηλσλίαο, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπο ζρέζεο, θαζψο 

θαη ηε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ην ελαιιαθηηθφ κέζν 

πξνζθέξεη ζην δαλεηνιήπηε. Σν ίδξπκα κπνξεί λα επηιέμεη ζπλδπαζκφ ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο: δειαδή, λα ζηείιεη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ηελ εηδνπνίεζε ηνπ ηαδίνπ 1 καδί 

κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε ζε ζρέζε κε ηελ νθεηιή θαιψληαο κε ηελ ίδηα επηζηνιή 

ην δαλεηνιήπηε λα παξαιάβεη ηδηνρείξσο ηα ζρεηηθά έληππα θπιιάδηα θαη ηελ Σππνπνηεκέλε 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ζην «εηδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο» γηα λα ππαρζεί 

ζηε Γ.Δ.Κ.. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ζθνπνχο αληαπφθξηζεο ηνπ δαλεηνιήπηε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα, ε πξνζεζκία αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο - κε απφδεημε - 

παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ ησλ πην πάλσ εληχπσλ. Ο Κψδηθαο δελ ζίγεη ηελ ηζρχ δηαηάμεσλ 

ηεο λνκνζεζίαο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηδξπκάησλ θαη δαλεηνιεπηψλ. 

3.6 Πεξηερόκελν Δηδνπνηήζεσλ/Δλεκεξσηηθνύ Φπιιαδίνπ 

 

θνπφο ησλ εηδνπνηήζεσλ είλαη λα αληηιακβάλεηαη ν δαλεηνιήπηεο, κε ηνλ θαηά ην δπλαηφλ 

πην άκεζν ηξφπν, ηα βαζηθά βήκαηα θαη θξηηήξηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Κψδηθα, ψζηε λα 

θηλεηνπνηεζεί έγθαηξα, απεπζπλφκελνο ζην «εηδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο» ηνπ ηδξχκαηνο. Σν 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην
74

 πνπ απνζηέιιεηαη κε ηελ εηδνπνίεζε θαζπζηέξεζεο, πξέπεη λα 

θαιχπηεη ζπλνπηηθά φια ηα αληηθείκελα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπεη ν Κψδηθαο, λα είλαη 

δηαηππσκέλν ζε απιή γιψζζα κε βαζκφ αλάιπζεο θαη ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ ηέηνην, ψζηε λα είλαη επρεξψο αλαγλψζηκν θαη εχθνια 
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θαηαλνεηφ. Δθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνρή αλαιπηηθφηεξεο πεξηγξαθήο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ ηδξχκαηνο, απηή παξέρεηαη επίζεο ηππνπνηεκέλε θαη είλαη κνλίκσο δηαζέζηκε (δσξεάλ 

γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο) ζε θάζε θαηάζηεκα θαη ζε εκθαλή ζέζε ζην «εηδηθφ ζεκείν 

επηθνηλσλίαο» θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, ζηα νπνία παξαπέκπεη ην απνζηειιφκελν 

ελεκεξσηηθφ θπιιάδην. Ζ ζχζηαζε γηα αλαιπηηθφηεξε ελεκέξσζε ηνπ δαλεηνιήπηε, εθφζνλ 

απηφο ην επηζπκεί, πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηνπ απνζηειιφκελνπ θπιιαδίνπ. 

3.6.1 πρλόηεηα Δηδνπνίεζεο Οθεηιέηε Με Πνιιά Γάλεηα
75 

Σν ίδξπκα έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη θαη λα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηνλ Κψδηθα 

πιεξνθφξεζε ζε δαλεηνιήπηε, εθφζνλ δάλεηφ ηνπ ζεκεηψζεη θαζπζηέξεζε πέξαλ ησλ 30 

εκεξψλ. Αλήθεη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ηδξχκαηνο λα πξνηείλεη ξχζκηζε γηα ην ζχλνιν 

ησλ απαηηήζεψλ ηνπ έλαληη ηνπ νθεηιέηε, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη δάλεηα πνπ ηπρφλ έρνπλ 

θαηαγγειζεί ή είλαη αθφκε ελήκεξα. Δάλ ηειηθψο δελ επηιεγεί ε ζπλνιηθή ξχζκηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ίδηνπ δαλεηνιήπηε, επεηδή ην ίδξπκα επέιεμε λα ρεηξηζηεί θάζε δάλεην σο 

κεκνλσκέλε πεξίπησζε, ηνχην ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απνζηνιή ρσξηζηψλ εηδνπνηήζεσλ γηα 

θάζε ηπρφλ κειινληηθή θαζπζηέξεζε δηαθνξεηηθνχ δαλείνπ πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ 

αξρηθή ξχζκηζε. ε ηπρφλ επφκελεο ηέηνηεο εηδνπνηήζεηο, σζηφζν, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

απνζηέιιεηαη μαλά ε γεληθνχ πεξηερνκέλνπ πιεξνθφξεζε ή θαη ε Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
76

, εθφζνλ ζα έρνπλ ήδε απνζηαιεί γηα άιιν δάλεην, ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα, εθηφο εάλ ελ ησ κεηαμχ έρεη ππάξμεη κεηαβνιή ζην πεξηερφκελφ 

ηνπο. 

3.7 Δπηθνηλσλία Με ηνλ Γαλεηνιήπηε Πξηλ Σηο 30 Ζκέξεο Καζπζηέξεζεο 

 

Ζ εηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη λνκηθά, ζε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, 

είλαη πξναηξεηηθή ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα, αλ δελ έρνπλ παξέιζεη 30 εκέξεο 

θαζπζηέξεζεο ηεο νθεηιήο. Ζ εηδνπνίεζε έρεη πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη 

λα πξνγξακκαηηζζεί θαη‟ ηδίαλ ζπλάληεζε κεηαμχ ηδξχκαηνο αιιά θαη δαλεηνιήπηε θαζψο λα 

ππάξμεη θαη πεξαηηέξσ επηθνηλσλία κεηαμχ απηψλ, κε ζθνπφ ηελ ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο. ην ζηάδην απηφ, νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα δελ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ 
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ππνρξεσηηθή ππνβνιή νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ρσξίο βεβαία λα ηελ απνθιείνπλ αλ 

πξνζθεξζεί ν δαλεηνιήπηεο λα ηε παξάζρεη. 

3.8  Δπηθνηλσλία Μεηά ηηο 30 Ζκέξεο Καζπζηέξεζεο 

 

Ζ επηθνηλσλία ζην ζηάδην απηφ είλαη ππνρξεσηηθή, εθηφο  εάλ έρεη πξνεγεζεί ε πξναηξεηηθή 

εηδνπνίεζε θαη ελεξγνπνηήζεθε ην επφκελν ζηάδην ηεο Γ.Δ.Κ., ιφγσ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ 

δαλεηνιήπηε. Αλ ν δαλεηνιήπηεο εμνθιήζεη νινζρεξψο ηε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή θαη δελ 

ππάξμεη θάπνην ππφινηπν θαηφπηλ ηεο εηδνπνίεζεο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, δελ εθαξκφδνληαη ηα 

επφκελα ζηάδηα ηεο Γ.Δ.Κ. Αλ πξνθχςεη θαη λέα θαζπζηέξεζε γηα ην ίδην δάλεην, δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε επαλάιεςε ηεο απνζηνιήο ηεο γεληθήο πιεξνθφξεζεο, θαζψο απηή είλαη, 

νχησο ή άιισο, δηαζέζηκε ζην «εηδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο» αιιά θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ ηδξχκαηνο. Σα επφκελα ζηάδηα ηεο Γ.Δ.Κ πνπ δελ είραλ νινθιεξσζεί ηελ πξνεγνχκελε 

θνξά παξακέλνπλ, εληνχηνηο, ππνρξεσηηθά θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.
77

 

3.9 Δπηθνηλσλία Μεηά Σελ Πξώηε Τπνρξεσηηθή Δηδνπνίεζε Σνπ ηαδίνπ 

1 

 

Ζ δεχηεξε απηή επηθνηλσλία αθνξά κφλν πεξηπηψζεηο δαλεηνιεπηψλ, ησλ νπνίσλ ν 

απνραξαθηεξηζκφο σο ζπλεξγάζηκσλ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα αθφκα θαη ηνλ 

εθπιεηζηεξηαζκφ ηεο κνλαδηθήο θαηνηθίαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, εμ αληηθεηκέλνπ, κπνξεί 

λα αθνξά κφλν θπζηθά πξφζσπα (πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ έλλνηα απηή γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

Κψδηθα ησλ αηνκηθψλεπηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ), νθεηιέηεο  ή εγγπεηέο. 

ρήκα 12: πγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ πιεξνθνξηώλ από ηνλ 

δαλεηνιήπηε (ηάδηα 2 θαη 3 ηεο Δ.Ε.Κ.)  
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Πεγή : πλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Υαλίσλ
78

 

3.10 Τπόρξενη Τπνβνιήο Σππνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο 

 

Ζ Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ππνβάιιεηαη κφλν απφ θπζηθά 

πξφζσπα.
79

 Σα λνκηθά πξφζσπα θαιχπηνπλ ηα πεδία πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηνχληαη κε 

βάζε ηνλ Κψδηθα ζηε κνξθή θαη ζηελ έθηαζε πνπ θαζνξίδεη ην ίδην ην ίδξπκα. Σν ίδξπκα 

γλσζηνπνηεί θαηά ηελ απνζηνιή ηεο Σππνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο, ηα πεδία ησλ νπνίσλ ηε ζπκπιήξσζε ζεσξεί πξναηξεηηθή, γηα δχν ιφγνπο. 

Δίηε γηαηί ήδε δηαζέηεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ιφγσ ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ην 

δαλεηνιήπηε (φπσο ν αξηζκφο ζχκβαζεο δαλείνπ) είηε θαζψο απηή δελ είλαη αλαγθαία βάζεη 

ηεο κεζνδνινγίαο αμηνιφγεζεο πνπ ίδην ην ίδξπκα αθνινπζεί. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

εχξνπο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ θάζε ίδξπκα δεηά, έρεη σο ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δαλεηνιήπηε αιιά θαη ηεο δηεξεχλεζεο θαηάιιειεο γη‟ απηφλ 

ιχζεο θαη ιακβάλεη ππφςε, ζε θάζε πεξίπησζε, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Π.Δ.Δ. 

42/2014 πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί γηα ζθνπνχο επνπηείαο ηεο θεξεγγπφηεηαο, ηεο ξεπζηφηεηαο 

θαη γεληθφηεξα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο ή αθφκα θαη ηηο δηαηάμεηο άιινπ 

ηζνδχλακνπ πιαηζίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ίδξπκα κε έδξα ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δ.Δ. 
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Οη δαλεηνιήπηεο, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο Σππνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο, αλαθέξνπλ πέξαλ απφ ηελ ηαρπδξνκηθή θαη ηελ ηπρφλ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε, πνπ δηαζέηνπλ νη ίδηνη, θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία ελδερνκέλσο ιεηηνπξγνχλ σο 

αληίθιεηνη απηψλ, γηα ηε δηεμαγσγή θάζε ζηαδίνπ επηθνηλσλίαο ηνπο κε ην ίδξπκα. 

3.11 πρλόηεηα Τπνβνιήο Σππνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο 

 

Δάλ νθεηιέηεο ππέβαιε ηελ Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο άπαμ, 

ζην πιαίζην ηνπ Κψδηθα, δελ απαηηείηαη λέα ππνβνιή, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ εηδνπνηεζεί γηα 

θαζπζηέξεζε ηπρφλ δαλείνπ ηνπ πνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αξρηθή ξχζκηζε. Δλεκέξσζε 

ηεο Σππνπνηεκέλεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο απφ ην δαλεηνιήπηε απαηηείηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

«ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε».(ην παξάξηεκα 1, ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθή ηππνπνηεκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε). 

3.12 Πξνζεζκίεο Γηα Σνπο Γαλεηνιήπηεο 

 

Οη πξνζεζκίεο πνπ παξέρνληαη πξνο δαλεηνιήπηεο, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

δενληνινγίαο, μεθηλνχλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ζρεηηθψλ, αλά πεξίπησζε, εγγξάθσλ.
80

 

Όινο ν θαηάινγνο κε ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνπ́λ λα πηνζεηήζνπλ νη   ηξάπεδεο 

κε ηνπο δαλεηνιέπηεο πξνθεηκέλνπ λα έξρνληαη  ζε κήα ζπκθσλήα , θαζψο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

ξπζκίδνληαη ηα θφθθηλα δάλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ζηεγαζηηθά είλαη δηαζέζηκνο γηα ηνπο 

νθεηιέηεο. Απηφο ν θαηάινγνο πεξηιακβάλεηαη κέζα ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο πνπ έρεη 

δνζεί ζηε δεκνζην́ηεηα απν́ ηελ Σξ άπεδα ηεο Διιάδνο . Ο Κσ́δηθαο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο 

ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα νξηζηηθή δηεπζέηεζε ησλ θφθθηλσλ δαλεήσλ .
81

 Απηέο νη ιχζεηο 

είλαη : 

 Δζεινληηθή παξάδνζε ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ζην πιαίζην κηαο ξχζκηζεο κε ηελ 

ηξάπεδα. 
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 Ο δαλεηνιήπηεο ζα κπνξεή λα κεηαβηβάδεη ην αθήλεην́ ηνπ ζηελ ηξάπεδα θαη λα 

ππνγξάθεη κία ζχκβαζε γηα ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα 5 εηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

αθνχ ν δαλεηνιήπηεο κεηαβηβάζεη ην ζπίηη ηνπ ζα κπνξεί λα κέλεη ζε απηφ γηα 5 

ρξφληα πιεξψλνληαο έλα ελνήθην ζπκβαηηθν́ κε ηα επήπεδα ηεο αγνξάο , ην νπνήν 

ελνίθην ζα αθαηξείηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ.  

 Ο δαλεηνιήπηεο ζα έρεη ηε δπλαην́ηεηα πσ́ιεζεο έ ελνηθήαζεο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ 

ηξάπεδα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ηξάπεδα ή θαη ηδησ́ηε γηα λα απνπιεξσ́ζεη κέξνο έ ην 

ζχλνιν ηνπ δαλείνπ . Απηή ε ζπκθσλία ζα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ 

παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηακνλήο ζην αθίλεην γηα ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν ηα 

3 ρξφληα.  

 Μεηαβίβαζε ηνπ δαλείνπ ζε άιιν ίδξπκα. 

 Αληηθαηάζηαζε παιαηνχ δαλείνπ κε λέν κηθξφηεξνπ ππφινηπνπ. 

 Γηαρείξηζε ζε εθθαζάξηζε ζην πιαίζην ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Ρεπζηνπνίεζε Δμαζθαιίζεσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ ηδξχκαηνο. 

 Γηθαζηηθέο/Ννκηθέο Δλέξγεηεο πέξαλ ηεο ξεπζηνπνίεζεο εμαζθαιίζεσλ. 

ηνλ αλαιπηηθν́ θαηάινγν γηα ηηο ιχζεηο πνπ κπνξνπ́λ λα αθνινπζνπ́λ 

δαλεηνιήπηεο θαη ηξάπεδεο πεξηιακβάλνληαη θαη βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο ξχζκηζεο. 

 Σφθνη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπ 

 Μεησκέλεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο θαηά ηε δηάξθεηα βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπ. - 

Πεξίνδνο ράξηηνο 

 Αλαβνιή Πιεξσκήο Γν́ζεο/Γφζεσλ.  

 Σαθηνπνίεζε Καζπζηεξνπκέλνπ Τπφινηπνπ 

 Κεθαιαηνπνίεζε θαζπζηεξήζεσλ 

 Μφληκε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ή ηνπ ζπκβαηηθνχ πεξηζσξίνπ.  

  Αιιαγή Σχπνπ Δπηηνθίνπ (π.ρ. απφ θπκαηλφκελν ζε ζηαζεξφ). 

 Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο.  
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3.13 Μαθξνπξόζεζκεο ιύζεηο ξύζκηζεο 

 

Ωο καθξνπξν́ζεζκεο ιχζεηο ξπ́ζκηζεο θαηαηάζζνληαη δηάθνξνη ηπ́πνη ιπ́ζεσλ ξπ́ζκηζεο , ε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κεηαβνιήο ηνπ ζρεδίνπ απνπιεξσκήο ησλ νπνίσλ ηζνχηαη κε 

ή ππεξβαίλεη ηνπιάρηζηνλ ηα πέληε (5) έηε. 

ρήκα 13: Eίδε ξπζκίζεσλ 

 

Πεγή : πλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα Υαλίσλ
82

 

3.14 Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

 

Ζ αλεμαξηεζία ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ αμηνινγείηαη κεηαμχ άιισλ κε θξηηήξην ην βαζκφ 

ηεο εκπινθήο ησλ κειψλ ηεο ζηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο δηαδηθαζίαο Έλζηαζεο, 

δειαδή θαηά ηελ έγθξηζε ηεο πηζηνδφηεζεο ή θαη ηελ εμέηαζε ηεο ππφ θξίζε ξχζκηζεο. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί εμ αξρήο ε ζπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δηακφξθσζε - έγθξηζε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πηζηνδνηήζεσλ ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ 

ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ή θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ 

                                                      
82

http://www.chaniabank.gr/el/individuals/loans/ethics_4224.aspx 



68 

 

δελ ζα ήηαλ αζπκβίβαζηε. Σνχην ζα ήηαλ κπνξνχζε λα είλαη απνδεθηφ, επεηδή ηα θχξην έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα θξίλεη κε ηε δένπζα αλεμαξηεζία αλ ηεξήζεθαλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

Κψδηθα, φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηηο θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ ηδξχκαηνο, επίζεο 

ν έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φζσλ ειέγρνπλ, νχησο ή άιισο, ηα 

ελ ιφγσ φξγαλα. Ζ Γηαδηθαζία Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ απνζθνπεί ζηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηεο 

ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Κψδηθα (πιεξφηεηα ζηνηρείσλ, εκπξφζεζκε ππνβνιή,θ.ι.π.). 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ κπνξεί λα αθνξά αληηξξήζεηο ηνπ δαλεηνιήπηε γηα ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ην ίδξπκα γλσζηνπνηεί φηη εθαξκφδεη ζην πιαίζην ηνπ Κψδηθα. 

Έλζηαζε κπνξεί φκσο λα ππνβάιιεηαη γηα ηε κε ηήξεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ εθ κέξνπο ηνπ ηδξχκαηνο, εθφζνλ ηνχην έρεη ζπλέπεηα, ηειηθψο, ην ρεηξηζκφ 

ηνπ δαλεηνιήπηε σο κε ζπλεξγάζηκνπ. Δάλ απηά έρνπλ ηεξεζεί, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

έλζηαζε επί ηεο νπζίαο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ξχζκηζεο. Ζ εμέηαζε ελζηάζεσλ είλαη 

ππνρξεσηηθή κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δαλεηνιήπηεο πξφθεηηαη λα παχζεη ή έπαπζε λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζπλεξγάζηκνο θαη, ηαπηφρξνλα, ζπκβαίλεη ην γεγνλφο απηφ λα έρεη σο 

θίλδπλν λα θαηαιήμεη λα ράζεη ηε θχξηα θαη  κνλαδηθή ηνπ θαηνηθία. 

3.15 Ο Όξνο «πλεξγάζηκνο Γαλεηνιήπηεο» 

 

Ζ ινγηθή ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε » είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 2015 ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο θαη ην πο πειάηεο ηνπο . Αλ 

θάπνηνο ραξαθηεξηζηεί «ζπλεξγάζηκνο», αθελφο ε ηξάπεδα είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπ 

πξνηείλεη ιχζεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαη αθεηέξνπ δελ ζα κπνξεί λα 

εθπιεηζηεξηάζεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεήα . Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα ιάβνπλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ», νη δαλεηνιέπηεο δελ εήλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξψλνπλ 

ην ζπ́λνιν ησλ νθεηιψλ ηνπο. Αξθεί λα δείρλνπλ έκπξαθηα ην ελδηαθέξνπλ ηνπο θαη λα κπνπλ 

ζε δηαδηθαζήα ζπλνκηιηψλ κε ηηο ηξάπεδεο , πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ ηα ρξέε ηνπο ζην 

κεηξφ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο . Καη εδψ αθξηβψο έξρεηαη ε νδεγία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο , 

πξνθεηκέλνπ λα ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο αιιά θαη θαλφλεο επηθνηλσλίαο πξνο ηα δχν 

κέξε (ηξάπεδεο θαη δαλεηνιήπηεο) ψζηε λα κελ ππάξρνπλ γθξίδεο δψλεο. 
83
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Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξήνπ 2015, Έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ην λέν κφληκν πιαήζην δηεπζέηεζεο γηα ηα 

«θφθθηλα δάλεηα », γηα λα κπνξεή ινηπν́λ θάπνηνο δαλεηνιήπηεο λα  δηαζθαιίδεη ηελ θαηνηθία 

ηνπ απν́ πιεηζηεξηαζκφ έ λα επηηπγράλ εη γεληθν́ηεξν ξπ́ζκηζε ηνπ δαλείνπ ηνπ ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά , απηά ηνπ ιεγνκέλνπ «ζπλεξγάζηκνπ 

δαλεηνιήπηε».  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» είλαη ηα αθφινπζα:  

 Να εήλαη δηαζέζηκνο ζε επηθν ηλσλία κε ηνλ δαλεηζηή , παξέρεη πιήξε θαη 

επηθαηξνπνηείηαη ζηνηρεήα επηθνηλσλίαο πξνο ηνλ δαλεηζηή (αξηζκνχο ζηαζεξνχ θαη 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ , ειεθηξνληθή δηεχζπλζε , αξηζκφ θαμ , δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη 

εξγαζίαο) θαη πξνβαίλεη ζε νξηζκν́ , ζπγγεληθνχ έ θηι ηθνχ πξνζψπνπ , σο αληίθιεηνπ 

επηθνηλσλίαο γηα πεξηπησ́ζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Απάληα ζε αλαθνηλψζεηο θαη επηζηνιέο ηνπ δαλεηζηή κε θάζε πξφζθνξν κέζν , εληφο 

κηαο εβδνκάδαο.  

 Πξνβαίλεη ζε πιήξε θαη εηιηθξηλή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, πξνο ηνλ δαλεηζηή, 

αλαθνξηθά κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε , εληφο 15 εκεξψλ απν́ ηελ 

εκέξα κεηαβνιήο ηνπο.  

 Πξνβαίλεη εθνπζίσο ζε πιήξε θαη εηιηθξηλή γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ , πξνο ηνλ 

δαλεηζηή, νη νπνήεο ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπησ́ζεηο ζηε κειινληηθή νηθνλνκη θή ηνπ 

θαηάζηαζε, εληφο 15 εκεξψλ απν́ ηελ εκέξα πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ (π.ρ. 

πιήξσζε πξνπ̈πνζέζεηο ιήςεο επηδφκαηνο , εκθάληζε λέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεήσλ 

πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ , φπσο θιεξνλνκία , αλαθνηλψζεηο απφιπζεο, 

θαηαγγειίεο κηζζψζεσλ).  

 ε εμαηξεηηθέο πεξηπησ́ζεηο έθηαθηεο αλάγθεο , (γηα παξάδεηγκα ζνβαξή αζζέλεηα έ 

θπζηθή θαηαζηξνθή ), ε νπνήα απνδεδεηγκέλα επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε , γλσζηνπνίεη ακειιεηί ηελ θαηάζηαζε ηνπ απηέ ζηνλ 

δαλεηζηή. ε απηέ ηελ πεξήπησζε ηνπ ρνξεγείηαη ηξίκελε πεξίνδνο ράξηηνο.  
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Σα νθέιε ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε » είλαη ζεκαληηθά . Σν βαζηθν́ πιενλέθηεκα πνπ 

έρεη θάπνηνο αλ ζπλεξγαζηεί κε ηελ ηξάπεδα είλαη φηη δελ θηλδπλεχεη λα ράζεη ην ζπίηη ηνπ 

απφ πιεηζηεξηαζκφ. Καη απην́ γηαηή απν́ ηηο αξρέο ηνπ 2015 έρεη αιιάμεη ην λνκηθν́ θαζεζησ́ο 

θαη ζα αξζεί ε απαγφξεπζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ πνπ - ππφ πξνυπνζέζεηο - ηζρχεη κέρξη θαη 

ζήκεξα (δίδνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζην 4
ν
 Κεθάιαην). Δπηπιένλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ππάξρεη έκπξαθηε ε επηζπκία ηεο ζπλεξγαζίαο , ε ηξάπεδα εήλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπ 

πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ ιχζεηο , πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ειαθξχλεη νηθνλνκηθά ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, αλάινγα πάληα θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε . ε απηέο , πεξά απν́ ηελ 

«θιαζηθή» κείσζε ηνπ επηηνθίνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο , πεξηιακβάλνληαη θαη αθφκε 

πην δξαζηηθέο πξνηάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο ηνπ ελερπξηαζκέλνπ 

αθηλήηνπ ζηελ ηξάπεδα θαη πιεξσκήο ελνηθίνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Με ηελ εθαξκνγέ ζπλνιηθά απφ αξρέο ηνπ 2015, νη δαλεηνιέπηεο , ηφζν ηδηψηεο φζν θαη 

λνκηθά πξφζσπα , έρνπλ αμηνπνηήζεη κηα ζεηξά απν́ λέα παθέηα αλαρξεκαηνδν́ηεζεο  πνπ 

έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο έ ζα δηαζέζνπλ ζχληνκα νη ηξάπεδε ο πξνθεηκέλνπ λα κεησ́ζνπλ ηηο 

δφζεηο ηνπο . ε απηά πεξηιακβάλνληαη , κεηαμχ άιισλ , ε απ́μεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλεήσλ αθφκε θαη ζηα 60 έηε. 

 Με απην́ ηνλ ηξν́πν ε δφζε κεηψλεηαη αθφκε θαη ζην έλα ηξήην ζε ζρέζε κε ηα ηξέρνληα 

δεδνκέλα. Δπίζεο, ε δπλαην́ηεηα ζπγθέληξσζεο πνιισ́λ νθεηιψλ απν́ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

(π.ρ. ζηεγαζηηθά δάλεηα , πηζησηηθέο θάξηεο θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα ) ζε έλα λέν δάλεην κε 

πξνζεκείσζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεηνχ , αθφκα θαη αλ απηφ έρεη πξνζεκεησζεί γηα ά ιιεο 

φθεηιεο. Με απηφλ ηνλ ηξν́πν ην επηηφθην θαηαλαισηηθήο πηζηήο κεηψλεηαη αθφκε θαη ζην 

κηζφ θαη ε δφζε πέθηεη αληήζηνηρα . Δπίζεο, ζρεδηάδνληαη παθέηα ζπλνιηθέο 

αλαρξεκαηνδφηεζεο κε αχμεζε ηεο δηάξθεηαο θαη κείσζε ησλ επηηνθίσλ αλ ν δαλεηνιήπηεο  

πξνζεκεηψζεη θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεήα πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ , ελψ εηδηθά γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζα επηηξέπεηαη λα εμνθιήζνπλ ηκήκα ησλ ρξεψλ ηνπο πιεξψλνληαο κε κεηνρέο , 

αθφκα θαη αλ εθδψζνπλ λέεο εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ.  

πλνιηθά, ε εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ζηνρεχεη ζηελ ειάθξπλζε ησλ δαλεηνιεπηψλ πνπ 

απνδεδεηγκέλα βξίζθνληαη ζε πξφζθαηξε δπζρέξεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεσ́ζεσ́λ ηνπο , 

αιιά θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα . Γηα ηελ 

θαιχηεξε επηηπρία, πξνβιέπεηαη θαη ε εγθαζίδξπζε παξαπιεχξσλ ππνζηεξηθηηθψλ 

κεραληζκψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθνχ ηχπνπ θακπαληέο θαη έλα δίθηπν 
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επαγγεικαηηψλ ζχκβνπισλ πνπ ζα ελεκεξψλνπλ θαη ζα θαηεπζχλνπλ ηνπο δαλεηνιέπηεο ζηε 

ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ.  

Πεξά απν́ ηε κεγάιε πξφθιεζε ηεο δηαρεήξηζεο ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ δαλεήσλ , 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξνζπάζεηα πνπ ήδε πξαγκαηνπνηείηαη κε ζηφρν ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο . Με πξσηνβνπιία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο , ε δηαρεήξηζε ησλ ηξαπεδσ́λ ζε εθθαζάξηζε γήλεηαη πιένλ κε αξθεηά 

νκνηνγελή ηξν́πν , θαζψο, εθηφο ηεο ζχζηαζεο εηδηθήο Δπηηξνπήο Δθθαζαξίζεσλ , γηα ηελ 

εμέιημε ησλ εηζπξάμεσλ νη εηδηθνί εθθαζαξηζηέο ππνβάιινπλ ζηελ Σξάπεδα η εο Διιάδνο 

ζηνηρεία κε κεληαία ζπρλφηεηα θαη πξνθαζνξηζκέλν Πξφηππν , ηα νπνήα θαη αμηνινγνχληαη ζε 

ζπζρέηηζε κε ηα αλά ηξίκελν ππνβαιιφκελα ζηνηρεήα . Παξάιιεια, ε Σξάπεδα ηεο   Διιάδνο 

παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε ηα έμνδα ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη εήλαη  ππφ κειέηε ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγηθήο ελνπνίεζεο επηκέξνπο έ αθφκε θαη ηνπ ζπλν́ινπ ησλ 

εηδηθψλ εθθαζαξίζεσλ.  

Ζ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεήηαη αληαλαθιάηαη θαη ζηε ζεκαληηθέ βειηήσζε 

ησλ κεγεζψλ ησλ εηζπξαρζεηζψλ απαηηέζεσλ , ηδίσο δε αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην γεγνλφο φηη 

ηα δάλεηα πνπ εκθαλίδνπλ θαζπζηέξεζε κεγαιχηεξε ησλ 360 εκεξψλ αληηπξνζσπεπ́νπλ ην 

85,1% ηνπ ζπλν́ινπ ηνπ ραξηνθπιαθήνπ δαλεήσλ ησλ ηξαπεδσ́λ νη νπνήεο βξίζθνληαη ζε 

εθθαζάξηζε. Οη ζπλνιηθέο εηζπξάμε ηο απν́ ηα δάλεηα ζε εθθαζάξηζε , απφ ηελ έλαξμε ησλ 

εθθαζαξίζεσλ κέρξη ηηο 31.12.2013, αλήιζαλ ζε 324,9 εθαη. επξψ, δειαδή ην πνζνζηφ 

αλάθηεζεο έηαλ 8%,12 εκθαλίδνληαο αλνδηθή δπλακηθέ ηδήσο κεηά ην α ‟ ηξίκελν ηνπ 2013 

νπφηε ην πνζνζην́ αλάθηεζ εο έηαλ κν́ιηο 3,7%. Με βάζε ηε δπλακηθέ απηέ αιιά θαη ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε πνπ δξνκνινγείηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ , ν 

κεζνπξφζεζκνο ζην́ρνο γηα ην πνζνζην́ αλάθηεζεο αλέξρεηαη ζε 20% πεξίπνπ.  

Σν ειιεληθν́ ηξαπεδηθν́ ζπ́ζηεκα έρεη ζήκεξα δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξφζθαην παξειζφλ . Οη ηξάπεδεο κπνξνπ́λ επνκέλσο λα απνηειέζνπλ κνριφ γηα ηελ 

παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνπ́ ηνκέα , κε γλσ́κνλα ηα νθέιε γηα ηελ 

νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο.   

3.16 Δύινγεο Γαπάλεο Γηαβίσζεο 

 

Οη εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο απνηεινχλ έλα αθφκε εξγαιείν, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ζηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο Σξαπεδψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
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δαλεηνιήπηε, ην ζπλνιηθφ χςνο θαη ηε θχζε ησλ ρξεψλ ηνπ, ηελ ηξέρνπζα αιιά θαη ηελ 

αλακελφκελε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο, θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ (εάλ είλαη ζπλεξγάζηκνο ή φρη), ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνηείλεη 

ζρέδην απνπιεξσκήο ή αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο.
84

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε θπβέξλεζε 

θηινδνμεί αθελφο λα απνζπκθνξήζεηο ηα δηθαζηήξηα ζηα νπνία ζπρλά πξνζθεχγνπλ νη 

νθεηιέηεο θάλνληαο ρξήζε ηνπ «λφκνπ Καηζέιε» θαη αθεηέξνπ λα θαηαζηεί πνιχ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο βηψζηκν. Άιισζηε, νη εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο 

εγθξίζεθαλ απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, ζηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ νπνίνπ κεηείραλ πέξαλ ησλ ππνπξγψλ Αλάπηπμεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο, ν 

δηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Η. Πξνβφπνπινο, θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Σξαπεδψλ, Γ. Αλίαο. 

Δάλ βεβαίσο νη δχν πιεπξέο, δαλεηνιήπηεο θαη ηξάπεδα, δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία, ν 

πξψηνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηνλ λφκν 3869/2010 γηα ηε δηθαζηηθή ξχζκηζε ηνπ 

ρξένπο, φπνπ πάιη κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο «εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο». 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4224/2013, ην επίπεδν θαη ε κεζνδνινγία 

εθηίκεζεο ησλ «εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο» θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο
85

 θαη φρη κε απφθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επίηεπμε ζπκθσλίαο απαηηεί ακνηβαία ζπλαίλεζε γηα νπνηνδήπνηε ηχπν 

ξχζκηζεο ηα δχν κέξε θξίλνπλ θαηάιιειν, ζην πιαίζην ειεχζεξεο δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

φξσλ, εηδάιισο ην ίδξπκα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ 

απνθιείζηεθε ε δπλαηφηεηα θαηάιιειεο ξχζκηζεο κε βάζε ηηο «εχινγεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο». 

Απφ ηελ 1/1/2015 ινηπφλ νη δαλεηνιήπηεο κπνξνχλ λα επαλαδηαπξαγκαηεχνληαη ηηο φθεηιεο 

ηνπο θαη λα θάλνπλ ξπ́ζκηζε ζηα θφθθηλα δάλεηα , κε βάζε ηα ειάρηζη α ν́ξηα αμηνπξεπνχο 

δηαβίσζεο πνπ θαζνξηζηήθαλ σ́ζηε λα κπνξνπ́λ λα εμππεξεηνπ́λ ηηο δφζεηο . Σα ειάρηζηα ν́ξηα 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ηζρχζνπλ απν́ ην 2015 θαη ζθνπν́ο εήλαη ζα δηεπθνιχλεη ηε 

δηαπξαγκάηεπζε κεηαμπ́ δαλεηνιεπησ́λ θαη ηξαπεδσ́λ ζρεηηθά κε ηε ξπ́ζκηζε ησλ πάζεο 

θχζεσο δαλείσλ. Αληίζηνηρα γηα έλαλ ελήιηθα νη ειάρηζηεο δαπάλεο δηαβίσζεο θαζνξίδνληαη 
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ζηα 537 επξψ ην κήλα , γηα δπ́ν ελήιηθεο κε έλα παηδί ζηα 1.126 επξψ, γηα δπ́ν ελήιηθεο κε 

ηξία παΐδηα ζηα 1.568 επξψ. Ο ππνινγηζκν́ο ησ λ επινγψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο έγηλε απν́ 

εκπεηξνγλψκνλεο ησλ ππνπξγείσλ Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκηθσ́λ θαη ζηεξίρηεθε ζηα ζηνηρεήα 

ηεο Δξεπλάο Οηθνγελεηαθψλ Πξνπ̈πνινγηζκσ́λ (ΔΟΠ) 
86

πνπ δηελεξγείηαη θάζε ρξφλν απν́ ηελ 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή . Ζ εξεπλά απηέ  ζπγθεληξψλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξήεο απν́   

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα λνηθνθπξηψλ ηεο ρσ́ξαο αλεμάξηεηα απν́ ην αλ έρνπλ δάλεην έ φρη , 

ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπο . Σα αγαζά θαη νη ππεξεζήεο πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα 

λνηθνθπξηά ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδε ο αλάινγα κε ην πνζν́ απαξαίηεηα εήλαη γηα ηε δηαβίσζε . 

Γηα ην ζθνπν́ απην́ ρξεζηκνπνηεήηαη εηδηθή δηεζλέο θιίκαθα ηαμηλφκεζεο (COICOP). Σν 

κεληαίν ζπ́λνιν ησλ δαπαλψλ απησ́λ ζα ιεηηνπξγεή σο ζεκεήν αλαθνξάο , ψζηε λα 

αμηνινγείηαη ε δπλαην́ηεηα θάζε νθεηιέηε λα εμππεξεηεί ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο , κε 

βάζε ην εηζφδεκα ηνπ θαη αθνχ θαιχςεη ηηο αλάγθεο δηαβίσζεο ηνπ . Μέζσ απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ επηδηψθεηαη ε εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθφξσλ κεηαμχ δαλεηνιεπηψλ θαη 

ηξαπεδψλ, θαη παξέρεηαη έλα ο κπνπζνπιάο σ́ζηε λα νη δπ́ν πιεπξέο λα θαηαιήγνπλ ζε θνηλά 

απνδέθηεο θαη βηψζηκεο ιχζεηο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεήσλ . Οη εχινγεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο αλαθέξνληαη ζηα έμνδα πνπ θάλεη έλα λνηθνθπξηφ πέξαλ απησ́λ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε θαηνηθίαο. πλεπψο ην πνζν́ ηνπ ελνηθίνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξσ́ηεο 

θαηνηθίαο, πξνζηίζεηαη μερσξηζηά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεήα πνπ δειψλεη ν δαλεηνιήπηεο .  

Κάζε λνηθνθπξηφ αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή πεξίπησζε κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο . Γη' 

απηφ θα η ν πξνζδηνξηζκν́ο ησλ επινγψλ δαπαλψλ , ζα γήλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε , κε 

ρξήζε εηδηθψλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ . 1ε νκάδα: 

αθνξά ηηο πην βαζηθέο δαπάλεο γηα ηε δηαβίσζε ηνπ λνηθνθπξηνχ , νη νπνήεο πεξηιακβάλεηαη ε 

δηαηξνθή, ε έλδπζε θαη ππφδεζε , ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαηνηθίαο , ε κεηαθίλεζε, ε επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε επίπισλ θαη νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ , ηα εήδε νηθηαθήο θαηαλάισζεο θαη 

αηνκηθήο θξνληίδαο, ε ελεκέξσζε θαη κφξθσζε, νη ππεξεζήεο ηειεθσλίαο θαη ηαρπδξνκείσλ, 

ηα εήδε θαη νη ππεξεζήεο πγείαο , νη ππεξεζήεο εθπαίδεπζεο , νη ππεξεζήεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο . 2ε νκάδα : πεξηιακβάλεη επηπιένλ δαπάλεο 

εζηίαζεο. 3ε νκάδα : πεξηιακβάλεη επηπιένλ δηαξθή αγαζά θαη ζπζθεπέο 4ε νκάδα: 

πεξηιακβάλεη επηπιένλ δαπάλεο γηα θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ θαη θαπλνχ , 

αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο , ηνπξηζηηθέο ππεξεζήεο θαη ππεξεζήεο αλαςπρήο , πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ. χκθσλα κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ βξίζθεηαη ππφ 
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δηαβνχιεπζε, ην πηζησηηθν́ ήδξπκα νθεήιεη λα ιακβάλεη ππν́ςε ηηο εχινγεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηελ αμηνιν́γεζε ηεο δπλαην́ηεηαο απνπιεξσκήο . πγθεθξηκέλα 

ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα παξέρεη Σππνπνηεκέλε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθέο Πιεξνθν́ξεζεο , 

ζηελ νπνήα ν νθεηιέηεο ζα δειψλεη ζηνηρεήα γηα ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ , ηα 

νπνία ζα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο . Οη πιεξνθνξήεο 

απηέο ζα αμηνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία ψζηε λα αμηνινγεζεί : ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε , ην ζπλνιηθν́ π́ςνο θαη ε θπ́ζε ησλ ρξεψλ ηνπ δαλεηνιήπηε , ε 

ηξέρνπζα ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε , ην ηζηνξηθφ νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ε πξνβιεπφκελε θαη αλακελνκέλε ηθαλν́ηεηα απνπ ιεξσκήο ηνπ 

δαλεηνιήπηε ιακβάλνληαο ππν́ςε ην επήπεδν ησλ επινγψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο . Μεηά απφ 

απηή ηελ αμηνιφγεζε , ε ηξάπεδα ζα εήλαη ππνρξεσκέλε λα πξνρσξήζεη ζε ξπ́ζκηζε ζα εήλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζην πξνθίι ηνπ νθεηιέηε, ψζηε λα ζπλερίζεη λα εμππεξεηεί ην δάλεην ηνπ. ε 

θάζε πεξίπησζε εθφζνλ ν νθεηιέηεο δελ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηελ παξερνκέλε ξχζκηζε 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ηνπ ζην σ . 3869/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

Ν.4161/2013 φπνπ δηθαζηηθά ζα πξνζδηνξηζηεί ε δηεπζέηεζε ηεο νθεηιήο.  

ην πνζφ ησλ 1.347 επξψ κεληαίσο γηα κηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα νξίζηεθε ην πνζφ ησλ 

βαζηθψλ εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηνλ «κπνχζνπια» απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2015 γηα ηε ξχζκηζε ησλ δαλείσλ, φρη κφλν ζηεγαζηηθψλ, αιιά θαη 

θαηαλαισηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ. Με άιια ιφγηα, ην πνζφ ηεο κεληαίαο δφζεο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ «θφθθηλσλ» αιιά θαη ησλ «πνξηνθαιί» δαλείσλ ζα κπνξεί λα θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ην πνζφ πνπ πεξηζζεχεη φηαλ απφ ην εηζφδεκα ηνπ δαλεηνιήπηε αθαηξεζνχλ νη δαπάλεο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηαβίσζήο ηνπ. 

Σν «θαηψθιη» απηφ αθελφο δελ είλαη δεζκεπηηθφ, θαζψο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ην 

εμαηνκηθεπκέλν πξνθίι ηνπ θάζε δαλεηνιήπηε βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε ξχζκηζε ηνπ 

δαλείνπ. Μάιηζηα, κπνξεί λα απμάλεηαη εάλ πξνζηίζεληαη επηπιένλ θαηεγνξίεο δαπαλψλ, νη 

νπνίεο κπνξεί λα κελ είλαη νη απνιχησο βαζηθέο, φπσο νη δαπάλεο γηα ηξφθηκα, αιιά εχινγεο 

θαη δηθαηνινγνχληαη ηφζν απφ ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα φζν θαη απφ ηηο αλάγθεο δηαβίσζεο 

θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε. Δάλ γηα παξάδεηγκα ε εξγαζία θάπνηνπ απαηηεί λα 

βξίζθεηαη πνιιέο ψξεο εθηφο ζπηηηνχ ζα δηθαηνινγνχληαη επηπιένλ δαπάλεο καδηθήο 

εζηίαζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεληαίσλ εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο βαζίζηεθε ζηελ 

Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 2012 πνπ 

δηελεξγεί ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. Οη δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, κε ηελ 

πξψηε λα πεξηιακβάλεη ηηο πην βαζηθέο γηα ηε δηαβίσζε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη επί ηεο νπζίαο 
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απηέο πνπ δελ ζα κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα. ε απηή ηελ πξψηε νκάδα 

πεξηιακβάλνληαη: δηαηξνθή, έλδπζε-ππφδεζε, ιεηηνπξγηθά έμνδα θαηνηθίαο, κεηαθίλεζε, 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε επίπισλ θαη νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, είδε νηθηαθήο θαηαλάισζεο θαη 

αηνκηθήο θξνληίδαο, ελεκέξσζε θαη κφξθσζε, ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη ηαρπδξνκείσλ, 

είδε θαη ππεξεζίεο πγείαο (θάξκαθα αιιά φρη ηδησηηθά λνζνθνκεία), νη ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο (παηδηθνί ζηαζκνί, θξνληηζηήξηα, αιιά φρη ηδησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), νη ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (γεξνθνκεία, ηδξχκαηα 

θαη ζρνιεία γηα ΑΜΔΑ, βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί) θαη νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (ακνηβέο 

θνξνηερληθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ).Ζ δεχηεξε θαηά ζεηξά ζεκαζίαο νκάδα 

πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα καδηθή εζηίαζε. Ζ ηξίηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα 

αγνξά απηνθηλήηνπ, επίπισλ θαη ζπζθεπψλ. Ζ ηειεπηαία απφ πιεπξάο ζεκαζίαο νκάδα 

πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο γηα θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ θαη θαπλνχ, αεξνπνξηθέο 

κεηαθηλήζεηο, ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. 

Δθηφο απφ ηα λνζήιηα γηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη δίδαθηξα γηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα 

εμαηξνχληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο θαη θαηνηθίαο. Γηα φζνπο 

θαηαβάιινπλ ελνίθην θαη ζέινπλ γηα παξάδεηγκα λα ξπζκίζνπλ έλα θαηαλαισηηθφ δάλεην 

(δελ έρνπλ δειαδή ζηεγαζηηθφ γηα α θαηνηθία) ζηηο εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο ζα 

πξνζηίζεηαη θαη ην πνζφ ηνπ ελνηθίνπ. 

Σν κεληαίν «θαηψθιη» κε βάζε ηελ 1ε νκάδα δαπαλψλ αλά θαηεγνξία λνηθνθπξηνχ 

δηακνξθψλεηαη ελδεηθηηθά γηα δεπγάξη ρσξίο παηδηά ζηα 906 επξψ θαη απμάλεηαη αλαιφγσο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εμαξηψκελσλ ελήιηθσλ αηφκσλ (βι. πίλαθα). Σα πνζά 

απηά είλαη κεηά θφξσλ θαη αξθεηά πάλσ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην φξην 

ηεο θηψρεηαο γηα ηεηξακειή νηθνγέλεηα είλαη 999 επξψ, ελψ ην πνζφ αλαθνξάο θαζνξίζηεθε 

ζηα 1.347 επξψ. Σα πνζά θάζε ρξφλν ζα αλαπξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο Έξεπλεο Οηθνλνκηθψλ Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. 
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Πίλαθαο 6:Μεληαίεο εύινγεο δαπάλεο  

 

Πεγή :Γεληθή γξακκαηεία θαηαλαισηή
87

 

3.17 Πνιιαπινί Πηζησηέο 

 

Ο Κψδηθαο ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ ηδξπκάησλ, κεηαμχ ηνπο θαη κε ην δαλεηνιήπηε, 

γηα ηελ επίιπζε ησλ ζε θαζπζηέξεζε νθεηιψλ ηνπ πξνο απηά, εθφζνλ ν ίδηνο ν δαλεηνιήπηεο 

ην δεηά ή ζπγθαηαηίζεηαη, παξέρνληαο κε εηιηθξίλεηα ζε φια ηα ηδξχκαηα ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη
88

. Δθφζνλ ην πιήζνο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

ππαγνξεχζεη πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ζα ηεξείηαη εθ κέξνπο ηνπο, θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ, ηνχην 

ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δεκνζηνπνηείηαη γηα ζθνπνχο δηαθάλεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ 

δαλεηνιεπηψλ. 

                                                      
87

http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=startdown&id=314 

88
ΠΡΑΞΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ /2014 Θέκα: Θέζπηζε ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ N. 4224/2013 



77 

 

3.18 Δγγπεηήο 

 

Ζ εηδνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ εγγπεηψλ γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε εθείλε ηνπ νθεηιέηε, ψζηε 

λα κπνξεί λα ζπδεηεζεί απφ θνηλνχ ε δπλαηφηεηα ζπκθσλίαο ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ 

ξχζκηζεο. Δάλ ν νθεηιέηεο εληνχηνηο δελ αληαπνθξηζεί ή δελ ζπκθσλήζεη, ε Γ.Δ.Κ. κπνξεί 

λα ζπλερηζηεί κε ηνλ εγγπεηή. Αλ ν εγγπεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη ε κε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα λα ράζεη ηε κνλαδηθή ηνπ θαηνηθία, ην ίδξπκα 

ηνπ απεπζχλεη ηηο πξφζζεηεο εηδνπνηήζεηο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα εηδηθά γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο. 

3.19 Τπνρξεώζεηο Σξαπεδηθώλ Ηδξπκάησλ ηα Πιαίζηα ηνπ Κώδηθα 

Γενληνινγίαο –Δθπαίδεπζε θαη Σππνπνίεζε 

 

Ζ θαηάιιειε θαη δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί θξίζηκε 

παξάκεηξν ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κψδηθα. Σν πεξηερφκελν ηεο σο άλσ 

εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ζθφπηκν λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο φπσο 

πεξηγξάθνληαη. 

Άξηζηε γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Κψδηθα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζρεηηθά θπιιάδηα ηνπ ηδξχκαηνο, ηνπ ξφινπ ησλ 

εκπιεθφκελσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

απφ ην ίδξπκα ηχπσλ ξχζκηζεο θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο . Δπίζεο λα θαηέρεη βαζηθέο 

γλψζεηο επί ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεπζέηεζε νθεηιψλ ζε 

θαζπζηέξεζε, φπσο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Σέινο θαηά ηελ άζθεζε ειέγρνπ επί ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ηδξχκαηα, ε ΣηΔ αλακέλεη ηε κέγηζηε 

δπλαηή ηππνπνίεζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ην ίδξπκα 

απαηηεί απφ ηνλ δαλεηνιήπηε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα. 

3.20 Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο  42/2014 

 

Ζ ΠΔΔ 42/2014 αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο επνπηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο ΣηΔ γηα ζθνπνχο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη παξαπνκπέο 

ηνπ Κψδηθα ζηελ ΠΔΔ 42/2014 αθνξνχλ ηα ηδξχκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ επνπηηθή 

https://www.nbg.gr/greek/law-4224/Documents/%ce%a6%ce%95%ce%9a_%ce%a0%ce%95%ce%95.pdf
https://www.nbg.gr/greek/law-4224/Documents/%ce%a6%ce%95%ce%9a_%ce%a0%ce%95%ce%95.pdf
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αξκνδηφηεηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο απηήο. ηελ 

πεξίπησζε ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ έδξα ζε άιιν θξάηνο –κέινο ηεο Δ.Δ., ππαγφκελα ζηελ 

επνπηεία ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο, ε αμηνιφγεζε ηεο «θαηάιιειεο» ιχζεο 

ζα δηελεξγείηαη, φζνλ αθνξά κελ ηηο επνπηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ηδξχκαηνο, κε βάζε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο έδξαο, φζνλ αθνξά δε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

δαλεηνιήπηε, ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη «εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο», φπσο θαζνξίδνληαη 

απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο ηνπ λ.4224/2013. 

Ζ Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 42/2014  (εθεμήο ΠΔΔ), 

θαζνξίδεη ην εηδηθφ πιαίζην ππνρξεψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ 

ζε θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ ηνπο. ηελ ΠΔΔ δίλνληαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε βηψζηκσλ ηχπσλ ξχζκηζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ, επί ηε βάζεη 

ζπληεξεηηθψλ θαη αμηφπηζησλ παξαδνρψλ, εθηηκψκελε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο 

θάζε δαλεηνιήπηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Ζ ΣηΔ ζεσξψληαο πξναηξεηηθή ηελ ππαγσγή ζηνλ Κψδηθα ησλ δαλείσλ κε ελδείμεηο πηζαλήο 

κειινληηθήο θαζπζηέξεζεο, ζα αμηνινγεί ηελ αληαπφθξηζε ησλ ηδξπκάησλ ζε ζρεηηθά 

αηηήκαηα δαλεηνιεπηψλ, απνθιεηζηηθά κέζα απφ ην πξίζκα ησλ επνπηηθψλ απαηηήζεσλ ηεο 

ΠΔΔ 42/2014 πνπ αθνξνχλ ζηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ έγθαηξεο θαη ελεξγνχ 

παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ θαζπζηεξήζεσλ. 

3.21 Όξγαλα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Γηα Σε Γηαρείξηζε Σσλ ε 

Καζπζηέξεζε Καη Σσλ Με Δμππεξεηνύκελσλ Αλνηγκάησλ Βάζεη Σεο ΠΔΔ 

42/2014 

 

Σα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα (εθεμήο ΠΗ) νθείινπλ λα ζπζηήζνπλ ρσξηζηή ιεηηνπξγία γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζε θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ, θαζψο θαη 

αλεμάξηεην, θαηάιιεια ζηειερσκέλν, φξγαλν γηα ηελ ζεαηξνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγία απηήο θαη ηελ ελ γέλεη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο θαη 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο (εθεμήο: ΓΚ).   

Σα ΠΗ νθείινπλ λα θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ην νξγαλφγξακκα (“blueprint”), ηνλ αξηζκφ θαη 

ηα πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

https://www.nbg.gr/greek/law-4224/Documents/%ce%a6%ce%95%ce%9a_%ce%a0%ce%95%ce%95.pdf
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παξαθνινχζεζε ηεο ΓΚ. Δηδηθφηεξα, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ (εθεμήο: ΓΟΚ) ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

 ηελ ζεαηξνπνηεκέλε επεμεξγαζία φισλ ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ, κε βάζε ηελ παξνχζα Πξάμε,  

 ηε δηακφξθσζε ησλ δηαζέζηκσλ ηχπσλ ξχζκηζεο θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο 

αλά ππνραξηνθπιάθην δαλείσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο κέζσ θαηάιιεισλ δεηθηψλ απφδνζεο, 

  ηε δηακφξθσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ θξηηεξίσλ κε βάζε ηα νπνία ζα 

εμεηάδεηαη ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα (“sustainability”) εθάζηνπ ηχπνπ 

ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο (αλάπηπμε θαη ρξήζε εηδηθψλ 

δελδξνδηαγξακκάησλ - “decision trees”),   

 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ θαη ην εχξνο αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ θαη 

πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ηχπνπ ξχζκηζεο θαη ζηελ κεηέπεηηα 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ,  

 ην ζρεδηαζκφ, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε (δπλεηηθψο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο) ησλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ ξπζκίζεσλ.  

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε πξνζέγγηζε ζηε 

δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ θαη ζηηο ξπζκίζεηο δαλείσλ ησλ 

δαλεηνιεπηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηα ΠΗ δηαζθαιίδνπλ φηη ε 

ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θαζπζηεξήζεσλ θαη ην ΓΟΚ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγηθέο δνκέο ηνπο θαη ηδίσο ζε ζρέζε κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ νκαιά εμππεξεηνχκελνπ ηκήκαηνο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία είλαη ζαθψο νξηζκέλε, δηαθξηηή θαη ππφθεηηαη 

ζηνλ έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ησλ νξγάλσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ΠΗ.  Οη εηζεγήζεηο 

θαη νη Δθζέζεηο ηνπ ΓΟΚ πνπ αθνξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΓΚ, ησλ δηαζέζηκσλ 

ηχπσλ ξχζκηζεο θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα αμηνινγείηαη ε βησζηκφηεηα ησλ ηχπσλ ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο 

δηεπζέηεζεο, θαζψο θαη νη νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ζηνηρείνπ (δ) ηεο παξ. 11, 

ππνβάιινληαη ζην Γ, έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπ νπνίνπ επηθνξηίδεηαη εηδηθψο θαη κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζηελφηεξεο παξαθνινχζεζεο ηεο ΓΚ. 
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 Οη Δθζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΓΚ θαη ησλ ηχπσλ ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο 

δηεπζέηεζεο ππνβάιινληαη ζην Γ ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν.  Σν ΓΟΚ ζπλεξγάδεηαη κε ηε 

Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ γηα ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηεο θαηάιιειεο 

κεζνδνινγίαο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ θάζε ηχπν 

ξχζκηζεο θαη θαηεγνξία θαζπζηέξεζεο, αλά ραξηνθπιάθην. Οη εηζεγήζεηο θαη νη Δθζέζεηο 

ηνπ ΓΟΚ πξνο ην Γ ππνβάιινληαη θαη ζηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ν επηθεθαιήο 

ηεο νπνίαο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ ζην Γ, γηα ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

3.22 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Γηα Σν ρεδηαζκό θαη Αμηνιόγεζε 

Βηώζηκσλ Σύπσλ  Ρύζκηζεο   Βάζεη ηεο ΠΔΔ 42/2014 

 

 ην πιαίζην ηεο ΓΚ, ηα ΠΗ νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ θαηάιιειν πιαίζην 

ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ ξχζκηζεο ησλ ζε θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

αλνηγκάησλ, νη νπνίνη πξνηείλνληαη ζηνπο ζπλεξγάζηκνπο θαη βηψζηκνπο δαλεηνιήπηεο ππφ 

ηνλ φξν φηη είλαη καθξνπξφζεζκα απνηειεζκαηηθέο θαη βηψζηκεο, ιακβάλνληαο δεφλησο 

ππφςε ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ηα ΠΗ 

 νξίδνπλ ηνπο επηιέμηκνπο γηα θάζε ππφ-ραξηνθπιάθην θαη ππνθαηεγνξία 

ελδεδεηγκέλνπο ηχπνπο ξχζκηζεο θαη παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημή ηνπο, κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο Βαζηθνχο Γείθηεο Απφδνζεο (εθεμήο: ΒΓΑ),  

 Αμηνινγνχλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ην ΠΗ ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθνχο 

ηχπνπο ξχζκηζεο θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, ιακβάλνληαο, ζε θάζε πεξίπησζε, 

ππφςε ηελ εθηίκεζε ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (NPV) θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνβιέςεσλ, πηνζεηψληαο κε ζπλέπεηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία, ζηελ νπνία 

ελζσκαηψλνπλ ζπληεξεηηθέο θαη αμηφπηζηεο παξαδνρέο,  

 Λακβάλνπλ ππφςε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηδίσο ην πησρεπηηθφ δίθαην, ην 

Νφκν 3869/2010 θαη ηηο παξακέηξνπο εθαξκνγήο ηνπο, πξνβαίλνληαο ζε κεηξήζηκεο  

εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ αλακελφκελνπ ρξφλνπ νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, 
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 Οξίδνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο  

παξνχζαο Πξάμεο, πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο ηχπνπ ξχζκηζεο 

σο «θαηαιιήινπ», ππφ ηελ έλλνηα ηεο καθξνπξφζεζκεο βησζηκφηεηαο,   

 Αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηζηνξηθά θαη ήδε δηαζέζηκα 

ζηνηρεία θαη ξεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο,   

 Αλαπηχζζνπλ θαη δηαζέηνπλ θαηαγεγξακκέλεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο 

εθηίκεζεο θαη επαλεθηίκεζεο ησλ ηπρφλ εμαζθαιίζεσλ.  

 Ζ ξχζκηζε δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθαιχςεη,  είηε πξνζσξηλά είηε 

κφληκα, ηα πξαγκαηηθά επίπεδα θηλδχλσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλνηγκάησλ, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη έγθαηξα θαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηα ΠΗ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο ξχζκηζεο ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ, επί ηε βάζεη 

ζπληεξεηηθψλ θαη αμηφπηζησλ παξαδνρψλ, εθηηκψκελε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο 

θάζε δαλεηνιήπηε κέρξη ην πέξαο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο.  

3.23 Νόκνο 3869/201089
 

 

ηα πιαίζηα απησ́λ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα δηεπθφιπλζε ησλ δαλεηνιεπησ́λ ην 2010 ςεθίζηεθε 

ν λνκφο 3869/2010 γλσζηφο θαη σο λφκνο Καηζέιε . χκθσλα κε ην λφκν απηφ  ηα πξφζσπα 

πνπ πιεξνπ́λ ηηο πξνπ̈πνζέζεηο κπνξνπ́λ, αλ ην επηζπκνχλ, λα ππάγνληαη ζε ακπληηθέ ξπ́ζκηζε 

ηνπ ελππφζεθνπ δαλείνπ ηνπο πνπ αθνξά ηελ θπ́ξηα θαηνηθία ηνπο
90

. Οη εζληθέο απηέο 

ξπζκίζεηο θαηαιακβάλνπλ ηνπο κηζζσηνχο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ππάιιεινπο ),ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, φζνπο έρνπλ ηεθκαηξφκελε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο 

πάζρνληεο απν́ βαξηέο αζζέλεηεο , ηνπο πνιπηέθλνπο, θαη απηνχο πνπ έρνπλ κφληκε αλαπεξία , 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εηήζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαήλεη ην πνζν́ ησλ € 

25.000, θαη απν́ 01.01.2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο 

ην εηζφδεκα απην́ έρεη ππνζηεί κεήσζε άλσ ηνπ 35%.  

Ζ δηαδηθαζήα ππαγσγήο ζην λν́κν πεξηιάκβαλε ηέζζεξα ζηάδηα: 

                                                      
89
http://www.e-nomothesia.gr 

90
Νφκνο 3869/2010 (ΦΔΚ 130/Α/03.08.2010) - Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 



82 

 

 

1ν ηάδην : Πξνζπάζεηα επήηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ : ν νθεηιέηεο νθεήιεη έμη 

κήλεο πξηλ απν́ ηελ ππνβνιέ ηεο αίηεζεο ζην δηθαζηήξην λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε ην ζχλνιν ησλ πηζησηψλ ηνπ . Δθφζνλ ε 

πξνζπάζεηα απηή επηηχρεη ε δηαδηθαζήα ιήγεη.  

2ν ηάδην: Πξνζπάζεηα δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ: αλ απνηχρεη ν εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο 

ηφηε ν νθεηιέηεο θαηαζέηεη αίηεζε (κε ην πεξηερφκελν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο) ζην αξκφδην δηθαζηήξην θαη ηελ θνηλνπνηεί θαη ζηνπο πηζησηέο ηνπ . Δθφζνλ νη 

πηζησηέο εήηε φινη εήηε εθείλνη νη απαηηέζεηο ησλ νπνήσλ ππεξβαίλνπλ ην ήκηζπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ πφζνπ ησλ απαηηέζεσλ ζπκθσλνχλ κε ην πεξηερφκελν ζηελ αίηεζε ζρέδην 

δηεπζέηεζεο νθεηιψλ ζεσξεήηαη ν́ηη ν ζπκβηβαζκφο έρεη γήλε η απνδεθηφο θαη ν́ηη ε αίηεζε γηα 

ξχζκηζε θαη απαιιαγή απφ ηηο φθεηιεο αλαθιήζεθε.  

3ν ηάδην: Γηθαζηηθή ξπ́ζκηζε ρξεψλ κε απαιιαγή απν́ ρξέε : αλ ην ζρέδην δηεπζέηεζεο ησλ 

νθεηιψλ δελ γήλεη δεθηφ απν́ ηνπο πηζησηέο ζπ́κθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα , ην δηθαζηήξην 

ειέγρεη απηεπαγγέιησο αλ πιεξνπ́ληαη νη πξνπ̈πνζέζεηο γηα ηε ξπ́ζκηζε ησλ νθεηιψλ θαη ηελ 

απαιιαγή ηνπ νθεηιέηε θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε ηνπ κέζα ζε δπ́ν κήλεο απν́ ηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο:  

 Αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεήα ηνπ νθεηιέηε δελ εήλαη επαξθή, ην δηθαζηήξην 

ιακβάλνληαο ππν́ςε ηα θξηηέξηα πνπ ζέηεη ην ζρέδην λν́κνπ , ηνλ ππνρξεψλεη λα 

θαηαβάιιεη κεληαίσο θαη γηα ρξνληθν́ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ νξηζκέλν πνζν́ . Μέρξη 

ηε ιήμε ηεο πεξην́δνπ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ πξέπεη λα εμνθιείηαη πνζνζην́  ηνπιάρηζηνλ 

10% ηνπ ζπλν́ινπ ησλ νθεηιψλ ηνπ , ζην π́ςνο πνπ απηέο αλέξρνληαλ θαηά ην ρξφλν 

θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο. 

 ε εμαηξεηηθέο πεξηπησ́ζεηο (π.ρ. ρξνληάο αλεξγίαο ) επηηξέπεηαη λα πξνζδηνξίδνληαη 

κεληαίεο θαηαβνιέο κηθξνχ π́ςνπο έ θαη κεδεληθέ ο. 

4ν ηάδην : 

4ν ηάδην:  Γηθαζηηθή ξπ́ζκηζε νθεηιψλ ρσξήο απαιιαγή: 

 Αλ ε αδπλακήα ηνπ νθεηιέηε εήλαη κε δφιηα θαη πξφζθαηξε, θαη  

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεήα θαη ηα πξνζδνθψκελα εηζνδήκαηα ηνπ επαξθέ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ , ην δηθαζηήξην κπνξεί απιψο λα πξνβεί ζε ξχζκηζε ησλ 
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νθεηιψλ, πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελήα θνηλνπνίεζεο ηεο αίηεζεο ζηνπο 

πηζησηέο πεξαηψλνληαο έηζη ηε δηαδηθαζήα . Ζ ξπ́ζκηζε κπνξεή λα πξνβιέπεη ηελ 

αλαζηνιή ηεο πεξηνδηθήο εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο κέρξη δπ́ν έηε:  

 Δίηε κε ππνρξέσζε πεξηνδηθήο θαηαβνιήο κφλν ησλ ηφθσλ θαηά ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα 

 Δίηε κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπο ρσξίο πξνεγνχκελν αλαηνθηζκφ θαηά ηε ιήμε ηεο 

αλαζηνιήο.  

3.23.1 Αιιαγέο ζηνλ Ν. 3869/2010 

ηελ πνξεία ην Τπνπξγείν Αλάπηπμε ο αλαθνίλσζε αιιαγέο ζην λν́κν γηα ηα ππεξρξεσκέλα 

λνηθνθπξηά. ηφρνο ήηαλ ν ηζρχνλ λφκνο λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφο θαζψο ζήκεξα 

καθξνρξφληεο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο έρνπλ ζέζεη ζε νκεξία πνιινχο δαλεηνιήπηεο.  

πγθεθξηκέλα βειηηψλεηαη ε απν ηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ κε 

πξφβιεςε φηη ζα αξθεί ε ζπκθσλία ησλ πηζησηψλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 50%+1 ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο νθεηιήο θαη φρη ηελ πιήξε νκνθσλία (100%) πνπ απαηηνχζε κέρξη ζέκεξα.  

Ζ πεξίνδνο ράξηηνο ζα εήλαη 48 κήλεο, δειαδή 4 ρξφληα θαη ε κεληαία δφζε πξνο ηελ ηξάπεδα 

δελ ζα πξέπεη λα μεπέξλα ην 30% ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ελσ́ ζα πεξηιακβάλεη 

ηφθνπο θαη κέξνο ηνπ θεθαιαήνπ .  

Γηα ηα λνηθνθπξηά κε εηζνδήκαηα θάησ ησλ 15.000 επξψ πξνβιέπεηαη φηη ην επηηφθην ζα εήλαη 

1,5% ( 0,75+ βαζηθφ επηηφθην ΔΚΣ ). Δπίζεο φζνλ αθνξά ηνπο αλέξγνπο ( εγγεγξακκέλνπο 

ζηνλ ΟΑΔΓ) κε κνλαδηθφ εηζφδεκα ην επίδνκα αλεξγίαο ζα παξέρεηαη επηπιένλ ε δπλαην́ηεηα 

κεδεληθψλ θαηαβνιψλ κε πιήξε απαιιαγή ηφθσλ γηα ζπλνιηθν́ δηά ζηεκα 6 κελψλ εληφο ηεο 

πεξηφδνπ ράξηηνο . 
91

 

Δπίζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε ν 

νπνίν γηα λα εληαζεί ζηηο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα έρεη ζχλνιν αθίλεηεο πεξηνχζηαο κε 

αληηθεηκεληθή έσο 250.000 επξψ, ζχλνιν θαηαζέζεσλ έσο θαη 10.000 επξψ, ελψ ην 

αλεμφθιεην πν́ζν ηνπ δαλείνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπέξλα 150.000 επξψ. Καηαξγείηαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Θεζπίδεηαη ν ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο κε ζην́ρν 

ηελ ηαρχηεξε εμσδηθαζηηθή  ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ  .Σέινο, 

ζηηο ξπζκήζεηο πεξηιακβάλνληαη θαη βειηηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγήα ηνπ Σεηξεζία  κε ηελ ζέζπηζε 

                                                      
91

http://www.eanda.gr/forum/yperxreomena-neos-nomos-kai-tropopoiisi- 
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ελφο at Asset απφ ηηο ηξάπεδεο θαη αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ   

πξνθίι απν́ ηηο ήδηεο.  

Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο θαζψο θαη νη βειηηψζεηο απηψλ απνηεινχζαλ κηα αζπίδα  πξνζηαζίαο 

γηα κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο πνπ ζέκεξα εμππεξεηνπ́λ θαλνληθά ηηο δαλεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο σζηφζν εμαηηήαο ηεο θξήζεο θαη ιν́γσ ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο 

δπζθνιεχνληαη λα ηα εμππεξεηήζνπλ. 

3.24 Γηαρείξηζε εκπινθώλ - Άξζξν 88 Νόκνπ 3601/2007 Δθηνθηζκόο 

Γαλείσλ ή Λνηπώλ Πηζηώζεσλ 

 

Σα πηζησηηθά ηδξπ́καηα πνπ εδξεπ́νπλ ζηελ Διιάδα ππνρξενπ́ληαη λα ηεξκαηίδνπλ ηε 

ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ ή ησλ ινηπψλ πηζηψζεσλ πνπ ρνξεγνχλ , ππφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

κε βάζε ην Ν . 1665/1986 (ΦΔΚ 194 Α )́, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

θαηά ην νπνίν ινγηζζέληεο ηφθνη επί ησλ δαλείσλ ή ησλ ινηπψλ πηζηψζεσλ απηψλ 

παξακέλνπλ αλείζπξαθηνη θαη ην νπνήν δελ κπνξεή λα ππεξβαήλεη ηνπο έμη (6) κήλεο 

πξνθεηκέλνπ πεξί νθεηιψλ απφ δάλεηα πξνο θπζηθά πξφζσπα πνπ εμαζθαιίδνληαη πιήξσο κε 

αθίλεηα θαη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα φθεηιεο απν́ ινηπέο πηζηνδνηήζεηο.  

Μεηά ηελ πάξνδν απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο επηηξέπεηαη κφλν εμσινγηζηηθφο πξνζδην ξηζκφο 

ησλ ηφθσλ , πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ησλ ηπρφλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη κέζσ αλαηνθηζκνχ 

φπνπ επηηξέπεηαη , νη νπνήνη ζα ινγηζηηθνπνηνπ́ληαη ν́ηαλ θαη εθν́ζνλ απηνί εηζπξάηηνληαη . 

Δηδηθά φηαλ εμεηάδνληαη δάλεηα ή ινηπέο πηζηψζεηο κε ηε κνξθή αιιειφ ρξεσλ ινγαξηαζκψλ, 

εθφζνλ νη ινγηδφκελνη θαη κε εηζπξαηηφκελνη ηφθνη απμάλνπλ ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ 

ινγαξηαζκψλ, πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζε πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ 

εληφο ηνπ ηξίκελνπ πνπ έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ  ηφθσλ πξνθεηκέλνπ λα 

κελ ζηακαηήζεη ν εθηνθηζκφο ησλ δαλεήσλ έ ινηπψλ πηζησ́ζεσλ.  

Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ην εθάζηνηε πηζησηηθν́ ήδξπκα λα ρνξεγεή λέα δάλεηα γηα ηελ πιεξσκή 

νθεηιφκελσλ ζε απην́ ιεμηπξφζεζκσλ ηφθσλ έ θαη λα πξνβαίλεη ζε ξπ́ζκηζε νθ εηιψλ 

ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο εθην́ο εάλ πξν́θεηηαη γηα ζπ́κβαζε γεληθφηεξεο ξπ́ζκηζεο νθεηιψλ 

ηνπ δαλεηνιήπηε , πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε απν́ ην πηζησηηθν́ ήδξπκα 

ηεο δπλαην́ηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ κε βάζε ζπγθεθξη κέλν 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη νξηζηεί. 
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Γηα ηνπο ήδηνπο ιν́γνπο απαγνξεχεηαη ζηα πηζησηηθά ηδξπ́καηα πνπ εδξεπ́νπλ ζηελ Διιάδα ε 

θεθαιαηνπνίεζε ηφθσλ , ε νπνία δελ πξνβιέπεηαη ζε αξρηθέ δαλεηαθή ζπ́κβαζε 

καθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο ή ζε ζχκβαζε γεληθφηεξεο ξπ́ζκηζεο νθεηιψλ.  

3.25 Πξνζσξηλέο Καζπζηεξήζεηο 

 

Ωο πξνζσξηλή ραξαθηεξίδεηαη ε θαζπζηέξεζε πνπ νθεήιεηαη ζε παξνδηθή ηακεηαθή 

δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε , ε νπνήα πξνβιέπεηαη λα ηαρηνπνηεζεί ζε ζχληνκν ρξνληθν́ 

δηάζηεκα
92

(φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ  παξάγξαθν 2.5). Ζ ζπ́κβαζε δαλεηνδφηεζεο ηνπ 

πειάηε ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη λα θαιπ́πηεη ην ζπ́λνιν ηεο νθεηιή ηνπ (ελήκεξεο θαη 

ιεμηπξφζεζκεο). Ζ ζπλνιηθή νθεηιή εήλαη ε άζξνηζε ηεο ελήκεξεο αιιά θαη ηεο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο . Θα πξέπεη λα δήλεηαη  ηδηαίηεξε πξνζνρή σ́ζηε λα κελ ππάξρνπλ 

απαηηήζεηο ιαλζαζκέλα ζε πξνζσξηλή αληί ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε γηαηί δε ζα ιεθζέλ 

έγθαηξα ηα αλαγθαήα κέηξα. 
93

 

3.25.1 Οξηζηηθέο Καζπζηεξήζεηο 

Οξηζηηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή , φηαλ ε θαζπζηέξεζε έρεη πεξάζεη ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη γίλεηαη κφληκε θαηάζηαζε
94

, ελψ δελ πξνθχπηεη νχηε απφ ηελ 

πνξεία ησλ εξγαζησ́λ θαζψο νπ́ηε απν́ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ πηζηνχρνπ ν́ηη νη 

θαζπζηεξήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ νκαιά.  

ηηο νξηζηηθέο θαζπζηεξήζεηο, ζηηο επαγγεικαηηθέο ρνξεγήζεηο , θιείλεη ε ζπ́κβαζε ηνπ 

αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ έ ηνπ δαλείνπ θαη φιεο νη φθεηιεο πιένλ ραξαθηεξήδνληαη σο 

ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο. Ζ είζπξαμε ηνπο δε, επηδηψθεηαη δηθαζηηθψο. 

Ζ κεηαθνξά ηεο ρνξέγεζεο ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε αλαγγέιιεηαη εγγξάθσο ζηνλ πηζηνχρν 

θαη ζε ηπρφλ εγγπεηέο , φπσο πεξηγξάςακε πην πάλσ Οη απαηηέζεηο ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε 

δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε επηζθαιείο θαη ζε αλεπίδεθηεο είζπξαμεο (δηαθξαηψληαο αλάινγεο 

πξνβιέςεηο). Ζ ηξάπε δα εμαθνινπζεί λα ππνινγίδεη ηφθνπο κν́λν ζηηο νξηζηηθέο 

θαζπζηεξήζεηο ν́πνπ ε είζπξαμε ηνπο ζεσξεήηαη αζθαιήο , θπξίσο ιφγσ πθηζηακέλσλ 

                                                      
92

αθέιιεο Δκκαλνπήι (1987), «Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ησλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ», ζει. 144.    

93
 Μηράιεο Δ. Αγγειάθεο(2005)«Σξαπεδηθέο Υξεκαηνδνηήζεηο Δκπινθέο». ζει.10. 

94
 αθέιιεο Δκκαλνπήι (1987), «Λνγηζηηθή θαη Διεγθηηθή ησλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ», ζει. 144.  



86 

 

πξνζσπηθψλ έ εκπξαγκάησλ εμαζθαιίζεσλ . Σα πφζα πνπ εηζπξάηηεη ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα 

ζπκςεθίδνπλ θαηά ζεηξά δηθαζηηθά έμνδα, ινηπά έμνδα, ηφθνπο αιιά θαη θεθάιαην. 

3.26 Πξνεηνηκαζία Γηα Σε Μεηαθνξά Σεο Απαήηεζεο Απν́ Πξνζσξηλή ε 

Οξηζηηθή Καζπζηέξεζε 
95

 

 

Παξαθάησ γίλεηαη πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηηο βαζηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνπ́λ νη ηξάπεδεο 

πξηλ απν́ ηελ κεηαθνξ ά ησλ δαλεήσλ θαη πηζησ́ζεσλ ζε θαζεζησ́ο (status) νξηζηηθήο 

θαζπζηέξεζεο. Οη ελέξγεηεο απηέο γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξναζπίζνπλ ηα ζπκθέξνληα 

ηνπο αιιά θαη λα εηνηκάζνπλ ζρέδην είζπξαμεο γηα ηελ θάζε νθεηιή μερσξηζηά . Ο βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο θάζε ηξ άπεδαο είλαη ε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο έλαληη ησλ άιισλ δαλεηζηψλ 

θαη ε ηειηθέ είζπξαμε νιφθιεξεο ηεο νθεηιήο. Οη ελέξγεηεο εήλαη νη αθν́ινπζεο :  

 Έξεπλα γηα ηελ χπαξμε αθίλεηεο πεξηνχζηαο γηα φινπο ηνπο ελερφκελνπο (ηνπο 

πηζηνχρνπο θαη ηνπο εγγπεηέο).  

 Παξαθνινχζεζε κεηαβνιψλ ζηελ αθίλεηε πεξηνχζηα ηνπο (απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ 

δαλείνπ θαη έπεηηα) .  

 Αλαγλψξηζε ηνπ ρξένπο απν́ ηνλ νθεηιέηε.  

 Πίεζε γηα πιήξε δηαζθάιηζε ηεο απαίηεζεο.  

  Έιεγρνο γηα πιήξε θαη νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ππ εγγχσλ ζηελ ηξάπεδα 

πξαγκάησλ (θηλεηψλ θαη αθηλήησλ αμηψλ).  

 Έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ηεο αζθάιηζεο ησλ σο άλσ πξαγκάησλ θαη φπνπ δελ είλαη 

αζθαιηζκέλα λα εμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο αζθάιηζεο ηνπο.  

 Δμνλπρηζηηθφο έιεγρνο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ νξζφη εηα αιιά θαη ηελ πιεξφηεηα 

ηνπο.  

  Έιεγρνο ησλ δαλεηαθψλ ινγαξηαζκψλ θαη εμέηαζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζσζηψλ 

επηηνθίσλ.  

 Δπαλέιεγρνο ελερχξσλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί (επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο θηι).  
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 Έιεγρνο γηα ηπρφλ πθηζηάκελεο παξαγξαθέο. 

  Έξεπλα δπζκελψλ ζηνλ Σεηξεζία
96

 γηα πηζηνχρνπο , εγγπεηέο θαζσ́ο θαη θνξεήο ν́ηαλ 

πξφθεηηαη γηα εηαηξεία. 

  Έιεγρνο ησλ νθεηιψλ ηνπ πηζηνχρνπ ζε άιιεο ηξάπεδεο θαζψο θαη ηηο θαιχςεηο 

απηψλ. 

 Αμηνπνίεζε θάζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίαο. 

3.27 ηάδηα Από Σα Οπνία Πεξλάεη Μηα Απαίηεζε Ώζπνπ Να 

Δθθαζαξηζηεί 

 

3.27.1 ηάδην αλαραίηηζεο θηλδύλσλ 

Θα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ππάξμεη πιήξεο δηαζθάιηζε ηεο 

απαίηεζεο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ελερφκελσλ (π.ρ έγγξαθε πξνζεκεηψζεσλ 

αθφκα θαη έξεπλα ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη γηα ηπρφλ κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ). 

3.27.2 ηάδην επηδίθαζεο ηεο απαίηεζεο 

 Πξέπεη λα επηιέγνληαη ηα πξνζθνξφηεξα δηθαζηηθά κέζα γηα λα ππάξμεη ζην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ δηάζηεκα ε έλαξμε ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη ζπιινγή φισλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ απφ ηνλ πηζηνχρν ή ζε ηξίηνπο 

(π.ρ. έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο, αλαθνπή, θηι). 

3.27.3 ηάδην αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο 

 ην ζηάδην απηφ γίλεηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, δειαδή πιεηζηεξηαζκφο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ελερνκέλσλ (νθεηιέηε, εγγπεηή). Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε πηψρεπζε ηνπ 

νθεηιέηε ή ππαγσγή ηνπ ζε εηδηθνχο λφκνπο εθθαζάξηζεο. 

3.27.4 ηάδην απόζβεζεο επηζθαινύο απαίηεζεο 
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Ζ απαίηεζε θαηαηάζζεηαη ζηηο επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη δηαγξαθή ηεο γηα ην πνζφ πνπ 

απνηειεί ηελ πηζαλή δεκηά. 

3.28 Γηαθαλνληζκνί Οθεηιώλ 
97

 

 

Με ζθνπφ λα ξεπζηνπνηεζνχλ νη ιεμηπξφζεζκεο απαηηέζεηο ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζήεο νη  νπνίεο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην είδνο ησλ 

πθηζηακέλσλ εμαζθαιίζεσλ (ελνρηθψλ θαζψο θαη εκπξάγκαησλ ). Οη δηαδηθαζήεο απηέο 

κπνξεί λα είλαη εμψδηθεο ή θαη δηθαζηηθέο.  

Οη ηξάπεδεο έρνπλ ζπιιέμεη φζεο πεξηζζν́ηεξεο πιεξνθνξήεο εήλαη δπλαη φλ, γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε αιιά θαη λα πξνεηνηκάζνπλ έλα ζρέδην 

δηαπξαγκαηεχζεσλ καδί ηνπ . Σειηθφο ζην́ρνο εήλαη ε επήηεπμε ηεο απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ 

ηνπ, ε νπνήα ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί εήηε κέζσ ηεο απνπιεξσκήο ηνπο απν́ ηνλ πειάηε 

είηε κέζσ ηεο ξεπζηνπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ είηε κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν ελ 

ηέιεη. Κιεηδί γηα ηελ επήηεπμε ησλ αλσηέξσ είλαη ν θαζνξηζκφο απν́ ηελ ηξάπεδα ηεο 

 ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ ζε πεξίπησζ ε πνπ δελ ζα εμνθιεζνχλ νη 

νθεηιέο. Οη ηξάπεδεο έρνπλ ηελ επηινγή λα επηδηψμνπλ δηθαζηηθά ή εμψδηθα κηα απαήηεζε . 

Όηαλ επηιέγεηαη ε δηθαζηηθή νδφο , δξνκνινγνχληαη φιεο εθεήλεο νη ελέξγεηεο ν́πνπ ε 

είζπξαμε ηνπο εήλαη πιένλ αλαγθαζηηθή , έζησ θαη αλ ν ηίηινο δελ εήλαη αθν́κα ηειεζίδηθνο . 

Σφηε, ζπλήζσο νη νθεηιέηεο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε επηδηψθνπλ λα 

δηαθαλνλίζνπλ ηηο φθεηιεο ηνπο . Δπίζεο, πνιινί νθεηιέηεο δηαθαλνλίδνπλ ηηο φθεηιεο ηνπο 

εμψδηθα θαη δε ρξεηάδεηαη ν́ιε εθείλε ε ρ ξνλνβφξα δηθαζηηθή δηακάρε. ε πεξήπησζε πνπ δελ 

ηεξεζνχλ απν́ ηνλ νθεηιέηε, ηα νξηδφκελα ζηνλ δηαθαλνληζκν́, απηφο ζα ζεσξείηαη ζαλ λα κελ 

έρεη γίλεη θαη ζα επαλέιζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ θαηάζηαζε πξηλ απφ ηνλ δηαθαλνληζκφ. 

3.29 Πξαθηηθή Τπνινγηζκνπ́ Σσλ Σόθσλ Υνξεγέζεσλ 

 

Οη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη πάλσ ζηηο ελήκεξεο ρνξεγέζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο 

γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κέζα ζηελ νπνήα θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλνη . Οη δεδνπιεπκέλνη 

ηφθνη πάλσ ζηηο ρνξεγέζεηο πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζε θαζπζηέ ξεζε αιιά ε είζπξαμε ηνπο 

ζεσξείηαη βέβαηε είηε γηαηί ε θαζπζηέξεζε είλαη πξνζσξηλή είηε γηαηί ππάξρνπλ ηζρπξέο 
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εμαζθαιίζεηο, θαηαρσξνχληαη σο έζνδα ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνήα θαηέζηεζαλ 

δεδνπιεπκέλνη θαη απμάλνπλ ηα έζνδα ηνπο κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο δαλεήσλ ζε νξηζηηθή 

θαζπζηέξεζε γηα ηα νπνήα δελ ππάξρεη πξννπηηθή ξπ́ζκηζεο.
98

 

ηελ Διιάδα γηα λα ραξαθηεξηζζεί έλα δάλεην σο κε εμππεξεηνχκελν απαηηεήηαη λα έρεη γήλεη 

θαηαγγειία ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη πάγσκα ηνπ εθηνθηζκνχ . ε απηέ ηελ πεξήπησζε 

θαζίζηαηαη απαηηεηή ε ρνξέγεζε ζην ζχλνιφ ηεο θαη αθνπ́ έρεη κεηαθεξζεί ην δάλεην ζε 

νξηζηηθή θαζπζηέξεζε , έπεηηα επηδησ́θεηαη , κέζσ ηηο λνκηθήο νδνχ ε είζπξαμε ηνπ. Ζ 

κεηαθνξά ηνπ δαλείνπ ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε αλαγγέιιεηαη ζηνλ πηζηνχρν φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν θαζψο θαη ζε ηπρφλ εγγπεηέο κέζσ δηθαζηηθνχ επηκειεηή.  

ηηο ρνξεγήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θαζπζηέξεζε εθαξκφδεηαη επηηφθην ππεξεκεξίαο , ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ ζχκβαζε ρνξήγεζεο θαη δελ κπνξεή λα ππεξβαήλεη ην ζπκβαηηθν́ επηηφθην 

(φπσο εθαξκν́δεηαη ζην ελήκεξν ηκήκα θάζε ρνξέγεζεο ) παξαπάλσ απφ 2,5% ελψ νη 

δηάθνξνη ηφθνη επή ησλ θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ είλαη δπλαηφλ λα θεθαιαηνπνηνχληαη 

λσξίηεξα απν́ έμη (6) κήλεο απν́ ηε ζηηγκή πνπ θαζήζηαληαη ιεμηπξφζεζκνη (άξζξν 12 / Ν. 

2301/1998).  

Σν επηηφθην ππεξεκεξίαο ινγίδεηαη απν́ ηελ πξσ́ηε κέξα ηεο θαζπζηέξεζεο ελψ ζχκθσλα κε 

ην Νν́κν 2601/1998, νη θαζπζηεξνχκελνη ηφθνη κπνξνχλ λα αλαηνθηζηνχλ , εθφζνλ ηνχην 

ζπκθσλεζεί, απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο θαζπζηέξεζεο . Οη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ 

πξνζηίζεληαη ζην ιεμηπξφζεζκν θεθάιαην αλά εμάκελν θαη‟ ειάρηζην φξην, είηε πξφθεηηαη γηα 

δαλεηαθήο ζπκβάζεηο εήηε γηα ζπκβάζεηο αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ (επαγγεικαηηθέο 

ρνξεγήζεηο) 

χκθσλα κε ην άξζξν 345 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ν δαλεηζηήο έρεη ην δηθαήσκα λα απαηηήζεη 

ηφθν ππεξεκεξίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν ή κε δηθαηνπξ αμία ρσξήο λα εήλαη ππνρξεσκέλνο 

λα απνδείμεη δεκηά. 

3.30 Ρεπζηνπνίεζε Σσλ Δμαζθαιίζεσλ99
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 Σξνπνπνίεζε ηεο Πξάμεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο (ΠΔΔ) 42/30.05.2014, «Πιαίζην επνπηηθψλ ππνρξεψζεσλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ» - Καηάξγεζε ηεο 

Δγθπθιίνπ Γηνίθεζεο 13/30.7.2009 ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

http://www.bankofgreece.gr 
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Δθπνίεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ ζπκβαίλεη ν́ηαλ ε ηξάπεδα ζεψξεη ν́ηη δελ κπνξεί λα 

ζπλεξγαζηεί κε ην δαλεηνιήπηε θαζσ́ο επηδεηλψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ε  αμία 

ησλ εμαζθαιίζεσλ κεηψλεηαη , πξάγκα πνπ κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηε ζέζε ηεο αθφκα πην 

αβέβαηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθν́ δηάζηεκα . Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη ε ξεπζηνπνίεζε ζε 

αξθεηέο πεξηπησ́ζεηο φπνπ δηελεξγείηαη πιεηζηεξηαζκφο απν́ ηξήηνπο πξνθεηκέ λνπ λα 

δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ηεο. ε φιεο ηηο πεξηπησ́ζεηο ζα πξέπεη λα θηλεζεί άκεζα , ψζηε λα 

εηζπξάμεη ν́ζν ην δπλαην́λ κεγαιχηεξν πνζνζην́ ηνπ νθεηινκέλνπ πφζνπ κπνξεή.  

Μηα ηξάπεδα κπνξεή λα ξεπζηνπνηήζεη ηηο εμαζθαιίζεηο κε πνηθίινπο ηξν́πνπο  αλάινγα κε ηε 

κνξθή ηνπο αιιά θαη ηελ πηζαλή ακθηζβήηεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο απν́ ηελ κεξηά ηνπ 

νθεηιέηε. Ζ δηάξθεηα πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηε ξεπζηνπνήεζε πνηθίιεη αλάινγα κε ην εήδνο 

ηνπ θαιχκκαηνο . Γηα παξάδεηγκα ε ξεπζηνπνήεζε κηαο επηηαγήο εήλαη π νιχ εχθνιε θαη 

γξήγνξε απν́ απηέλ ελν́ο αθίλεηνπ . ε φιεο ηηο πεξηπησ́ζεηο ηδαληθή εήλαη ε εμψδηθε 

ξεπζηνπνίεζε απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θφζηνπο . Πξηλ απν́ ηε ξεπζηνπνήεζε ησλ 

εμαζθαιίζεσλ, ε ηξάπεδα εμεηάδεη πξνζεθηηθά ηηο ηξαπεδηθέο ηεο ζρέζεηο κε η ν δαλεηνιήπηε 

,ηε ζπλεξγαζήα ηνπ δαλεηνιήπηε ζε πηζαλή ξεπζηνπνήεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ θαζσ́ο 

δηθαζηηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξεκπνδίζνπλ αιιά θαη λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηε δηαδηθαζήα . Δπίζεο εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά ηα δηθαηψκαηα ηεο επή  ησλ 

εμαζθαιίζεσλ θαζσ́ο αλ έρεη ππεξθάιπςε κπνξεή λα απαηηήζεη άκεζε πιεξσκή ψζηε λα 

απεκπιαθεί απν́ καθξνρξν́ληεο πξνζπάζεηεο αλαδηάξζξσζεο . Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε 

εθηίκεζε ηεο πθηζηάκελεο αμήαο ησλ εμαζθαιίζεσλ , φπσο δηακνξθψζεθε αιιά θαη ην 

αλακελφκελν θν́ζηνο ξεπζηνπνίεζεο ηνπο αθνπ́ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηάθνξα έμνδα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πψιεζε θαη κε ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε . εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

επθνιία ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηνπο θαζσ́ο γηα παξάδεηγκα θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεήα απν́ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηεο ηξάπεδαο έσο ηε ζηηγκή πνπ ζα πνπιεζνχλ , 

πηζαλφλ ζα ηελ επηβαξπ́λνπλ κε ζεκαληηθά έμνδα ζπληέξεζεο (π.ρ. ηα αθίλεηα) θαη ηέινο δελ 

πξέπεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα ακειεί ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξνπ́λ λα έρνπλ νη εζπε πζκέλεο 

ξεπζηνπνηήζεηο ζην brand name ηεο ηξάπεδαο θαζσ́ο ζα ζρνιηαζηεί άζρεκα απν́ ηελ αγνξά.
100

 

3.31 Παξάγνληεο Πνπ Λακβάλνληαη Τπόςε Γηα Σε πκκεηνρή Σεο 

Σξάπεδαο ε Πιεηζηεξηαζκό 
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Μηράιεο Δ. Αγγειάθεο, «Σξαπεδηθέο Υξεκαηνδνηήζεηο Δκπινθέο». (2005) ζει.37 
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Ζ δηαδηθαζήα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ
101

κπνξεί λα επηζπεχζεη απφ ηελ ηξάπεδα έ θαη απν́ ηξήηνπο. 

Ζ ηξάπεδα ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο έ φρη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ κε βάζε ηελ 

εκπνξηθή αμήα αθίλεηνπ ηελ ηηκή  ηεο πξψηεο πξνζθνξάο θαη ηα έμνδα εθηέιεζεο ζε 

πεξίπησζε επίζπεπζεο πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηελ ηξάπεδα . Δπίζεο ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ 

πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο αλ θαηαθπξσζεί ην αθήλεην ζηελ ηξάπεδα , ηπρφλ αθαλέ πξνλφκηα 

(π.ρ Γεκν́ζην, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνή), ην π́ςνο θαζψο θαη ε ζεηξά ησλ ππέξ ηεο ηξάπεδαο 

εγγεγξακκέλσλ βαξψλ φπσο θαη ηέινο ην π́ςνο ηεο  αζθαιηδφκελεο κε ην αθήλεην απαήηεζεο . 

Μαδί κε φια ηα παξαπάλσ ζπλππνινγίδεηαη ε πηζαλνινγνχκελε ζεηξά θαη πνζν́ θαηάηαμεο 

ηεο ηξάπεδαο ζην πιεηζηεξήαζκα αιιά θαη ε  αμηνπνίεζε αθίλεηνπ ζε πεξήπησζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ ζηελ ηξάπεδα.
102
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Αγγειάθεο Μ. (2005), «Σξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο εκπινθέο», ζει. 299, «Ο πιεηζηεξηαζκφο εήλαη 

ηδηφξξπζκε ζπ́κβαζε εμνκνηνπκέλε κε πψιεζε, ε νπνία ηειεηψλεη κε θαηαθχξσζε. 
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Μηράιεο Δ. Αγγειάθεο, «Σξαπεδηθέο Υξεκαηνδνηήζεηο Δκπινθέο» (2005) ζει.39 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ‘ΚΟΚΚΗΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ’-

ΣΗΣΛΟΠΟΗΖΔΗ-ΑΡΖ ΠΛΔΗΣΖΡΗΑΜΧΝ 

 

4.1 O SSM Καη Ο Ρόινο Σνπ ηελ Δπηινγή Πνιηηηθήο Σσλ Διιεληθώλ 

Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ 

 

Ζ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (Single Supervisory 

Mechanism, SSM) ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2014 απνηέιεζε ην μεθίλεκα κηαο λέαο επνρήο γηα ην 

επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ε επνπηεία ησλ ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαηέζεθε ζε κηα ππεξεζληθή αξρή, πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ).
103

Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο, ν νπνίνο έρεη 

ζπζηαζεί κε ηνλ Καλνληζκφ 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλάζεζε ζηελ ΔΚΣ ησλ 

εηδηθψλ θαζεθφλησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

ηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ηα 19 θξάηε-κέιε ηεο 

επξσδψλεο, ελψ ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ κπνξνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο «ζηελήο ζπλεξγαζίαο» 

ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ ηνπο κε ηελ ΔΚΣ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραληζκνχ έρνπλ νξηζηεί ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ησλ 

Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
104

 

Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί θαη είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνη γηαηί κε βάζε ζηελ ζηνρνζεζία 

απηή ζα ειέγρνληαη ζε ηξηκεληαία βάζε νη ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ ηνλ SSM κε απζηεξά 

θξηηήξηα θαη ρσξίο ηελ εθαξκνγή θακίαο ειαζηηθφηεηαο. Οη 4 ειιεληθέο κεγάιεο ζπζηεκηθέο 

ηξάπεδεο  έρνπλ πξνβεί ζηελ παξνπζίαζε ζηνλ Μφληκν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ, ηνλ SSM, ηνπο 

ζηφρνπο γηα ηελ κείσζε ησλ NPEs ησλ κε εμππεξεηνπκέλσλ αλνηγκάησλ πνπ αλέξρνληαη ζε 

116 δηζ επξψ ζε ζχλνιν 201 δηζ επξψ δαλείσλ. Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί θαη είλαη 

                                                      
103

http://www.hba.gr/TrapEn/trapezikienosiCase.asp?menu=1  

104
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/20160310_The_Agenda_for_NPL_Resolution.pdf 
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πνιχ θξίζηκνη γηαηί κε βάζε απηή ηελ ζηνρνζεζία ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηξηκεληαία 

βάζε νη ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ ηνλ SSM κε απζηεξά θξηηήξηα θαη ρσξίο θακία 

ειαζηηθφηεηα γηα ηα επφκελα έηε. Ζ κέζε κείσζε ζην ζχζηεκα ησλ NPEs ησλ κε 

εμππεξεηνπκέλσλ αλνηγκάησλ πνπ αλέξρνληαη ζε 116 δηζεθ. ζα είλαη 39,6% κεηαμχ αξρψλ 

ηνπ 2016 έσο θαη ηα ηέιε ηνπ 2019.  

χκθσλα κε ην θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ε δηάξθεηα ηεο ζηνρνζεζίαο είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 έσο θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2019. ε 

γεληθέο γξακκέο οη ηξάπεδεο δεζκεχηεθαλ λα πεξηνξίζνπλ θαηά 40% ηα κε εμππεξεηνχκελα 

πηζησηηθά αλνίγκαηα (NPEs) θαη θαηά 50% ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (NPLs) ην 

δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2016 έσο ην ηέινο ηνπ 2019.
105

Οη ζηφρνη απηνί ζα επηηεπρζνχλ θαηά 1/3 

ζα επηηεπρζνχλ κε ξπζκίζεηο δαλείσλ, θαηά 1/3 κε δηαγξαθέο  θαη θαηά 1/3 κε 

πιεηζηεξηαζκνχο θαη πσιήζεηο(ζηφρνο είλαη λα εθπνηνχληαη κέζσ πιεηζηεξηαζκψλ 5-6 

ρηιηάδεο αθίλεηα ηνλ ρξφλν θαη ππφ πνιχ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο έσο 10.000 πιεηζηεξηαζκνί ηνλ 

ρξφλν). 

ρήκα 14 : Η ζηνρνζεζία ησλ ηξαπεδώλ γηα ηα NPEs έσο ην 2019
106

 

Σξάπεδα  NPEs πνζνζηό  NPEs απόιπην 

κέγεζνο  

Μείσζε έσο ην 2019 – 

ηόρνο  

Πεηξαηώο  52,10% 36,8 δηζ -43% ή -15,8 δηζ 

Δζληθή  47,90% 21,1 δηζ -38,5% ή -8,1 δηζ 

Eurobank  45,10% 23 δηζ -37% ή -8,5 δηζ 

Alpha bank  52,60% 32,2 δηζ -40% ή -12,8 δηζ 

Πεγή :http://bankingnews.gr 

 

4.1.1 Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα Καη Σηηινπνίεζε Γαλείσλ107 
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http://www.kathimerini.gr/877058/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/stoxos-h-meiwsh-kokkinwn-daneiwn-

kata-40-dis-ews-to-2019 

106
Σέιε 2016 ε πξψηε αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηνλ SSM ζε δάλεηα θαη ζρέδηα 

αλαδηάξζξσζεο,04/10/2016,http://bankingnews.gr 

 

107
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113916341 



94 

 

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο ζεζκνχο, θαηά ηελ 

ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ην ζέκα ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ, απνηειεί έλα απφ ηα 

πιένλ κεγάια κέησπα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ δηάζηαζε απφςεσλ είλαη ζεκαληηθή αιιά 

εθθξάδεηαη ε αηζηνδνμία φηη ζα ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ην ζπληνκφηεξν 

έηζη ψζηε λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή κηα ζεηξά απφ ξπζκίζεηο θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα πνπ ζα 

αιιάμνπλ ηα πάληα θαη ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Μηα απφ ηηο πξνηάζεηο 

πνπ ηέζεθε ππφ ζπδήηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο ζεζκνχο, θαηά ην 

3
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016, είλαη θαη ε ειεχζεξε πψιεζε (εθρψξεζε) φισλ ησλ δαλείσλ, φρη κφλν 

ησλ «θφθθηλσλ» δειαδή αιιά θαη φζσλ εμππεξεηνχληαη θαλνληθά, ησλ «πξάζηλσλ».  

Μέζσ ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ δηεπθνιχλεηαη ε πψιεζε παθέησλ «πξνβιεκαηηθψλ» δαλείσλ ζε 

μέλνπο νήθνπο , νη νπνήνη ελ ζπλερεί α ζα κπνξνπ́λ λα πξνζθεπ́γνπλ αθφκα θαη ζε δηθαζηηθά 

κέζα πξνθεηκέλνπ λα ηα εηζπξάμνπλ . Οη ηξαπεδίηεο επειπηζηνχλ ν́ηη κε ηα λέα πξνγξάκκαηα 

ζα ξπζκηζηεί κεγάιν πνζνζην́ ησλ δαλεήσλ . Αθφκε θαη κε ηε δηεηή ράξε , πνπ ζα δνζεί ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα βγνπλ εληζρπκέλεο, θαζψο βάζεη ηνπ λένπ 

θψδηθα δενληνινγίαο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνπ́ κε λέν δάλεην θαζίζηα επθνιφηεξε ηελ 

πξντνληνπνίεζε ηνπ . Παξάιιεια, θαζίζηαηαη επθνιφηεξε θαη ε κεηαπψιεζε ηνπ ζε άιιε 

ηξάπεδα ή ε πελδπηηθή εηαηξία , ιχλνληαο κελ ηα ρεξηά ησλ ηξαπεδηηψλ , αιιά κεηαβάιινληαο 

νπζησδψο ηνπο ν́ξνπο γηα ηνπο δαλεηνιέπηεο. Δθηφο απφ ηνλ ηίηιν ηνπ δαλείνπ , ν αγνξαζηήο - 

πνπ κπνξεή λα εήλαη είηε εηζπξαθηηθή εηαηξία είηε ηξάπεδα εδξεχνπζα ζην εμσηεξηθφ  - απφθηα 

αθφκα θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ε ειιεληθέ ηξάπεδα έλαληη ηνπ δαλεηνιήπηε . Μπνξεί έηζη 

λα θηλεζεί απηνβνχισο δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ γηα λα εηζπξάμεη ηελ απαήηεζε ηεο εθφζνλ 

απηφ είλαη απαξαίηεην.  

ην εμσηεξηθφ ε θαηεγνξία ησλ NPE είλαη δηαδεδνκέλε θαζψο νη ηξάπεδεο ηα έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηήζεη ζρεηηθά ήδε. Π.ρ. αλ έλα δάλεην πιεξψλεηαη θαλνληθά αιιά ν 

δαλεηνιήπηεο είλαη άλεξγνο ζεσξείηαη φηη είηε έρεη πεξηνπζία, είηε φηη έρεη «ζηνθάξεη» 

ρξήκαηα,  Πξφθεηηαη δειαδή γηα «πξάζηλα» δάλεηα ελφο «θφθθηλνπ»  δπλεηηθά δαλεηνιήπηε. 

Δθφζνλ έλα δάλεην θαζπζηεξήζεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο απφ 1 έσο 90 εκέξεο ζεσξείηαη 

«πνξηνθαιί» ή NPE. 

Ζ πιεπξά ησλ δαλεηζηψλ θέξεηαη λα δεηά ηελ εθρψξεζε ησλ NPE ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη θαη ζηεγαζηηθά - θαηαλαισηηθά αιιά αθφκα θαη επηρεηξεκαηηθά (ε ζπγθεθξηκέλε 

πξφηαζε έρεη απνξξηθζεί πξνο ην παξφλ). Βεβαίσο ππάξρεη θαη ε αθφκα πην ζθιεξή πξφηαζε 

ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηεο πψιεζεο φισλ ησλ δαλείσλ, ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ ην 
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ΓΝΣ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ έρεη θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλα πξφηαζε 

ψζηε λα ππάξμεη ζχγθιηζε. Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί ψζηε λα επηιεγνχλ φζα δάλεηα ζα πσιεζνχλ ζε μέλα funds ή 

εθείλα πνπ κπνξνχλ κε νξζή δηαρείξηζε λα «πξαζηλίζνπλ». 

4.2 Σηηινπνηήζεηο Δπηρεηξεκαηηθώλ Γαλείσλ 

 

Γηα ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, αλακέλεηαη λα 

αθνινπζεζνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη ζηνλ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο ηεο ΣηΔ. Έλα απφ ηα ζελάξηα είλαη θαη ε κεηνρνπνίεζε ηνπ ρξένπο ησλ 

εηαηξεηψλ, δειαδή είζνδνο ησλ ηξαπεδψλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην έλαληη κέξνπο ηνπ δαλείνπ, 

είηε απηφ εμππεξεηείηαη είηε φρη(πεξίπησζε Μαξηλφπνπινο). Ζ θπβεξλεηηθή πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ηελ νξηδφληηα απαγφξεπζε ηεο πψιεζεο φισλ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ σο 

ππνζήθε ή πξνζεκείσζε ηελ πξψηε θαηνηθία ησλ δαλεηνιεπηψλ, ηελ απαγφξεπζε πψιεζεο 

δαλείσλ έσο 500.000 επξψ πνπ έρνπλ ιάβεη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηελ απαγφξεπζε ηεο 

πψιεζεο δαλείσλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ γηα δάλεηα έσο 250.000 επξψ αιιά θαη ηελ 

απαγφξεπζε ηεο πψιεζεο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ έσο 20.000 επξψ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παξνπζηάδνπλ αληηζηάζεηο πξνο ην 

παξφλ σο πξνο ηελ πψιεζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ, εθηηκψληαο πσο κπνξεί λα απνθηήζνπλ 

κεγαιχηεξε αμία κφιηο ε νηθνλνκία ζηαζεί ζηα πφδηα ηεο θαη αξρίζεη ε απνπιεξσκή ηνπο. 

Πάλησο πίζσ απφ ηελ πιήξε απειεπζέξσζε  φζνλ αθνξά ζηελ πψιεζε ησλ δαλείσλ 

ζπληξέρνπλ θαη πνιηηηθνί ιφγνη. 

4.3 Όξνη Καη Πξνϋπνζέζεηο Λεηηνπξγίαο Σσλ Δηαηξεηώλ Γηαρείξηζεο108 

 

Σν πξφγξακκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο 

δαλείσλ πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε αιιά θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή φισλ ησλ εξγαζηψλ 

δηαρείξηζεο «θφθθηλσλ» δαλείσλ, ηελ πεξηγξαθή ηπρφλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, 

αιιά θαη ηα ζηνηρεία εθείλα γηα ηε δνκή ηνπ νκίινπ (αζθαιηζηηθφο, φκηινο επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθφο θ.ιπ.), ζηνλ νπνίν ε εηαηξεία πηζαλφλ ζπκκεηέρεη. 

                                                      
108

https://www.newlaw.gr/gr/cms_articles/art_new?id=146 



96 

 

Δθηφο απφ ην επηρεηξεκαηηθφ πιάλν πνπ παξνπζηάδνπλ, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ θαη 

έγθξηζε γηα ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο, ηα θξηηήξηα ηεο ηεξάξρεζεο αιιά θαη ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επζχλεο πνπ αλαιακβάλνπλ, ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

ρεηξηζκνχ ησλ δαλεηνιεπηψλ κε θνηλνχο πηζησηέο, ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπο γηα απνπιεξσκήο ηνπ θπζηθνχ ή ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηελ πνιηηηθή 

επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο. 

Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ειέγρεη ε επνπηηθή αξρή πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηνρηθή 

ζχλζεζε ηεο θάζε εηαηξείαο δηαρείξηζεο, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ε πξνέιεπζε ησλ 

δηαθφξσλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ απφθηεζε ηπρφλ ζπκκεηνρήο, αιιά θαη ν ζθνπφο 

ηεο, δειαδή εάλ πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε ή γηα επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην. 

Σν ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχζηαζε κηα ηέηνηαο εηαηξείαο 

αλέξρεηαη ζε 100.000 επξψ, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξαγκαηνπνηεί ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αγνξά 

δαλείσλ. Δλψ εάλ πξέπεη λα πξνβαίλεη θαη ζε επαλαρξεκαηνδνηήζεηο, ην θεθάιαην απηφ 

αλέξρεηαη ζε εθείλν ην επίπεδν πνπ θάζε θνξά ηζρχεη γηα ηελ ίδξπζε εηαηξείαο πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ. Σν ελδερφκελν λα γίλεη αιιαγή ηδηνθηεζίαο ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε αηηία γηα ηελ νπνία νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο «θφθθηλσλ» δαλείσλ, νη 

κέηνρνί ηνπο αιιά θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πιάλν ηίζεληαη ππφ ηελ απζηεξή επνπηεία ηεο 

ΣηΔ, ε νπνία πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απηήο ζα πξνρσξεί ζε έλαλ εμνλπρηζηηθφ 

έιεγρν ησλ θπζηθψλ ή θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

αιιά θαη ζηε δηνίθεζε απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. 

Τπφ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν ζα πεξλνχλ αθφκα θαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη κέηνρνη ησλ 

εηαηξεηψλ, θαζψο ζα ειέγρνληαη ηα εηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, νη ηπρφλ 

επαγγεικαηηθέο ή ζπγγεληθέο ηνπο ζρέζεηο κε πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ δηάθνξα πνιηηηθά 

αμηψκαηα, ζπλεξγαζίεο πνπ ηπρφλ ππήξμαλ κε πηζησηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θαη νη κνλάδεο δηαρείξηζεο ησλ 

NPL‟ s ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο θηλνχληαη ππφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ 

ζεζκψλ(ζε πξψηε θάζε κέρξη ην 2019 θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε εμαηξεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα). 

Γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ελφο δαλείνπ απαηηείηαη πάληα ε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ 

ΣηΔ. Αλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα ππεξβεί ην 15% ζε ζρέζε κε ηελ θαζαξή 

ζέζε ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη απηφ λα γλσζηνπνηείηαη εληφο 15 εκεξψλ. Οκνίσο αλ ην 

ζχλνιν ησλ αλνηγκάησλ ππεξβεί ην 7πιάζην ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 
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Δπίζεο νη εηαηξείεο δηαρείξηζεο πνπ αδεηνδνηνχληαη ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ 3.000 επξψ 

ζηελ ΣηΔ σο ηέινο γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο επνπηείαο ηνπο. 

4.4 Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Γαλείσλ 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα αλσηέξσ, δεκηνπξγείηαη λέν ηνπίν ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

κεηά θαη ηελ ίδξπζε αιιά θαη ιεηηνπξγία εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο δαλείσλ. Θα πξφθεηηαη γηα 

εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ πνπ αλνίγνπλ ην «παηρλίδη» δεκηνπξγψληαο κηα δεπηεξνγελή αγνξά 

ζηελ νπνία ζα κπνξνχζαλ αθφκα θαη λα ρνξεγήζνπλ θαη νη ίδηεο δάλεηα ζε πξνβιεκαηηθέο 

επηρεηξήζεηο εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηε ξεπζηφηεηά ηνπο, θαη ζπκκεηέρνληαο ζην κεηνρηθφ 

ηνπο θεθάιαην. 

Ζ αλαδηάξζξσζε απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε εμαγνξά ηνπ δαλείνπ απηνχ απφ 

ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο, είηε κέζσ κίαο απιήο αλαδηάξζξσζεο, νπφηε ην δάλεην παξακέλεη 

αθφκε ζηελ θαηνρή ηεο ηξάπεδαο πνπ ζπλαηλεί ζηε ρνξήγεζε ηνπ λένπ δαλείνπ ππφ ηελ 

αλάιεςε πνζνζηνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο, σο 

κνξθή εγγχεζεο. 

Οη πιαηθφξκεο ηεο ελεξγεηηθήο δηαρείξηζεο ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηηο εηαηξείεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (private equity funds) κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε κηαο εηαηξείαο ή θαη ελφο θιάδνπ παξέρνληαο ζην ζχλνιφ πνπ 

απαηηείηαη ην θεθάιαην ή κέξνο απηνχ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ επαλαθνξάο ζηελ 

θεξδνθνξία κηαο βηψζηκεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε έρεη εθρσξεζεί ζην θαηλνχξγην 

δηαρεηξηζηή. Σε δπλαηφηεηα απηήο ηεο ξχζκηζεο εηαηξηθψλ δαλείσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

πψιεζή ηνπο απφ ηηο ηξάπεδεο ζεζκνζεηεί θαη ε ΣηΔ κε Πξάμε πνπ ξπζκίδεη ην ζπλνιηθφ 

θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο ζηηο δηάθνξεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ, αθφκε θαη ηε 

κεηαβίβαζε ηεο δηνίθεζεο ησλ ππφ εμπγίαλζε επηρεηξήζεσλ ζε απηή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

δελ είλαη ζπλεξγάζηκνο ν επηρεηξεκαηίαο (κεηά απφ ηνλ ζρεηηθφ ραξαθηεξηζκφ). 

4.5 Μέζνλ Γηα Υνξήγεζε Ρεπζηόηεηαο 

 

Ζ εηαηξεία δηαρείξηζεο αιιά θαη νη πηζηψηξηεο ηξάπεδεο ζπκθσλνχλ φηη κηα ππεξρξεσκέλε 

επηρείξεζε είλαη βηψζηκε θαη ρξεηάδεηαη ρνξήγεζε ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη αλαδηάξζξσζε 

ζηνλ καθξνπξφζεζκν νξίδνληα ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ηξέμεη έλα 
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λέν business plan. Έηζη αθνξά δέιεαξ πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο ελδηαθεξφκελεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκεο θαζψο θαη ηα private equity funds ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δηεζλψο ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, αιιά θαη ζηηο 

πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο ,θαζψο θαη  ζηελ ακνηβή επηηπρίαο φπνπ πξνζηίζεηαη ε δπλαηφηεηα 

απνδφζεσλ σο δαλεηζηήο απφ ηελ νιηθή επαλαθνξά ηεο εηαηξείαο. 

Ήδε έλα θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη 

απαξηίδεηαη απφ ηηο PWC, ηε ηξάπεδα Hoist θαη ηελ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Qualco 

αλέιαβαλ ην ξφιν ηνπ εθθαζαξηζηή ησλ δψδεθα bad banks, πνπ έθιεηζαλ κεηά ηηο 

πξνεγνχκελεο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο θαη νδήγεζαλ ζηελ ζπγθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 4 ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο.  

4.6 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Ο ν́ξνο ηεο Σηηινπνήεζεο (Securitization) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη επαξθψο κηα λέα 

ρξεκαηηζηηθή ηερληθή ε νπνία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεήηαη  εθηελψο απν́ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηήαο 

ηνπ 1970 ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά θαη ε νπνία βαζήδεηαη ζηελ έθδνζε ησλ εγγπεκέλσλ 

ηίηισλ απν́ ηηο δηάθνξεο “δεμακελέο” ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεήσλ ελεξγεηηθνπ́  (asset backed 

finance). 
109

 

χκθσλα κε ηνλ θ . ηατθνχξα (ζε ηνπνζέηεζε ηνπ 2005), σο ηηηινπνήεζε  «νλνκάδεηαη ε 

έθδνζε ηίηισλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ απφ ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κηαο νληφηεηαο  (π.ρ. ηα δάλεηα κηαο ηξάπεδαο ), ησλ νπνήσλ ηήηισλ ε 

απνπιεξσκή θαιχπηεηαη απν́ ηελ ηακεηαθή ξνή πνπ δεκηνπξγνπ́λ ηα ήδηα ηα δάλεηα κε ηελ 

απνπιεξσκή ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηέ εμππεξεηεί ηηο πιεξσκέο κεηαμπ́ ησλ πηζησησ́λ  θαη ησλ 

δαλεηδφκελσλ, ελψ ε νληφηεηα δελ κπνξεί λα θξάηα ηα ίδηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα 

απνθφκηζε ηφθσλ». Δπίζεο Ωο ηηηινπνίεζε γεληθά νξίδεηαη ε εθρψξεζε έλαληη νηθνλνκηθνχ 

ηηκήκαηνο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κηαο εηαηξείαο πξνο κία εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ (special 

purpose entity - SPE), ε νπνία εθδίδεη ηίηινπο. Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ εθρσξνχληαη 

έρνπλ νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ρξεκαηνξξνέο ηνπο ζηεξίδνπλ ηελ πιεξσκή ησλ 

ηίηισλ.
110

 

                                                      
109

 Σηηινπνίεζε ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ, επνπηεία θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Γηεζλήο θαη ειιεληθή εκπεηξία, 

Φνπληνπιάθε Όιγα, 2012. 

110 Εαγνξίζηνο Ν. – Αζεκέιεο Η., Σηηινπνηήζεηο θαη Καιπκκέλεο Οκνινγίεο, Alpha Bank, 2011. 
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εκαληηθφ πιέζνο ρξεκαηνπηζησηηθσ́λ νξγαληζκψλ αιιά θαη ε πηρεηξήζεσλ, ζε δηεζλέο 

επίπεδν, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηεο ηηηινπνίεζεο ψζηε λα εηζπξάμνπλ άκεζα ηελ αμία 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεήσλ ηνπο γηα ηα νπνήα αλακέλεηαη ζην κέιινλ λα απνδψζνπλ 

ζηαζεξέο έ ζρεδν́λ ζηαζεξέο ηακεηαθέο ξνέο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεήα κπνξεή λα εήλαη ή ζηεγαζηηθά ή επηρεηξεκαηηθά ή θαη 

θαηαλαισηηθά δάλεηα , αιιά θαη πηζησηηθέο θάξηεο , δηάθνξνη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνή , 

επίζεο  ζπκβάζεηο Bain, ινηπά αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, δηάθνξα δηθαηψκαηα αιιά θαη 

γεληθά «θάζε αμίσζε πνπ είλαη ινγηζηηθή , αθνξά δειαδή θαηαγεγξακκέλε πεξηνχζηα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ κπνξεή λα ξεπζηνπνηεζεή ν́ηαλ απαηηεζεί» 
111

.  

Ζ ηηηινπνήεζε έγηλε ζχληνκα κία ζπλέζεο πξαθηηθή αιιά θαη κηα γεληθεπκέλε ηάζε ζηε 

δηεζλή ηξαπεδηθή . Μάιηζηα, πξηλ απν́ ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθέ θξήζε ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ,  παξνπζίαζε πνιχ ηζρπξέ αλάπηπμε ζηνλ ηξαπεδηθν́ θιάδν. 

Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηίηισλ βαζηζκέλσλ ζηα 

δηάθνξα δάλεηα ηνπ , ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ηα θεθάιαηα  πνπ απαηηνχληαη (ηα δάλεηα πνπ 

ρνξεγεί κία ηξάπεδα ζηνπο πειάηεο ηεο εμππεξεηνχληαη ζπλήζσο ζε κεζνκαθξνπξφζεζκν 

ρξνληθφ νξίδνληα θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ ρακειφ ζρεηηθά βαζκφ ξεπζηφηεηαο ελψ νη αλάγθεο 

ηεο γηα ξεπζηφ εμππεξεηνχληαη θαηά θπ́ξην ιν́γν βξαρππξν́ζεζκα , κε ρξνληθέ πζηέξεζε πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ), λα κεησ́ζεη ην θν́ζηνο 

δαλεηζκνχ απησ́λ ησλ θεθαιαήσλ , λα κεηαθέξεη ηνλ πηζησηηθν́ θήλδπλν εθην́ο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, λα κεηψζεη ηηο ξπζκηζηηθέο ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ή αθφκα θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ είζπξαμε αηηήζεσλ ηνπ πνπ ππν́ θαλνληθέο ζπλζέθεο πνπ δελ εήλαη δπλαην́λ 

λα εηζπξαρηνχλ. 

Έηζη πξνθχπηεη , φηη κέζσ ηεο πεξηγξαθφκελεο δηαδηθαζίαο , ε ηξάπεδα επη ηπγράλεη λα έρεη 

άκεζε άληιεζε ρξεκάησλ , ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ηα ρξεηάδεηαη θαη φρη ν́ηαλ ιήμνπλ ηα 

αληίζηνηρα δάλεηα ελψ ηαπηφρξνλα απνκαθξχλεη εληειψο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο εθείλεο ηηο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ραξηνθπιάθην αλαθνξάο γ ηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζήα ηεο ηηηινπνήεζεο. 

4.7 Ζ Σηηινπνίεζε ηελ Διιάδα 
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ηελ Διιάδα , ε έλλνηα ηεο ηηηινπνήεζεο εκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ  2000, ζηελ πιένλ 

ψξηκε κνξθή θαη απνηέιεζε θπζηθή αλάγθε ,κε νπζηαζηηθφ ηξφπν , ιφγσ ησλ εληφλσλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο θαζψο θαη ηεο έθδειεο αλάγθεο γηα κία ζπλερή ξνή θεθαιαήσλ. 

Σελ πεξήνδν κεηαμχ  1999-2001 θαζψο ε ηηηινπνήεζε ηξαπεδηθσ́λ απαηηέζεσλ δελ εήρε 

αλαπηπρζεί αθν́κα , ην Διιεληθν́ δεκν́ζην παξνπζίαζε ζεκαληηθέ δξαζηεξην́ηεηα ζ ηνλ ηνκέα 

ηεο ηηηινπνήεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεήσλ . πγθεθξηκέλα ην  έηνο 2000 ςεθίζηεθαλ νη 

λφκνη 2801/2000 θαη 2844/2000 νη νπνήνη ζεζκνζεηνχζαλ νπζηαζηηθά ην δηθαήσκα ησλ 

λνκηθψλ πξφζσπσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα , ψζηε λα ελεξγνπνηνπ́λ ηα πεξηνπζηαθ ά ηνπο 

ζηνηρεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ , ην δεκν́ζην πξνρσ́ξεζε ζηελ ηηηινπνήεζε δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ εζφδσλ  (ΚΠ ΗΗΗ , δηφδηα, ηέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ , έζνδα απν́ ιαρεία ) κε 

ηειηθφ ζθνπφ λα επηηχρεη ρακειφηεξν θν́ζηνο δαλεηζκνχ αιιά θαη λα γίλεη ε αλα γλψξηζε 

φισλ απηψλ ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεήα πνπ ζα κπνξνπ́ζαλ λα 

αθαηξεζνχλ απν́ ην ρξένο ηνπ  (ζε αληηζηνηρία κε ηηο ππφινηπεο ρσ́ξεο ηεο Δπξσπαη̈θέο 

Έλσζεο).  Όηαλ θαηά ην  2002 ε Διιεληθέ Κπβέξλεζε ζπκθψλεζε κε ηελ Cross λα 

ζπκπεξηιάβε θαη ηα ελνπνηεκέλε έζνδα ζην ρξένο ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο , ην πξφγξακκα 

έθδνζεο νκφινγσλ κέζσ ηηηινπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

∆εκνζίνπ (ABS), δηεθφπε (Οηθνλνκηθφ ∆ειηίν ALPHA BANK, Mάξηηνο 2004).
112

 

Ζ ηηηινπνήεζε ηξαπεδηθσ́λ απα ηηήζεσλ αλαπηχρηεθε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν . 3156/2003 κε 

ηνλ νπνήν ζεζκνζεηήζεθε ην δηθαήσκα θαη ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξέζεσλ λα θαηαθεχγνπλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή άληιεζεο θεθαιαίσλ . Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν λν́κν θαζαξίζζεθε 

νπζηαζηηθά ην λνκηθφ πι αίζην πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζείηαη γηα ηηο Σηηινπνηήζεηο ζηελ 

Διιάδα ελσ́ δηεπζεηεζήθαλ κεηαμπ́ άιισλ ιεηηνπξγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα θνξνινγηθήο 

αληηκεηψπηζεο. Με κεηαγελέζηεξεο εγθπθιίνπο θαη Πξνεδξηθά θαησ́ηαηα θαζαξίζζεθε θαη ην 

επνπηηθφ πιαίζη ν θαη θπξήσο ζέκαηα αληηκεησ́πηζεο ησλ ηηηινπνίεζε γηα ζθνπνπ́ο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

Ζ πξσ́ηε ζπλαιιαγή ηηηινπνήεζε έγηλε απν́ ηελ  ASPIS BANK  ην 2003 θαη αθνξνχζε 

ζηεγαζηηθά δάλεηα  (έθδνζε Mortgage Backed Bonds -MBB κε ηηηινπνήεζε ραξηνθπιαθήνπ 

ζηεγαζηηθψλ δαλεήσλ π́ςνπο  € 250εθ. θαη πηζηνιεπηηθέ δηαβάζκηζε ΑΑΑ ). αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεή 

φηη κέρξη ην  2007, νπφηε θαη μεθήλεζε ε δηεζλέο θξήζε , νη ζπλαιιαγέο ηηηινπνήε ζε 

                                                      
112

 http://www.alpha.gr/files/infoanalyses/oikon_deltio_89.pdf 



101 

 

απνζθνπνχζαλ ζηελ άληιεζε ξεπζην́ηεηαο . Όηαλ φκσο άξρηζε ε θξίζε νη Σηηινπνηήζεηο δελ 

κπνξνχζαλ πιένλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά . Έηζη νη ειιεληθέο Σξάπεδεο 

ζηξαθήθαλ ζην Δπξσζπ́ζηεκα γηα ρξεκαηνδν́ηεζε νπφηε νη Σηηινπνηήζεηο άξρ ηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαιπκκάησλ . Απφ ην  2008 θαη έθηνηε φιεο νη λέεο 

Σηηινπνηήζεηο επέρνπλ ζέζε ελερχξνπ.
113

 

4.8 O Θεζκόο Σεο Σηηινπνήεζεο π́κθσλα Με Σνλ N. 3156/2003 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε , ζηελ Διιάδα , ν ζεζκν́ο ηεο ηηηινπνή εζεο απαηηέζεσλ εηζέρζε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν . 3156/2003 (ΦΔΚ Α‟ 157/25.06.2003): «Οκνινγηαθά 

δάλεηα, ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ θαη απαηηήζεσλ απφ αθίλεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
114

 

ρήκα 14:Σηηινπνηήζεηο 

 

Πεγή:https://el.wikipedia.org/wiki 

Γηα ηνπο ζθνπνπ́ο ηνπ λν́κνπ  (ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ  10 ηνπ Ν.3156/2003), ε ηηηινπνήεζε 

ησλ απαηηέζεσλ εήλαη ε κεηαβήβαζε ησλ επηρεηξεκαηηθσ́λ απαηηέζεσλ , ιφγσ πψιεζεο , κε 

ζχκβαζε πνπ θαηαξηίδεηαη εγγξάθσο κεηαμχ  «κεηαβηβάδνληνο» αιιά θαη «απνθηψληνο» ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έθδνζε θαη δηάζεζε , κέζσ ηδησηηθήο ηνπνζέηεζεο , νκνινγηψλ ή 
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νπνηνπδήπνηε είδνπο ή κνξθήο, ε εμν́θιεζε ησλ νπνήσλ πξαγκαηνπνηεήηαη  απφ ην πξντφλ ηεο 

είζπξαμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ π νπ κεηαβηβάδνληαη έ  απφ ηα δάλεηα , ηηο 

πηζηψζεηο ή ζπκβάζεηο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Έηζη «ν κεηαβηβάδσλ » είλαη έκπνξνο κε θαηνηθία ή έδξα ζηελ Διιάδα ή ζηελ 

αιινδαπή, εθφζνλ έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα . Ο «απνθηψλ» είλαη ην λνκηθφ 

πξφζσπν ή ηα λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε δηαθφξσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ηηηινπνίεζε ηνπο , ζχκθσλα κε ην λφκν απηφ  («ε 

εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ »), πξνο ηα νπνήα κεηαβηβά δνληαη ιν́γσ πσ́ιεζεο νη δηάθνξεο 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο . Ωο εθδφηεο ησλ νκνινγησ́λ θέξεηαη ν ήδηνο ν απνθησ́λ δειαδέ ε 

εηαηξεία ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ . Ζ εηαηξεήα εηδηθνπ́ ζθνπνπ́  (ΔΔ) 
115

είλαη κηα αλψλπκε εηαηξεία 

κε νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο ν πνίαο ην ∆ηνηθεηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο 

θαη θαζνξήδεη ηηο επή κέξνπο ιεπηνκέξεηεο σο πξνο ηελ έθδνζε ησλ νκνινγησ́λ  ( επίζεο 

θαζνξίδεη ξεηά ηνλ αξηζκφ θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ νκνινγηψλ πνπ ζα εθδνζνχλ , ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρξν́λν αιιά θαη ηνλ ηξν́πν δηάζεζέο ηνπο , ηελ εθάζηνηε ηηκέ δηάζεζεο , ην 

ζπγθεθξηκέλν πξν́ζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εήζπξαμε ησλ κεηαβηβαδν́κελσλ 

απαηηήζεσλ,ηνλ εθπξν́ζσπν ησλ νκνινγηνπ́ρσλ κε ηνλ νπνήν ζα ζπλαιιάζζεηαη θ .η.ι). Ζ 

εηαηξεία εηδηθν χ ζθνπνχ , γηα ηνπο ζθνπνπ́ο ηεο ηηηινπνήεζεο , θαζψο επίζεο θαη γηα ιφγνπο 

αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ , κπνξεί λα ζπλάπηεη πάζεο θχζεσο δάλεηα ή πηζηψζεηο θαη 

αζθαιηζηηθέο ή εμαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο , πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπκβάζεσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ . 
116

ηνπο ζθνπνπ́ο ηεο ηηηινπνήεζεο πεξηιακβάλνληαη , ε 

άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ κεηαβηβαδφκελσλ 

απαηηήζεσλ, ε έθδνζε θαη δηάζεζε ησλ νκνινγησ́λ, ε εμν́θιεζε απησ́λ θαη ησλ πάζεο θπ́ζεσο 

δαλείσλ, πηζηψζεσλ θαη ινηπψλ ζπκβάζεσλ , θ.ιπ.. Οη απαηηέζεηο πνπ κεηαβηβάδνληαη κε 

ηειηθφ ζθνπν́ ηελ ηηηινπνήεζε κπνξεή λα ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηέζεηο θαηά νπνηνπδέπνηε 

ηξίηνπ, αθφκε θαη ησλ ίδησλ ησλ θαηαλαισηψλ , είηε είλαη πθηζηακέλεο έ 

κειινληηθέο (εθφζνλ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο). 

Ο Ν. 3156/2003 απνηειεί κία ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηνπ Έιιελα Ννκνζέηε ψζηε λα θαιχςεη 

επαξθψο ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ αιιά θαη λα 

νξίζεη ην γεληθφ λνκηθφ πι αίζην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ , κε βάζε  ηελ 

                                                      
115

 ΝΟΜΟ 3389/2005 - ΦΔΚ 232/Α'/22.9.2005. πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. 

 

 
116

 Ν. 3156/2003 (ΦΔΚ Α‟ 157/25.06.2003) Άξζξν 10. Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 
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δηεζλή εκπεηξία . Αλ θαη απνβιέπεη ζηελ ηηηινπνήεζε ππφ ην πξίζκα ηεο κεηαβηβάδνπζαο 

εηαηξείαο, απηφο αλαθέξεηαη εθηελψο ζηηο εηαηξείεο εηδηθνχ ζθνπνχ , αλαγλσξίδνληαο ην πν́ζν 

θαζνξηζηηθά επεξεάδνπλ φιε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ ηηηινπνηήζεσλ , ελψ αζρνιείηαη ζε 

θάπνην βαζκφ θαη κε ηνπο νήθνπο αμηνιν́γεζεο νη νπνήνη δηαδξακαηήδνπλ έλαλ εμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

4.9  Λήςε Δμαζθαιίζεσλ 

 

Ζ ιήςε εμαζθαιίζεσλ
117

εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ιεηηνπξγεί σο αληηζηαζκηζηηθφο 

παξάγνληαο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ν νπνίνο ελδερνκέλσο λα πξνθχςεη απφ ηελ 

πηζαλή αδπλακία ηνπ πηζηνχρνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ Σξάπεδα 

ζπλππνινγίδεη ηελ αμία ησλ θαιπκκάησλ βαζηδφκελε ζην πηζαλφ έζνδν πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνθέξνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο ξεπζηνπνηήζεψο ηνπο. Ζ εθηίκεζε απηή απνηειεί 

δηαζθαιηζηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξνχληαη γηα δέζκεπζε ησλ 

ρνξεγήζεσλ. Γηα ηνλ ζπλππνινγηζκφ ηεο ιακβάλνληαη ππφςε δηάθνξα ζηνηρεία φπσο ε 

πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εκπνξηθή ή αγνξαία αμία ηνπο, ν βαζκφο ηεο 

δπζθνιίαο ξεπζηνπνηήζεσο, ν ειάρηζηνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπο, ην 

απαηηνχκελν θφζηνο ξεπζηνπνηήζεσο, ηα πθηζηάκελα βάξε επί ησλ δεζκεπκέλσλ αθηλήησλ. 

Οη αλσηέξσ παξάκεηξνη ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

δηαζθαιηζηηθήο αμίαο γηα θάζε είδνο εμαζθαιίζεσο θαη νη νπνίνη εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ 

επί ηεο αγνξαίαο, ηεο νλνκαζηηθήο ή θαη ηεο ζηαζκηζκέλεο αμίαο ηνπο, αλάινγα ηνπ είδνπο 

ηνπ θαιχκκαηνο. Δπεηδή ε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ ιακβάλεη ε Σξάπεδα ππφθεηηαη ζπρλά 

ζε δηαθπκάλζεηο, απνηηκάηαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.  

4.10 Πιεηζηεξηαζκνί Χο Μέζν Αληηκεηώπηζεο Σσλ ηξαηεγηθώλ 

Καθνπιεξσηώλ 

 

Με επίθεληξν ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαθνπιεξσηέο θαη ηα κεγάιεο αμίαο αθίλεηα θηλνχληαη νη 

δηαδηθαζίεο πιεηζηεξηαζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο. Έρνπλ γίλεη πεξίπνπ 500 πιεηζηεξηαζκνί κε 

επηζπεχδνληεο πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αθφκε ηφζνη αλακέλνληαη έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, 
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ζηελ ίδηα πάληνηε ινγηθή. Γηα ην 2017, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηξαπεδηηψλ, ζα γίλνπλ 6 κε 7 

ρηιηάδεο εθπιεηζηεξηάζεηο αθηλήησλ, θπξίσο εμνρηθέο θαηνηθίεο ή εκπνξηθά αθίλεηα, ρσξίο λα 

απνθιείνληαη θαη πξψηεο θαηνηθίεο ησλ ιεγφκελσλ strategic defaulters. 

Σξαπεδηθά ζηειέρε δηεπθξηλίδνπλ φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ πξνρσξνχλ ζε θαηαζρέζεηο 

γηα κηθξά πνζά, αθνχ γηα λα έρεη λφεκα έλαο πιεηζηεξηαζκφο ζα πξέπεη ε νθεηιή λα 

ππεξβαίλεη ηηο 100 ρηιηάδεο επξψ θαη ην αθίλεην λα «δηθαηνινγεί» ηα έμνδα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Απφ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή αιιά θαη κηα δηάζεζε λα επηδείμεη ν θιάδνο θνηλσληθή 

επαηζζεζία, νη ηξάπεδεο απέρνπλ απφ θηλήζεηο φπσο απηέο πνπ είδαλ ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο γηα κηθξά πνζά ή ρακειήο αμίαο αθίλεηα. 

Όπσο επηζεκαίλνπλ ηξαπεδίηεο, ε έκθαζε ζηνπο ζηξαηεγηθνχο θαθνπιεξσηέο δελ είλαη 

ηπραία. Αληηπξνζσπεχνπλ έσο θαη ην 25% ησλ θφθθηλσλ δαλεηνιεπηψλ θαη έρνπλ ζε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία κεγάιε αθίλεηε πεξηνπζία, αιιά θαη ζπλνιηθά νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα. Ζ εθπιεηζηεξίαζε αθηλήησλ ηνπο έρεη νηθνλνκηθή ινγηθή ελψ, θαη ίζσο είλαη θαη 

πην ζεκαληηθφ, «δίλεη ην ζήκα» φηη νη ηξάπεδεο ζα εμαληιήζνπλ ηελ απζηεξφηεηά ηνπο, ηφζν 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία φζν θαη ζπλνιηθά ζηε βάζε ησλ δαλεηνιεπηψλ, ε νπνία έπαηξλε γηα 

θαηξφ ιάζνο κελχκαηα, γηα παξάδεηγκα φηη εάλ δελ εμππεξεηεί θάπνηνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

δελ ζα έρεη επηπηψζεηο. 

ρήκα 15:ηόρνη κείσζεο NPES
118

 

 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ πιεηζηεξηαζκψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, επηηξέπεη ζηνλ θιάδν λα θηλεζεί δπλακηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ. Σν επηρείξεκα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, φηη νη ηξάπεδεο δελ επηδηψθνπλ 
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καδηθνχο πιεηζηεξηαζκνχο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ζε κηα θαζεκαγκέλε αγνξά αθηλήησλ θαη 

δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο ησλ αθηλήησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, ν 

θιάδνο ζέιεη λα ηνλίζεη φηη αλ δελ θαηαγξαθεί σο ζπλεξγάζηκνο ν δαλεηνιήπηεο, ηφηε ζα 

αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο. ηνλ αληίπνδα ζα ιεηηνπξγήζεη ε πξνψζεζε καθξνρξφλησλ 

αλαδηαξζξψζεσλ, θάηη πνπ ήδε επηρεηξείηαη ζηα δάλεηα ηδησηψλ θαη ζα γίλεη επίζεο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο εηδηθά κε ηελ αλακφξθσζε ηνπ εμσδηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. 

Ζ πίεζε γηα ηε ζνβαξή θαη γνξγή δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ είλαη ηζρπξή πξνο 

ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο θαζψο επφπηεο θαη επελδπηέο δεηνχλ ξηδηθέο θηλήζεηο. SSM θαη Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο έρνπλ ζέζεη ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο κείσζεο ησλ NPEs αλά 

ηξίκελν, ελψ γηα ηνπο επελδπηέο είλαη θξίζηκε κηα πνξεία αλάθακςεο, αξρήο γελνκέλεο ηεο 

έζησ νξηαθήο θεξδνθνξίαο θέηνο. «Δρζξφο» ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε απμεκέλε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ πξνεγείηαη ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ σο ππνρξέσζε, κελ 

αθήλνληαο πνιιά πεξηζψξηα γηα εμππεξέηεζε θαη νθεηιψλ ζηηο ηξάπεδεο. 

Οη ηξάπεδεο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηψζνπλ ηα NPEs θαηά 40% ή 41 δηζ. επξψ έσο θαη ην 

ηέινο ηνπ 2019, κε έκθαζε ζηα ηειεπηαία δχν ρξφληα θαη κε κίγκα πνπ ζηεξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο καθξνρξφληεο ξπζκίζεηο θαη ιηγφηεξν ζε ξεπζηνπνηήζεηο θαη πσιήζεηο. 

Καηά ηελ επίζθεςε απηή ηελ εβδνκάδα θιηκαθίνπ ηνπ SSΜ ζηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα 

γίλεη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ, ελψ ζα γίλεη θαη εθ‟ φιεο ηεο χιεο 

επηζθφπεζε ηνπ θιάδνπ.5.11 Πηζαλή επηβάξπλζε ζηα stress tests ηνπ 2018 

ε έθζεζή ηεο ε Bank of America/Merrill Lynch ραξαθηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο δχζθνιν, 

αλ θαη φρη αδχλαην, λα επηηεπρζνχλ. Οη αλαιπηέο δελ απνθιείνπλ λέεο πξνβιέςεηο, ελψ 

επηζεκαίλνπλ φηη κηα απνηπρία λα θαιπθζνχλ ελδηάκεζνη ζηφρνη ή ρακειή θάιπςε κε 

πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηδφζεηο ζηα stress tests ηνπ 2018. Μάιηζηα, φπσο 

ζεκεηψλεηαη, ην 2019 ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαη ην ηέινο ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα επηβιεζεί. 

Ζ Bofa/ML εθηηκά φηη νη δηαγξαθέο χςνπο 16 δηζ. επξψ είλαη επθνιφηεξεο αθνχ νη ηξάπεδεο 

έρνπλ ζηα NPEs θαηαλαισηηθά δάλεηα ηεο ηάμεο ησλ 16 κε 17 δηζ. επξψ, ελψ πηζαλή 

ζεσξείηαη ε αλάθηεζε NPEs κεηαμχ 10 θαη 15 δηζ. επξψ αθνχ ηα ξπζκηζκέλα δάλεηα εθηφο 

ηεο πεξηκέηξνπ ησλ NPEs θζάλνπλ ηα 25 δηζ. επξψ. Πην δχζθνιεο ζεσξεί ν νίθνο ηηο 

πσιήζεηο θαη ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο χςνπο 13 δηζ. επξψ 

Ζ ΓΓΓΔ έρεη βάιεη ζην θνπι ηηο κεραλέο γηα θαηαζρέζεηο, ελψ δεκνζηνπνηεί ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαηαιφγνπο κε πιεηζηεξηαζκνχο θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, 
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νηθνπέδσλ, αγξνηεκαρίσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη δε θαηάινγνη φζν ε χθεζε βαζαίλεη γίλνληαη 

φιν θαη πην κεγάινη, αθφκε θη αλ αθνξνχλ ρακειά πνζά νθεηιήο. Αλαιπηέο δελ απνθιείνπλ 

πξφζζεηεο πξνβιέςεηο θαζψο νη πθηζηάκελεο έρνπλ ιεθζεί κε βάζε ην stress test ηνπ 2015 

θαη φρη κε βάζε ηνλ ζηφρν κείσζεο ηεο κε εμππεξεηνχκελεο έθζεζεο θαηά 40% έσο ην 2019. 

Δάλ νη ηξάπεδεο πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο, ζα έρνπλ δείθηε ΝPΔ χςνπο 30% έσο ην 2019, 

πνζνζηφ πνπ παξακέλεη πςειφ ζε ζρέζε κε ηα ηξέρνληα επίπεδα ζηελ Δπξψπε, θαη 

εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δείθηε, ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο ζα πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη ηνλ πηζησηηθφ θχθιν αθνχ ζα έρνπλ γίλεη 

ήδε δηαγξαθέο, θάηη πνπ φκσο είλαη δχζθνιν φζν ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο δελ γίλεηαη απφ ηηο 

αγνξέο, θαηαιήγεη ε Bofa/ML.  

4.11 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Γηα Σνπο Πιεηζηεξηαζκνύο 

 

Μφλν φζνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη θάλνπλ αίηεζε ππαγσγήο ζηνλ λφκν 3869/2010 

κπνξνχλ λα ηχρνπλ πξνζηαζίαο ηεο πξψηεο θαηνηθίαο απφ πιεηζηεξηαζκφ. Ζ ππφζεζε 

εμεηάδεηαη απφ ην νηθείν Δηξελνδηθείν. Ο λφκνο πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο δαλεηνιεπηψλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ππάγνληαη φζσλ ην εηζφδεκα ηζνχηαη κε ηηο εχινγεο δαπάλεο 

δηαβίσζεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 70%.ηε δεχηεξε θαηεγνξία ππάγνληαη φζσλ ην εηζφδεκα 

είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηηο εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο. Ζ αληηθεηκεληθή αμία ηεο 

θαηνηθίαο γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 180.000 επξψ γηα άγακν 

νθεηιέηε, πξνζαπμεκέλε θαηά 40.000 επξψ γηα ηνλ έγγακν νθεηιέηε θαη θαηά 20.000 επξψ 

αλά ηέθλν θαη κέρξη ηξία ηέθλα. Γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία ε αληηθεηκεληθή αμία ηεο θχξηαο 

θαηνηθίαο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 120.000 επξψ γηα ηνλ άγακν νθεηιέηε, 

πξνζαπμεκέλε θαηά 40.000 επξψ γηα ηνλ έγγακν θαη θαηά 20.000 επξψ αλά ηέθλν θαη κέρξη 

ηξία ηέθλα. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζην Δηξελνδηθείν ν δαλεηνιήπηεο κπνξεί είηε λα 

ππαρζεί ε ππφζεζε ζε έλα ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ είηε ε αίηεζή ηνπ λα απνξξηθζεί. Σν 

ζρέδην δηεπζέηεζεο νθεηιψλ πξνβιέπεη πσο ν νθεηιέηεο ζα θαηαβάιεη ην κέγηζην ηεο 

δπλαηφηεηαο απνπιεξσκήο ηνπ θαη φηη ην πνζφ πνπ ζα πιεξψλεη είλαη ηέηνην ψζηε νη 

πηζησηέο δελ ζα βξεζνχλ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ απηή 

ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε νπνηνπδήπνηε δαλείνπ ζε fund, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ πξψηε θαηνηθία, αληηθεηκεληθήο αμίαο κέρξη 140.000 επξψ. Ζ πξνζηαζία 

δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα αιιά θαη ηα θαηαλαισηηθά, ηα επηζθεπαζηηθά, 

http://www.naftemporiki.gr/k/italia-??????
http://www.naftemporiki.gr/k/ispania-???????


107 

 

ηα δάλεηα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, ησλ εκπφξσλ θαη αγξνηψλ, θαζψο θαη ηα δάλεηα 

κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ δηαζθάιηζε ζε πξψηε θαηνηθία χςνπο 

έσο 140.000 επξψ. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηνλ δαλεηνιήπηε 12 κήλεο 

πξηλ. Γελ κπνξεί λα γίλεη αηθληδηαζηηθή πψιεζε ή κεηαβίβαζε δαλείνπ. Παξέρεηαη απηφ ην 

ρξνληθφ πεξηζψξην πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο δηεπζέηεζεο ηνπ δαλείνπ. Αλ δελ 

ππάξμεη άιιε δηάηαμε, ην 2018 ηα δάλεηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ α' θαηνηθία αληηθεηκεληθήο 

αμίαο έσο 140.000 επξψ, ζα κπνξνχλ λα πσινχληαη ή λα κεηαβηβάδνληαη ζε εηαηξείεο 

δηαρείξηζεο.
119

 

4.12 Πιεηζηεξηαζκόο Αθηλήησλ Πόηε Καη Πνπ Γίλεηαη120 

 

Σν θαηαζρεκέλν αθίλεην πιεηζηεξηάδεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, ν νπνίνο νξίζηεθε γηα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ. Ο 

πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη ζηελ έδξα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο, ζηελ πεξηθέξεηα ησλ νπνίσλ 

βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα, πάληα εκέξα Σεηάξηε απφ ηηο 

12 ην κεζεκέξη έσο ηηο 2 ην απφγεπκα. Γηα ηα έμνδα ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ νξίδεηαη ρξεκαηηθφ παξάβνιν πνπ βαξχλεη ηνλ 

επηζπεχδνληα θαη πξνθαηαβάιιεηαη απφ απηφλ. Ο πιεηζηεξηαζκφο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ 

πεξάζνπλ ζαξάληα εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε θαηάζρεζε, θαζψο θαη απφ 1 

Απγνχζηνπ έσο θαη ηηο 15 επηεκβξίνπ. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα δελ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

πιεηζηεξίαζε πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ.
121

 

Ο Αγγειάθεο (1991) ππνζηεξίδεη φηη δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε 

θαηάζρεζε, ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο πξέπεη λα ζπληάμεη πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ πνπ 

πεξηέρεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηαζρεκέλνπ αθηλήηνπ θαηά ην είδνο, ηελ ζέζε, ηα φξηα 

θαη ηελ έθηαζε απηνχ. Δίθνζη εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο θαηάζρεζεο, ην πξφγξακκα 

επηδίδεηαη ζηνλ νθεηιέηε, ηνλ ηξίην θχξην ή λνκέα, ηνπο ελππφζεθνπο θαη πξνζεκεηνχρνπο 

δαλεηζηέο θαη ηνλ εηξελνδίθε ηνπ ηφπνπ ηεο θαηάζρεζεο. Δπίζεο κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία 

ην πξφγξακκα θαηαηίζεηαη ζην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Γεθαπέληε 
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120Γεσξγηάδεο Α. (2001)Ζ εμαζθάιηζε ησλ πηζηψζεσλ, ζει 14 

121
 http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=5463 
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ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδα 

πεξίιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γηφξζσζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εθείλνο ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ή εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε ή θαη νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ αίηεζε κε ηελ 

νπνία δεηείηαη ε δηφξζσζε πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην δηθαζηήξην ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ γηαηί αιιηψο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4.13 Αλαζηνιή Πιεηζηεξηαζκνύ 

 

Αλαζηνιή κπνξεί λα δεηήζεη εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε. Έηζη ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα αλαζηείιεη ηνλ πιεηζηεξηαζκφ έσο έμη κήλεο (κηα θνξά ή ηκεκαηηθά 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1000 ηνπ Κ.Πνι. Γ.). Γηα ηα θαηαζρεζέληα αθίλεηα ηα νπνία 

δηαζέηνπλ εμνπιηζκφ αιιά θαη απνηεινχλ νηθνλνκηθφ ζχλνιν ε αλαζηνιή δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ζπλνιηθά ηνπο ηέζζεξηο κήλεο. ην ρξφλν αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ πξνεγνχκελνπ πιεηζηεξηαζκνχ, πνπ καηαηψζεθε εμαηηίαο 

ηπρφλ (δηθαζηηθήο) δηφξζσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έσο ηελ εκέξα πνπ νξίζηεθε γηα ην λέν 

πιεηζηεξηαζκφ. Αίηεζε γηα δηφξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ είλαη 

απαξάδεθηε, αλ έρεη πξνεγεζεί αλαζηνιή κε ην άξζξν 1000 ηνπ Κ.Πνι.Γ. Δπίζεο κπνξεί λα 

δεηεζεί φηαλ έρεη αζθεζεί ήδε αλαθνπή θαηά ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 
122

φπσο ι.ρ. 

αλαθνπή θαηά ηεο επηηαγήο γηα εθηέιεζε, θαηά ηεο απαίηεζεο, θαηά ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ 

εθηειεζηνχ ηίηινπ θ.η.ι. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην 

δηθαζηήξην ην αξγφηεξν ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ 

γηαηί αιιηψο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Με θνηλή ζπλαίλεζε εθείλνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη θαη εθείλνπ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ν πιεηζηεξηαζκφο, ε νπνία φκσο βεβαηψλεηαη 

κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

4.14 Πιεηνδνζία –Καηαθύξσζε 

 

Ζ πιεηνδνζία αξρίδεη κε βάζε ηελ ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο θαη ν ζπκβνιαηνγξάθνο ηνπ 

πιεηζηεξηαζκνχ ηνπ δίλεηαη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ απηνχο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή λα 

                                                      
122 Οη ζεκαληηθφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λένπ ΚΠνιΓ ζην Γίθαην ηεο Αλαγθαζηηθήο 

Δθηειέζεσοhttp://www.dikastes.gr/dikastes/index.php/77-hidden/761-2016-07-04-08-09-39 
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θαηαζέζνπλ εγγχεζε, εγγχεζε δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 1/3 αιιά νχηε 

κηθξφηεξε απφ ην 1/8 ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο πξνζθνξάο θαη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη κεηά ην 

άλνηγκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη νη ζπκβνιαηνγξάθνη ησλ πιεηζηεξηαζκψλ 

λα δεηνχλ κεγάιν πνζφλ εγγχεζεο (1/3 ηεο πξψηεο πξνζθνξάο ) γηα λα απνθεχγνληαη νη 

εηθνληθνί πιεηνδφηεο θαη θαη' επέθηαζε νη αλαπιεηζηεξηαζκνί. Αλ θάπνηνο δελ θαηαζέζεη 

εγγχεζε, ηφηε απνθιείεηαη απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ.
123

 

Ζ θαηαθχξσζε, ε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο δειαδή γίλεηαη ζηνλ πιεηνδφηε εθείλνλ πνπ 

πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή, αθνχ πξσηχηεξα γίλεη ηξεηο θνξέο πξφζθιεζε γηα 

κεγαιχηεξε πξνζθνξά. Ο ππεξζεκαηηζηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη ακέζσο νιφθιεξν ην 

πιεηζηεξίαζκα, εθηφο αλ ν ζπκβνιαηνγξάθνο επηηξέςεη ηελ θαηαβνιή κέξνπο κέζα ζε 

δεθαπέληε εκέξεο. Αλ φκσο ν πιεηζηεξηαζκφο έγηλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ θαη 

ην πξάγκα θαηαθπξψζεθε ζε ηξίην ε θαηαβνιή ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο πξέπεη λα γίλεη κέζα 

ζε δέθα εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ. Αλ ν ππεξζεκαηηζηήο είλαη 

ελππφζεθνο δαλεηζηήο, ν ππάιιεινο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ κπνξεί λα ηνπ επηηξέςεη ηε κε 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο, ην νπνίν αλαινγεί ζηελ ελππφζεθε απαίηεζή 

ηνπ ή κέξνο ηνπ πνζνχ απηνχ, ψζπνπ λα γίλεη ε νξηζηηθή θαηάηαμε, κε εγγχεζε ή θαη ρσξίο 

εγγχεζε.
124

 

4.15 Μαηαίσζε – Αθύξσζε- Αλαπιεηζηεξηαζκόο125 

 

Μέρξη ηελ ζηηγκή ηεο θαηαθχξσζε εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε έρεη 

δηθαίσκα λα εμνθιήζεη ηηο απαηηήζεηο εθείλνπ ππέξ ηνπ πνηνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε θαη ησλ 

δαλεηζηψλ πνπ έρνπλ ηίηιν εθηειεζηφ θαη αλαγγέιζεθαλ θαζψο θαη ηα έμνδα θαη λα 

καηαησζεί ν πιεηζηεξηαζκφο. Δπίζεο καηαίσζε κπνξεί λα γίλεη αλ ζπκθσλνχλ ζηε καηαίσζε 

ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ εθείλνο ππέξ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε εθηέιεζε θαη φινη νη αλαγγεικέλνη 

δαλεηζηέο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηίηιν εθηειεζηφ.  

                                                      
123

 «Νένο Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο - Εεηήκαηα απφ ην Γίθαην ηεο Αλαγθαζηηθήο Δθηέιεζεο» Απφζηνινο 

νθηαιίδεο Θεζζαινλίθε, 11 Γεθεκβξίνπ 2015  

124 
Πνι Γ 1004.- Νφκηκνο ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ πιεηζηεξηάζκαηνο απν ελππφζεθν δαλεηζηή ηνπ θαζ'νχ ε 

εθηέιεζε  

 
125

 http://www.karagiannislawfirm.gr/astiko-dikaio/712-katasxesi-akiniton-plion-aeroskafon 
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Δπίζεο αλ εθείλνο θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ε εθηέιεζε, θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Δ.Γ.Δ., εμνθιήζεη, κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ηα ρξέε 

ηνπ ζην δεκφζην κε ηηο ηπρφλ πξνζαπμήζεηο ηνπο , ηα έμνδα θαη δηθαηψκαηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. Σέινο αλ ππάξμεη απξνζπκία πιεηνδνηψλ. Σφηε γίλεηαη λένο 

πιεηζηεξηαζκφο κέζα ζε ζαξάληα εκέξεο. Αλ δελ ππάξμεη θαη ζ' απηφλ θαηαθχξσζε, θαζέλαο 

πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα 

λένπ πιεηζηεξηαζκνχ κέζα ζε ηξηάληα εκέξεο κε ηελ ίδηα ή θαηψηεξε ηηκή πξψηεο 

πξνζθνξάο. Αλ πάιη ν λένο πιεηζηεξηαζκφο δελ πξαγκαηνπνηεζεί ή δελ θαηνξζσζεί ε 

ειεχζεξε εθπνίεζε ηνπ πξάγκαηνο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

θαηάζρεζεο ή ηε κειινληηθή δηελέξγεηα λένπ πιεηζηεξηαζκνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππεξζεκαηηζηήο δελ θαηαβάιεη νιφθιεξν ην πιεηζηεξίαζκα, ηφηε γίλεηαη 

αλαπιεηζηεξηαζκφο ζε βάξνο ηνπ. Γειαδή αλ θαηά ηνλ πιεηζηεξηαζκφ δελ επηηεπρζεί ην ίδην 

πιεηζηεξίαζκα, επζχλεηαη λα ην ζπκπιεξψζεη θαη επηπιένλ βαξχλεηαη κε ηα έμνδα ηνπ 

αλαπιεηζηεξηαζκνχ. Αλ θαηά ηνλ αλαπιεηζηεξηαζκφ επηηεπρζεί κεγαιχηεξν πιεηζηεξίαζκα, 

ν ππεξζεκαηηζηήο πνπ δελ θαηέβαιε δελ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ην επηπιένλ.
126

 

 «Αλ πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, κπνξεί λα 

δεηεζεί κε αλαθνπή ή αθχξσζε πιεηζηεξηαζκνχ ή αλαπιεηζηεξηαζκνχ κέζα ζε ηξηάληα 

εκέξεο αλ πξφθεηηαη γηα θηλεηά θαη ελελήληα εκέξεο αθφηνπ κεηαγξαθεί ε πεξίιεςε ηεο 

θαηαθπξσηηθήο έθζεζεο, αλ πξφθεηηαη γηα αθίλεηα. Ζ αλαθνπή πξέπεη λα εγγξαθεί ζην βηβιίν 

δηεθδηθήζεσλ ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθεξείαο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην κέζα ζε 

ηξηάληα εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο, αιιηψο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.» 
127

 

4.16 Νέα Μέζνδνο Πιεηζηεξηαζκώλ 

 

Με «φπιν» ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο ησλ αθηλήησλ ζηελ εκπνξηθή αμία ηελ νπνία ζα 

πξνζδηνξίδεη ν  εθάζηνηε δηθαζηηθφο επηκειεηήο, θαη φρη ζηηο αξθεηά πςειφηεξεο 

αληηθεηκεληθέο αμίεο, εμειίζζεηαη ν εηζπξαθηηθφο πφιεκνο θαηά ησλ ζηξαηεγηθψλ 

                                                      
126

 Μηράιεο Δ. Αγγειάθεο(2005) «Σξαπεδηθέο Υξεκαηνδνηήζεηο Δκπινθέο»  ζει 44 

127
Μηράιεο Δ. Αγγειάθεο, 1991 «Σξαπεδηθέο Υξεκαηνδνηήζεηο Δκπινθέο» ζει 45 
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θαθνπιεξσηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθά αδχλακσλ νθεηιεηψλ θαη δαλεηνιεπηψλ απφ ην Γεκφζην, 

ηηο ηξάπεδεο αιιά θαη ηνπο ηδηψηεο.
128

 

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΦΔΚ 27 Μαΐνπ 2016), αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 993 θαη 995 ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο κε ηα νπνία 

θαηαξγήζεθε ε πξφβιεςε δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκψλ ζηηο αληηθεηκεληθέο ηηκέο θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ πψιεζε ζηηο αγνξαίεο εκπνξηθέο ηηκέο ελψ είρε πξνεγεζεί ζηηο 28 

Απξηιίνπ ε γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ νπνία θξίζεθε λφκηκε ε 

δηαδηθαζία.
129

 

Ο λένο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ηηκψλ γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο αθνξά ζε θάζε 

αθίλεην πνπ ζα πξνσζείηαη πξνο εθπνίεζε, είηε απηφ αθνξά ζε πξψηε θαηνηθία «κε 

ζπλεπψλ» δαλεηνιεπηψλ (ζ.ζ. γηα ηελ πξνζηαζία ηεο α‟ θαηνηθίαο είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ππαγσγήο ζην Νφκν Καηζέιε), είηε πξφθεηηαη γηα 

εμνρηθά αθίλεηα θαη δεπηεξεχνπζεο θαηνηθίεο, είηε γηα επηρεηξεκαηηθά αθίλεηα, είηε αθφκα 

γηα αθίλεηα πνπ πιεηζηεξηάδνληαη γηα ρξέε πξνο ηηο εθνξίεο, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή πξνο 

άιινπο ηδηψηεο. 

χκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, αξκφδηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ πνπ θαηάζρεηαη ζα είλαη ν δηθαζηηθφο επηκειεηήο. Απηφο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζιάβεη θαηά ηελ βνχιεζε ηνπ πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην Μεηξψν Πηζηνπνηεκέλσλ Δθηηκεηψλ πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Ο πηζηνπνηεκέλνο απηφο 

εθηηκεηήο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα πξέπεη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία λα ζπληάμεη αιιά θαη 

λα παξαδψζεη έγγξαθε εθηίκεζε ζηνλ δηθαζηηθφ επηκειεηή. Ζ ακνηβή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εθηίκεζε ηνπ αθηλήηνπ θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ειεχζεξα κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία 

πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ελψ ππνρξεσκέλνο λα ηελ θαηαβάιεη είλαη ν επηζπεχδσλ 

ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε (είηε είλαη ηξάπεδα, είηε δεκφζην, είηε ηδηψηεο θιπ) αιιά επί ηεο 

νπζίαο ην πνζφ ζα επηβαξχλεη ηνλ νθεηιέηε θαη ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. 

Δθφζνλ ε λέα κέζνδνο ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ γηα ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο μεθηλήζεη λα 

εθαξκφδεηαη άκεζα αλακέλεηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαζψο νη ελέξγεηεο ζα είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο, νη επηπηψζεηο ζηελ αγνξά αθηλήησλ αιιά 

                                                      
128

http://www.hba.gr/Main/fek/n3869/FEKA1815022016.pdf 

129
http://web3.eetaa.gr:8080/nomothesia/fek/fek/f_1396.pdf 

http://www.liberal.gr/admin/uploads/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1.pdf
http://www.hba.gr/Main/fek/n3869/FEKA1815022016.pdf
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θαη ν βαζκφο αχμεζεο ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ ρξεψλ ζα εμαξηεζεί απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ρεηξηζηνχλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ηνπ λφκνπ νη επηζπεχδνληεο, κε ηελ αγνξά λα εθηηκά φηη δελ 

ζα απνθεπρζνχλ νη πεξαηηέξσ πηέζεηο ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ.  

Γεγνλφο είλαη πάλησο φηη ε «ζηξνθή» ησλ πιεηζηεξηαζκψλ πξνο ηηο αγνξαίεο ηηκέο ζπκπίπηεη 

ρξνληθά κε ηελ δηφγθσζε ησλ ηδησηηθψλ ρξεψλ ζην δεκφζην αιιά θαη ηηο ηξάπεδεο θαζψο θαη 

κε ηελ πεξίνδν πνπ απειεπζεξψλεηαη ε κεηαβίβαζε δαλείσλ ζε funds, ελψ παξάιιεια μεθηλά 

λα εθαξκφδεηαη ν ειεθηξνληθφο ηξφπνο γλσζηνπνίεζεο θαη δηελέξγεηαο πιεηζηεξηαζκψλ 

κέζα απφ ην internet.   

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Όπσο φια ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξπ́καηα νιφθιεξεο ηεο Δ πξψπεο, έηζη θαη ηα Διιεληθά , 

έδεημαλ αξθεηέο αδπλακίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθέο χθεζεο ησλ ηειεπηαίσλ εησ́λ . 

Ζ ειιεληθή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε νδεγεί ηελ νηθνλνκία ζε χθεζε θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

φπσο θαη ηα λνηθνθπξηά, ζε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ο ξπζκφο 

αχμεζεο δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε κεγαιψλεη δηαρξνληθά θαη νη ηξάπεδεο κεηά απφ 

δηαδνρηθέο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ,ηελ επηβνιή ηνπ PSI θαη ππφ ην θαζεζηψο ησλ Capital 

Controls πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηελ θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα θαη λα εμνξζνινγήζνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα. 

Οη ηξάπεδεο αληηιακβαλφκελεο ηε βαξχηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ επηβίσζε 

δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζην έιεγρν ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ραξηνθπιαθίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζνπλ ηα ηεξάζηηα πνζά πξνβιέςεσλ παξαθξαηνχληαη θάζε ρξφλν ιφγν ησλ 

επηζθαιεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θαζπζηεξεκέλα δάλεηα. 

Έπεηηα απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ ηξαπεδηθψλ ραξηνθπιαθίσλ, απφ ηελ Black rock θαη ππφ ην 

πξίζκα ηεο πηνζέηεζεο εληαίνπ ηξφπνπ απνηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ, φιεο νη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο επηθνηλσλνχλ πιένλ κε ηνλ ιεμηπξφζεζκν πειάηε αθνινπζψληαο πηζηά ηελ  Γ.Δ.Κ 

(δηαδηθαζία επίιπζεο θαζπζηεξήζεσλ), φπσο επηβάιεη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο θαη 

πξνζπαζνχλ λα έξζνπλ ζε νξηζηηθή δηεπζέηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαξέηξα επηινγψλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ην ζεζκνζεηεκέλν λνκηθφ πιαίζην(ΠΔΔ 42/2014). Πνιχ ιεμηπξφζεζκνη 

νθεηιέηεο κε κπνξψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηέθνληαη πξνο ηνλ λνκφο 3869/2010 θαη πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεπηνχλ κέζα 

απφ ηηο επλντθέο ηνπ απνθάζεηο γηα ηνλ „πησρφ‟ νθεηιέηε. 
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Οη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εηζπξάμνπλ ηηο 

νθεηιέο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαθνπιεξσηψλ ηεο αγνξάο, πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

ζεκαληηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ραξηνθπιαθίσλ. Οη πιεηζηεξηαζκνί ,πνπ 

ζπλερίδνληαη κεηά απφ παχζε αξθεηψλ εηψλ, επηζηξέθνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθείκελεο Σηηινπνηήζεηο σο κέηξα άκβιπλζεο πηζησηηθψλ θηλδχλσλ ησλ 

εθηεζεηκέλσλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ. 
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ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  
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επηηξνπήο Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ (ΦΔΚ Β΄ 486 θαη Β΄ 2219), 
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ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α΄ 160) θαη ην άξζξν 98 ηνπ Ν. 

4389/2016 (ΦΔΚ Α΄ 94), 

 

ε) ην Ν. 4354/2015 (ΦΔΚ Α΄ 176), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 70 θαη ην άξζξν 73 ηνπ 

Ν. 4389/2016, 

 

ζη) ηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε», φπσο νξίδεηαη απφ ην Κπβεξλεηηθφ 
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δ) ηηο «εχινγεο δαπάλεο δηαβίσζεο», φπσο εθηηκψληαη απφ ην Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην 

Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4389/2016, 

 

ε) ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,  

 

απουασίζει τα εξής: 

 

Να ζεζπίζεη ηνλ αθφινπζν θψδηθα Γενληνινγίαο (ζην εμήο θψδηθαο), θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4224/2013, ν νπνίνο δηαξζξψλεηαη ζε θεθάιαηα σο εμήο: 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, ΟΡΗΜΟΗ, ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

   

Α. Πεδίν εθαξκνγήο θαη εμαηξέζεηο  

Α1. Πεδίν εθαξκνγήο 

Α2. Δμαηξέζεηο  

Β. Οξηζκνί 

Γ. Γεληθέο αξρέο 

Γ. ηξαηεγηθή, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο ηδξπκάησλ 

Δ. Πνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο Δπηθνηλσλίαο 

Σ. Υεηξηζκφο κε πλεξγάζηκνπ Γαλεηνιήπηε  

Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ (Γ.Δ.Κ.) ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΔΝΑΝΣΗ 

ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΚΑΘΤΣΕΡΗΕΩΝ (Δ.Ε.Κ.) ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ 

1. ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε 

2. ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε 

3. ηάδην 3: Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

4. ηάδην 4: Πξφηαζε θαηάιιειεο ιχζεο 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/571


121 

 

5. ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ 

 

 Β. Υεηξηζκφο δαλεηνιεπηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ (Γ.Δ.Κ.) ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΔΝΑΝΣΗ 

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

1. ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε 

2. ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε 

3. ηάδην 3: Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

4. ηάδην 4: Πξφηαζε θαηάιιειεο ιχζεο 

5. ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ  

ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΔΠΗ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΧΝ-

ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ ΣΟ ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΔΓΓΤΖΣΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ  

ΠΟΛΛΑΠΛΟΗ ΠΗΣΧΣΔ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ  

ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ, 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ, ΟΡΗΜΟΗ, ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 
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Α. Πεδίν εθαξκνγήο θαη εμαηξέζεηο 

Α1. Πεδίν εθαξκνγήο 

Οη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα εθαξκφδνληαη απφ θάζε επνπηεπφκελν ίδξπκα, ην νπνίν παξέρεη 

πηζηψζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ ζεκείσλ 1 θαη 22 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 3, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ησλ άξζξσλ 34, 36, 38, 41 θαη 43 ηνπ Ν. 4261/2014, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζεκείνπ 22 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 

4261/2014 θαη ηηο Δηαηξείεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4354/2015, φπσο ηζρχεη. Οη ππνρξεψζεηο 

πνπ εηζάγεη ν παξψλ θψδηθαο δελ ζίγνπλ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηδξχκαηνο πξνο 

ινηπέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ν έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο νπνίαο αλήθεη ζηε δηθαηνδνζία 

άιισλ αξρψλ, θαηά πεξίπησζε (φπσο ελδεηθηηθά νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηνπ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ, ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη νη ελ γέλεη απνβιέπνπζεο ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ησλ 

νθεηιεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 2 ηνπ Ν. 3758/2009). 

 Πξνο ηνλ ζθνπφ εμεχξεζεο ιχζεσλ ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο νη δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο θψδηθα εθαξκφδνληαη θαη ζε δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κε εγγχεζε ηνπ 

ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, κε ηελ επηθχιαμε, σο πξνο ηελ ελ ηέιεη πινπνίεζε ηπρφλ εμεπξεζείζαο 

ιχζεο, ηεο ζπλαίλεζεο ηνπ Γεκνζίνπ φπνπ απηή απαηηείηαη απφ ηε ζχκβαζε εγγπήζεσο. 

Α2. Δμαηξέζεηο 

1. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα εμαηξνχληαη: 

α) απαηηήζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ήδε θαηαγγειζεί πξηλ απφ ηελ 1.1.2015, 

β) απαηηήζεηο έλαληη δαλεηνιήπηε πνπ έρεη ππνβάιεη αίηεζε ππαγσγήο ζην Νφκν 3869/2010, 

γηα ηελ νπνία έρεη νξηζζεί δηθάζηκνο, 

γ) απαηηήζεηο έλαληη δαλεηνιήπηε, θαηά ηνπ νπνίνπ ηξίηνη πηζησηέο έρνπλ θηλήζεη δηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνο απηνχο ρξεψλ ή έρεη ήδε ηεζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

2. Ζ θαηά ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα δελ εκπνδίδεη ην 

ίδξπκα λα εθαξκφζεη ηε δηαδηθαζία επίιπζεο θαζπζηεξήζεσλ (Γ.Δ.Κ.) ηνπ δεχηεξνπ ή ηξίηνπ 
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θεθαιαίνπ, αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο, κε πξσηνβνπιία δηθή ηνπ. Δπίζεο, ην ίδξπκα 

ππνρξενχηαη λα εληάμεη ζην ηάδην 3 ηεο Γ.Δ.Κ δαλεηνιήπηε, εθφζνλ απηφο πξνζέιζεη θαη 

ππνβάιεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηελ απαηηνχκελε, θαηά ηνλ παξφληα θψδηθα, 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφ ηεηαο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ, 

αλεμαξηήησο αλ ππάγεηαη ζηηο παξαπάλσ εμαηξνχκελεο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. α) θαη β). Σν 

δηθαίσκα απηφ ηνπ δαλεηνιήπηε θάζε ίδξπκα πξνβάιιεη ζηελ νηθεία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θψδηθα ηζηνζειίδα ηνπ. 

Β. Οξηζκνί 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα πηνζεηνχληαη νη έλλνηεο ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ 

δαλεηνιήπηε» θαη ησλ «επιφγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο», φπσο εθάζηνηε νξίδνληαη απφ ην 

Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο ηνπ Ν. 4389/2016. 

1. Ωο «δάλεην» λνείηαη θάζε νθεηιή πνπ απνξξέεη απφ πηζηνδφηεζε νπνηαδήπνηε κνξθήο 

έλαληη ηδξχκαηνο πνπ εθαξκφδεη ηνλ θψδηθα. 

2. Ωο «πνιχ κηθξή επηρείξεζε» λνείηαη ε επηρείξεζε λνκηθφ πξφζσπν, ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία θνξνινγηθά έηε δελ ππεξέβε θαηά κέζν φξν ην 

πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (€ 1.000.000). 

3. Ωο «ιχζε ξχζκηζεο» λνείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κε λένπο φξνπο εμππεξέηεζεο 

ηεο νθεηιήο σο απνηέιεζκα ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν δαλεηνιήπηεο, ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο δελ απνθιείεηαη θαη αλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο (βι. ελδεηθηηθνχο 

ηχπνπο ζηα Σκήκαηα Η θαη II ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο). 

4. Ωο «ιχζε νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο» λνείηαη ε ζπκθσλία ηδξχκαηνο θαη δαλεηνιήπηε, 

θαηφπηλ δηεξεχλεζεο θαη απνθιεηζκνχ, θαη' αθνινπζία ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην ηάδην 4 

ελεξγεηψλ ηεο Γ.Δ.Κ., ιχζεο ξχζκηζεο, γηα ηελ νξηζηηθή εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ κε φξνπο, 

πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κεηαβνιή ηεο θπξηφηεηαο ησλ εμαζθαιίζεσλ ή άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηνιήπηε, κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ (βι. ελδεηθηηθνχο ηχπνπο ζην 

Σκήκα III ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο). 

 

Γ. Γεληθέο αξρέο 

1. Με ηνλ θψδηθα ζεζπίδνληαη νη γεληθέο αξρέο ζπκπεξηθνξάο θαη πηνζεηνχληαη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, ηελ ακνηβαία 

δέζκεπζε θαη ηελ αληαιιαγή κεηαμχ δαλεηνιήπηε θαη ηδξχκαηνο ηεο αλαγθαίαο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752


124 

 

πιεξνθφξεζεο, πξνθεηκέλνπ θάζε πιεπξά λα είλαη ζε ζέζε λα ζηαζκίζεη ηα νθέιε ή ηηο 

ζπλέπεηεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εμππεξέηεζεο (ιχζεηο ξχζκηζεο) ή νξηζηηθνχ 

δηαθαλνληζκνχ (ιχζεηο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο) ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε κε ηειηθφ 

ζθνπφ, ηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο, θαηφπηλ ηεο αλά πεξίπησζε αμηνιφγεζεο. 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη παξάζρεη κε ηελ ΠΔΔ 42/ 30.05.2014 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

ζηα επνπηεπφκελα απφ απηή πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη αμηνιφγεζε βηψζηκσλ 

ηχπσλ ξχζκηζεο, παξέρνληαο ελδεηθηηθνχο ηχπνπο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ, επί ηε βάζεη ζπληεξεηηθψλ θαη αμηφπηζησλ 

παξαδνρψλ, εθηηκψκελε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο θάζε δαλεηνιήπηε θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ κέρξη ην πέξαο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο, ψζηε ε ξχζκηζε λα 

κε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθαιχςεη απιψο ηα πξαγκαηηθά επίπεδα θηλδχλσλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλνηγκάησλ, νδεγψληαο έηζη ζε κεγαιχηεξε ππεξρξέσζε ηνπ δαλεηνιήπηε 

θαη απμάλνληαο ηηο πηζαλέο δεκίεο γηα ηελ ηξάπεδα. Γηα ην ιφγν απηφ σο «θαηάιιειε ιχζε», 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ θψδηθα, ζεσξείηαη εθείλε πνπ δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

ηξάπεδαο κε ηηο επνπηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, ιακβάλνληαο φκσο παξάιιεια ππφςε ηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε (ήηνη εηζνδήκαηα, ξεπζηνπνηήζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ινηπέο νθεηιέο θαη ελαπνκέλνλ εηζφδεκα γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ειαρίζηνπ επηπέδνπ «εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο», εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν). 

Δάλ, παξά ην φηη ακθφηεξεο νη ζπλζήθεο ηεξνχληαη, ηα κέξε δελ ζπκθσλήζνπλ ηειηθψο ζε 

θνηλά απνδεθηή ιχζε, ηφηε ε δηαθσλία ηνπο κπνξεί λα επηιχεηαη εμσδηθαζηηθά κέζσ ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή ή άιισλ θνξέσλ κε αληηθείκελν ηε δηακεζνιάβεζε, 

θαηαρσξηζκέλσλ ζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 18 ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 70330 

νηθ/09.07.2015 (ΦΔΚ Β΄ 1421) ή ζην κεηξψν ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ 3898/2010 (ΦΔΚ Α΄ 211/16.12.2010) ή απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

2.(α) Ζ «γξαπηή» εηδνπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο θψδηθα δηελεξγείηαη κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ή κε ηζνδχλακνπ ηχπνπ ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή απηνπξφζσπε παξάδνζε ζηνλ ίδην 

ηνλ δαλεηνιήπηε ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ εθπξφζσπν, ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

εθφζνλ δηαζθαιίδνληαη κε ηζνδχλακν ηξφπν ε επηβεβαίσζε απνζηνιήο, παξαιαβήο, ηήξεζεο 

αξρείνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο. Ζ 1ε ππνρξεσηηθή εηδνπνίεζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε 

έγραξηε κνξθή. Οκνίσο, ζε έγραξηε κνξθή παξέρεηαη εθείλε πνπ αθνξά ζηνλ 

απνραξαθηεξηζκφ δαλεηνιήπηε σο «ζπλεξγάζηκνπ» εθηφο αλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε vi) ηεο 

ππνπαξ. (γγ) ηεο παξ. (α) ηνπ ηαδίνπ 1 ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ ή ε πεξ. δδ) ηεο παξ. (γ) ηνπ 

ηαδίνπ 1 ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ.  
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(β) Σν ίδξπκα είλαη ππνρξεσκέλν λα απνδεηθλχεη ηελ απνζηνιή ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηεο 

παξ. (α) ζηελ ηειεπηαία γλσζηή ζε απηφ δηεχζπλζε ηνπ δαλεηνιήπηε. ε πεξίπησζε άξλεζεο 

παξαιαβήο ή απνπζίαο ηνπ δαλεηνιήπηε, θαηά ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο ζπζηεκέλεο 

επηζηνιήο, ε παξαιαβή ηεο ηεθκαίξεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απνδεδεηγκέλεο 

επηζηξνθήο ηεο κε παξαιεθζείζαο εηδνπνίεζεο ζηνλ απνζηνιέα. 

(γ) Αθεηεξία ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ 

δαλεηνιήπηε σο «ζπλεξγάζηκνπ» είλαη ε εθάζηνηε εκεξνκελία παξαιαβήο εθ κέξνπο ηνπ ηεο 

θιήζεσο ηνπ απφ ηελ ηξάπεδα γηα παξνρή ζηνηρείσλ. 

3. Κάζε πξφηαζε γηα ξχζκηζε ή νξηζηηθή δηεπζέηεζε νθεηιήο πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ 

δαλεηνιήπηε είλαη γξαπηή θαη πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο φξνπο πνπ απαηηείηαη λα πεξηέρεη ε 

πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη ζην ηάδην 4 ηεο Γ.Δ.Κ. 

 

Γ. ηξαηεγηθή, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο ηδξπκάησλ 

Κάζε ίδξπκα πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα, νθείιεη: 

(α) Να ζεζπίζεη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλε Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Καζπζηεξήζεσλ (ζην 

εμήο Γ.Δ.Κ.), κε θαηεγνξηνπνίεζε δαλείσλ θαη δαλεηνιεπηψλ, θαηάιιειε γηα ηελ πηζηή 

ηήξεζε ηνπ παξφληνο θψδηθα, ζηελ νπνία εληάζζεηαη απαξαηηήησο θαη ιεπηνκεξψο 

θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ (ζην εμήο Γ.Δ.Δ.), ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε (ε) θαησηέξσ. 

(β) Να δηαζθαιίδεη φηη ε Γ.Δ.Κ. επηηξέπεη ρεηξηζκφ θάζε κεκνλσκέλεο πεξίπησζεο 

δαλεηνιήπηε, αμηνπνηψληαο θάζε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε. 

(γ) Να ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη 

θαηάιιειεο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ δαλεηνιήπηε. 

(δ) Να ζπζηήζεη Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ ζπγθξνηνχκελε απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία αλψηεξα 

ζηειέρε. Ζ επηηξνπή ελζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ επαξθείο πφξνπο (ππνδνκή 

θαη πξνζσπηθφ). Σα κέιε ηεο επηηξνπήο είλαη αλεμάξηεηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ρνξήγεζεο, 

έγθξηζεο θαη ειέγρνπ πηζηνδνηήζεσλ. Σνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ 

είλαη αλεμάξηεην θαη απφ ηε Λεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο ή 

επηιέγεηαη απφ πξφζσπα (επαγγεικαηίεο κε ζρεηηθή εμεηδίθεπζε) κε αλήθνληα ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ ηδξχκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή ελζηάζεσλ εμεηάδεη 

ζπγθεθξηκέλε έλζηαζε, γηα ηελ νπνία κέινο ηεο ζεσξεί φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ δαλεηνιήπηε ή απηνχ θαη ηνπ ηδξχκαηνο, νθείιεη λα ην δειψζεη 



126 

 

εγγξάθσο θαη λα δεηήζεη λα αληηθαηαζηαζεί ή λα απέρεη απφ ηε ιήςε απφθαζεο επί ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έλζηαζεο. 

(ε) Να θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ (Γ.Δ.Δ.) επί ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ ηπρφλ νδήγεζε ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ δαλεηνιήπηε σο «κε ζπλεξγάζηκν» 

θαη λα ηελ γλσζηνπνηεί, δεφλησο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα, ζε απηφλ, δηαζθαιίδνληαο 

επηπξνζζέησο ζε θάζε δαλεηνιήπηε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ θψδηθα: 

(αα) άκεζε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία επηθνηλσλίαο κε ην πξνζσπηθφ 

πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν λα εκπιέθεηαη ζηε «Γηαδηθαζία Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ», 

(ββ) ηππνπνηεκέλα Έγγξαθα Δλζηάζεσλ, 

(γγ) ηε βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ ελζηάζεσλ θαη ηελ δηαβίβαζή ηνπο ακειιεηί ζηελ επηηξνπή 

ελζηάζεσλ θαη  

(δδ) ηελ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε γηα ηπρφλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο έλζηαζεο, θαη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνβνιή -εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ. 

Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηνπο ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο έλζηαζεο εθ κέξνπο ηνπ δαλεηνιήπηε, παξέρεηαη γξαπηψο θαη είλαη δεφλησο 

αηηηνινγεκέλε. 

Δθφζνλ ε έλζηαζε γίλεη απνδεθηή, ην ίδξπκα γλσζηνπνηεί ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο 

νπνίεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί, ή ηελ ηπρφλ αλαζεσξεκέλε ιχζε θαη ην ηάδην ηνπ παξφληνο 

θψδηθα ζην νπνίν «παξαπέκπεηαη» εθ λένπ ε πεξίπησζε ηνπ δαλείνπ ηνπ (π.ρ. επαλαθνξά 

ζην ηάδην 3 ή επαλάιεςε ηνπ ηαδίνπ 4). 

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε Γ. Δ. Δ. ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη νξγαληθά ζηε 

Λεηηνπξγία Γηαρείξηζεο Καζπζηεξήζεσλ, ππνθείκελν ζηηο απαηηήζεηο αλεμαξηεζίαο πνπ 

ζέηεη ε ΠΔΔ 42/30.5.2014. 

(ζη) Να απαζρνιεί ζηε Γ.Δ.Κ. πξνζσπηθφ, κε θαηάιιειε θαηάξηηζε, δεμηφηεηεο θαη 

επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο γηα λα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ 

ζηνλ θψδηθα, ζε επαξθή αξηζκφ θαη θαηαιιήισο θαηαλεκεκέλν αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ πειαηψλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ην 

ίδξπκα ζρεδηάδεη θαηάιιεια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/επηκφξθσζεο. 

(δ) ηειέρε ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αλήθνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο θαζπζηεξήζεσλ 

ζπκκεηέρνπλ σο εθπξφζσπνη ηνπ ηδξχκαηνο ζε επηδίσμε εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο πνπ ηπρφλ 

αηηείηαη δαλεηνιήπηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο κπνξεί λα επαλεμεηάδεηαη θαη ε ηπρφλ απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο 

ελζηάζεσλ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19000
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(ε) Να ηεξεί πιήξεο αξρείν, γηα ηελ επίδεημε ζπκκφξθσζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην έβδνκν θεθάιαην. 

Δ. Πνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο Δπηθνηλσλίαο 

1. Κάζε ίδξπκα πξνβαίλεη, θαη' ειάρηζηνλ, ζηα εμήο:  

(α) Θεζπίδεη ιεπηνκεξψο θαηαγεγξακκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηεη ν θψδηθαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψο πξνβιεπφκελσλ ζην Ν. 

3758/2009, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηψλ γηα ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο.  

(β) Σππνπνηεί ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο, 

επηδηψθνληαο λα είλαη απηφ ζαθέο, δηαθσηηζηηθφ, αθξηβέο θαη εχιεπην.  

(γ) Πξνζαξκφδεη ηε ζπρλφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο, αλαιφγσο ηνπ ρξφλνπ 

θαζπζηέξεζεο θαη ηεο θαηεγνξίαο ηνπ δαλεηνιήπηε (θπζηθφ/λνκηθφ πξφζσπν), ηεξψληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε ηα φξηα πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη, θαηά πεξίπησζε ζηνλ παξφληα 

θψδηθα. 

(δ) Γηαζθαιίδεη φηη ε επηθνηλσλία δηεμάγεηαη κε εηιηθξίλεηα θαη πλεχκα θαιήο ζπλεξγαζίαο, 

ελζαξξχλνληαο ηε λέα επηθνηλσλία ζε αλαδήηεζε εμεχξεζεο θαηάιιειεο ιχζεο. 

(ε) Γηαζθαιίδεη φηη ε επηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε γίλεηαη ζε θαηάιιειεο ψξεο, εθηφο εάλ 

έρεη ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο. 

(ζη) Σεξεί ηηο αξρέο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ δαλεηνιήπηε-θπζηθνχ 

πξνζψπνπ θαη ηηο αξρέο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ζπκθψλσο πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ, θαηά πεξίπησζε αξρψλ. 

(δ) Αλαγγέιεη ζηνλ δαλεηνιήπηε ηελ ηπρφλ κεηαβίβαζε ηεο απαίηεζεο, φπσο ν Ν. 4354/2015 

νξίδεη, θαη ηεξεί ζηελ ηζηνζειίδα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα 

επηθαηξνπνηεκέλν θαηάινγν κε επσλπκίεο, ηαρπδξνκηθέο θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ κε ην ίδξπκα Δηαηξεηψλ Γηαρείξηζεο ή ινηπψλ ηξίησλ ζηνπο νπνίνπο έρεη 

ηπρφλ αλαηεζεί ε πινπνίεζε νπνηνπδήπνηε ζηαδίνπ ηεο Γ.Δ.Κ. γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

(ε) Μεξηκλά γηα ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ή πξνζψπσλ πνπ 

δηακεζνιαβνχλ/ ελεξγνχλ θαη' εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδξχκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί επηθνηλσλία ζε πςειφ επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

(ζ) Γηαζέηεη εηδηθά ζεκεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ ππνδνρή εξσηεκάησλ, παξνρή νδεγηψλ, ηελ 

παξαιαβή δειψζεσλ, εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο θαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/49
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/725
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επηθνηλσλίαο, εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θψδηθα. 

(η) Παξέρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε δηαθξηηή ελφηεηα ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο, εηδηθά γηα ηα δάλεηα ζε θαζπζηέξεζε, εχθνια πξνζβάζηκε, 

δηακνξθσκέλε ζε πεξηβάιινλ 

«θηιηθφ» πξνο ηνλ δαλεηνιήπηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Φπιιαδίνπ 

ηεο παξ. 2 θαησηέξσ.  

(ηα) Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαη απαηηεί δηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκνπνίεζεο 

ηπρφλ εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε πξνζψπσλ, φκνηα κε απηά πνπ έρεη πηνζεηήζεη 

θαη δεηά, αληηζηνίρσο, γηα ηηο ινηπέο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο ηνπ κε πειάηεο.  

(ηβ) Τπνρξενχηαη λα παξαιακβάλεη θάζε έγγξαθν πνπ πξνζθνκίδεη ν δαλεηνιήπηεο 

ρνξεγψληαο ηνπ ηαπηφρξνλα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ παξαιαβήο θαη επηθπξψλνληαο ην 

αληίγξαθν ζε πεξίπησζε πνπ ην δηθαηνινγεηηθφ ππνβάιιεηαη απφ ην δαλεηνιήπηε εηο 

δηπινχλ. 

(ηγ) Αλαθνηλψλεη ζηε ζρεηηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα ηζηνζειίδα ηνπ, ηπρφλ πξφζζεηα 

ηεο «Σππνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο» (Σ.Ο.Κ.) ζηνηρεία ησλ νπνίσλ, θαηά θαλφλα, 

απαηηεί ηελ ππνβνιή απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

2. Κάζε ίδξπκα δηαζέηεη «Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην πξνο ηνπο Γαλεηνιήπηεο κε νηθνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο», ζε απιή γιψζζα. Σν αλσηέξσ Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην είλαη δηαζέζηκν ηφζν ζε 

έληππε κνξθή (απαξαηηήησο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ ηδξχκαηνο) φζν θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ηδξχκαηνο. Σν αλσηέξσ Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

(α) Σηο έλλνηεο ηνπ ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε θαη ησλ «εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο», 

θαζψο θαη γεληθή πεξηγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο κε ζπλεξγαζίαο 

θαη ηδίσο ηνλ θίλδπλν απνθιεηζκνχ ηνπ κε ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε απφ εηδηθέο 

επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 3869/2010 θαη Ν. 4354/2015) θαη ηπρφλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ νπνίσλ ν δαλεηνιήπηεο κπνξεί λα ηχρεη αλ ζπλεξγαζζεί ζηελ εμεχξεζε 

θαηάιιειεο ιχζεο (φπσο ε απνρή ηνπ ηδξχκαηνο απφ δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, πηζαλή εμέηαζε 

ειάθξπλζεο ρξένπο θ.ιπ.). 

(β) Πεξηγξαθή ηεο Γ.Δ.Κ. 

(γ) πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ιχζεσλ ξχζκηζεο ή θαη νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην ίδξπκα ζηνπο δαλεηνιήπηεο θαη ησλ γεληθψλ θξηηεξίσλ θαη παξακέηξσλ 
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ηεο κεζνδνινγίαο επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ αμηνινγείηαη, θαηά πεξίπησζε, ε θαηαιιειφηεηα 

ησλ ιχζεσλ. 

(δ) Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο δηαβηβάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο θαζπζηεξνχκελεο θαηαβνιέο ηνπ δαλεηνιήπηε. 

(ε) Γλσζηνπνίεζε πεξί ησλ, θαηά λφκν, εμνπζηνδνηεκέλσλ θξαηηθψλ ή άιισλ θνξέσλ (κε ηηο 

ηαρπδξνκηθέο θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο) γηα παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο ζπλδξνκήο. 

(ζη) πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο ηνπ ηδξχκαηνο. 

(δ) Πεξηγξαθή ηεο Γ.Δ.Δ. κε αλαθνξά ζην δηθαίσκα ηνπ δαλεηνιήπηε λα ππνβάιεη έλζηαζε 

επί ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (ε) ηεο ελφηεηαο Γ ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. 

(ε) Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηπρφλ ζπλέπεηεο κε επίηεπμεο ζπκθσλίαο θαη εηδηθφηεξα γηα ην 

ελδερφκελν ελεξγνπνίεζεο απφ ην ίδξπκα λνκηθήο/δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ 

πηζαλφηεηα λα παξακείλεη ν δαλεηνιήπηεο ππφρξενο γηα ηπρφλ πθηζηάκελν αλεμφθιεην 

ππφινηπν, ην νπνίν ζα ζπλερίζεη λα εθηνθίδεηαη (ελεκεξψλνληαο γηα ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο 

ηνπ επηηνθίνπ), αλεμάξηεηα απφ ηε ξεπζηνπνίεζε ηπρφλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ή ηε 

δέζκεπζε άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα 

ιχζε ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο. 

(ζ) Γλσζηνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ηδξχκαηνο λα δεηήζεη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο πιελ ηνπ δαλεηνιήπηε, ζχκθσλα κε ην ηάδην 2 ηνπ Γεπηέξνπ 

θαη Σξίηνπ Κεθαιαίνπ, θαηά πεξίπησζε, ππφ ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

3. Κάζε ίδξπκα νθείιεη λα δηαζέηεη ηφζν ζε θάζε θαηάζηεκά ηνπ (ζε έληππε κνξθή) φζν θαη 

ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή) ηελ «Σππνπνηεκέλε Οηθνλνκηθή 

Καηάζηαζε» (Σ.Ο.Κ.) πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηάδην 2 ηνπ Γεπηέξνπ Κεθαιαίνπ θαησηέξσ, ε 

νπνία πεξηέρεη επηζήκαλζε γηα ηα αθφινπζα: 

(α) ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθεξζεί θαζνδήγεζε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηεο κέζσ ηνπ «Δηδηθνχ 

εκείνπ Δπηθνηλσλίαο» πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη ην ίδξπκα, 

(β) εμνπζηνδνηεκέλνπο θξαηηθνχο ή άιινπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα απνηαζεί 

γηα ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε, 

(γ) ηελ ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο ηεο «Σππνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο» (Σ.Ο.Κ.) 

κε πιήξε εηιηθξίλεηα, εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ 

δαλεηνιήπηε» πξνζεζκίαο απφ ηελ παξαιαβή εθ κέξνπο ηνπ δαλεηνιήπηε ηεο 1εο 



130 

 

ππνρξεσηηθήο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ ηαδίνπ 1 ηεο Γ.Δ.Κ., 

(δ) ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα γλσζηνπνηεί νπζηψδεηο κειινληηθέο κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπ θαηάζηαζεο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» 

πξνζεζκίαο. 

4. Γηα ηελ εμφθιεζε ηπρφλ ελαπνκέλνπζαο νθεηιήο θαηφπηλ ηεο ηπρφλ ξεπζηνπνίεζεο ηεο 

θαηνηθίαο ην ίδξπκα ζεζπίδεη θαηάιιειε πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο γηα λα ηεξεί ην άξζξν 28 

ηεο Οδεγίαο 2014/17/ΔΔ, φπσο εμεγείηαη θαη ζην ζεκείν 27 ηνπ πξννηκίνπ ηεο θαη 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 

 

Σ. Υεηξηζκόο κε πλεξγάζηκνπ Γαλεηνιήπηε 

 

1. Μεηά ηελ ηπρφλ θαηεγνξηνπνίεζε σο κε ζπλεξγάζηκνπ ελφο δαλεηνιήπηε 

α) ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ, ηνπ νπνίνπ ν απνραξαθηεξηζκφο σο ζπλεξγάζηκνπ κπνξεί λα 

έρεη ζπλέπεηα ηνλ εθπιεηζηεξίαζκα ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ, ην ίδξπκα νθείιεη λα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ην γεγνλφο απηφ εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ζε έγραξηε 

κνξθή θαη λα γλσζηνπνηήζεη, θαη' ειάρηζηνλ, ηα εμήο: 

(αα) Σν γεγνλφο φηη έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί σο κε ζπλεξγάζηκνο θαη ηνλ/ηνπο εηδηθφηεξν/-νπο 

ιφγνπο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή. 

(ββ) Σηο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα, κε βάζε ην νπνίν ην ίδξπκα 

πξνηίζεηαη λα θηλεζεί ζην κέιινλ (π.ρ. δηαδηθαζία ξεπζηνπνίεζεο). 

(γγ) Σνλ θίλδπλν εθπνίεζεο απφ ην ίδξπκα ηπρφλ εμαζθαιίζεσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ 

ηνπο εγγπεηέο. 

(δδ) Αλ ν δαλεηνιήπηεο θαη ηπρφλ εγγπεηέο ζα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ππφρξενη γηα ηπρφλ 

ελαπνκέλνλ ππφινηπν κεηά ηελ ελδερφκελε εθπνίεζε εμαζθαιίζεσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν 

θαη ην επηηφθην πνπ απηφ ζα εθηνθίδεηαη. 

(εε) Σν φηη ν απνραξαθηεξηζκφο ηνπ δαλεηνιήπηε σο ζπλεξγάζηκνπ κπνξεί λα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ εηδηθέο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο (Ν. 

3869/2010 θαη Ν. 4354/2015). 

β) ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, αθνινπζεί ελεκέξσζε ηνπ γηα ην γεγνλφο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο 

ηνπ σο κε ζπλεξγάζηκνπ θαη ηνλ/ηνπο εηδηθφηεξν/-νπο ιφγνπο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή 

κε ηελ ηπρφλ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ή λσξίηεξα. 

 

Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ 
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2. Ο δαλεηνιήπηεο δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη έλζηαζε κεηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ σο κε 

ζπλεξγάζηκνπ αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία πνπ ην ίδξπκα ηνπ έρεη ζπζηήζεη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. (ε) ηεο ελφηεηαο Γ. 

Ο δαλεηνιήπηεο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην ηάδην απηφ κία θνξά κεηά απφ θάζε εθαξκνγή 

ηεο Γ.Δ.Κ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ (Γ.Δ.Κ.) ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΔΝΑΝΣΗ 

ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 

Α. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ (Γ.Δ.Κ.) ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 

Κάζε ίδξπκα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα ηάδηα θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ δαλεηνιεπηψλ κε νθεηιέο 

πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο κε ελ δείμεηο πηζαλήο 

θαζπζηέξεζεο: 

ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε. 

ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. 

ηάδην 3: Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

ηάδην 4: Πξφηαζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζηνλ δαλεηνιήπηε. 

ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ. 

 

1. ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε 

(α) Δπηθνηλσλία πνπ αθνξά δάλεην ζε αξρηθή θαζπζηέξεζε 

 

 Πξναηξεηηθή επηθνηλσλία 

(αα) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζχκθσλα κε ην 

πξνζπκθσλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξσκήο, ην ίδξπκα δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο πην 

θάησ ελέξγεηεο: 

Δπηρεηξεί επηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα κε επίθεληξν ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ αλέθπςαλ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο, ψζηε λα 

ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη έγθαηξα ηελ έληαμε ηνπ ζηε ΓΔΚ γηα δηεξεχλεζε ηπρφλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. πλέρηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηα επφκελα ηάδηα ηεο ΓΔΚ, γίλεηαη 

εθφζνλ ζπλαηλέζεη ν δαλεηνιήπηεο. Με αληαπφθξηζε ζε απηφ ην ηάδην, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 
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απψιεηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο «ζπλεξγάζηκνπ». 

Ζ επηθνηλσλία ζε απηφ ην ηάδην είλαη ζθφπηκν λα ζπλνδεχεηαη κε απνζηνιή ηνπ 

«Δλεκεξσηηθνχ Φπιιαδίνπ» ηεο ελφηεηαο Δ.2 ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ θαη θαζνξηζκφ ηνπ 

«Δηδηθνχ εκείνπ Δπηθνηλσλίαο» γηα ηηο πεξαηηέξσ επαθέο. 

1ε Τπνρξεσηηθή εηδνπνίεζε 

(ββ) Αλ ε θαζπζηέξεζε ππεξβεί ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ην ίδξπκα νθείιεη λα 

απνζηείιεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζηνλ δαλεηνιήπηε εληφο ησλ επφκελσλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, εθηφο αλ ελ ησ κεηαμχ θαηαβιεζεί νινζρεξψο ε νθεηιφκελε δφζε. 

ε πεξίπησζε λέαο θαζπζηέξεζεο γηα ην ίδην δάλεην δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε επαλάιεςε ηεο 

απνζηνιήο ηεο 1εο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ζε έγραξηε κνξθή, εθηφο αλ έρεη παξέιζεη έηνο απφ 

ηελ ηειεπηαία απνζηνιή ηεο. 

(γγ) Ζ γξαπηή εηδνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

(i) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε νθεηιή πεξηήιζε ζε θαζπζηέξεζε, 

(ii) ηνλ αξηζκφ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δφζεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηκεκαηηθψλ 

θαηαβνιψλ) πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο, ην άιεθην ππφινηπν ηεο νθεηιήο, θαζψο θαη ην 

επηηφθην κε ην νπνίν εθηνθίδεηαη ην κε ελήκεξν ηκήκα ηεο νθεηιήο, 

(iii) ελεκέξσζε γηα ηελ έληαμε ηνπ δαλεηνιήπηε ζηε Γ.Δ.Κ θαη ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ Σ.Ο.Κ, 

(iv) ην «Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην πξνο ηνπο Γαλεηνιήπηεο κε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο» θαη ην 

«Δηδηθφ εκείν Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επαθψλ κε ηνλ 

δαλεηνιήπηε θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε απηφλ, κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ 

ππαιιήισλ ή ησλ ηπρφλ εμνπζηνδνηεκέλσλ λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδξχκαηνο 

πξνζψπσλ εθφζνλ ηνχην δελ έρεη ήδε απνζηαιεί, 

(λ) ηελ «Σππνπνηεκέλε Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε» (Σ.Ο.Κ.) ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ν 

θαηάινγνο κε ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά ππνζηεξηθηηθά δηθαηνινγεηηθά, 

(vi) ελεκέξσζε φηη ε επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηεο Γ.Δ.Κ. κπνξεί λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά 

ζηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο έρεη δειψζεη, εθηφο αλ πξνζέιζεη 

ζην «Δηδηθφ εκείν Δπηθνηλσλίαο» δεηήζεη θαη παξαιάβεη ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε 

έγραξηε κνξθή. 

(δδ) Ζ γξαπηή εηδνπνίεζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε ηειεθσληθή θιήζε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη' ηδίαλ ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία θαη ζα ζπκθσλεζεί ε επφκελε 

εκεξνκελία επηθνηλσλίαο γηα ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο. 
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(β) 2ε εηδνπνίεζε 

Αλ εθπλεχζεη ε πξνβιεπφκελε ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» πξνζεζκία 

ρσξίο ν δαλεηνιήπηεο: 

(αα) λα αληαπνθξηζεί, δειαδή λα ππνβάιεη ηελ Σ.Ο.Κ. ή (ββ) λα πξνβεί ζε κία εθ ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο παξ. (δ) ηνπ ηαδίνπ 4, ην ίδξπκα νθείιεη λα ηνπ απνζηείιεη εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ην πέξαο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ, δεχηεξε επηζηνιή πνπ 

πξνεηδνπνηεί ηνλ δαλεηνιήπηε γηα ηελ πξννπηηθή θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο 

κε ζπλεξγάζηκνπ. ηελ πξνεηδνπνηεηηθή απηή επηζηνιή πεξηιακβάλνληαη νη εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

(αα) ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ν δαλεηνιήπηεο ζα κπνξνχζε λα πξνβεί θαη ηελ 

ζρεηηθή πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη ζπληνκφηεξε ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ 

ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε», γηα λα απνθχγεη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ σο 

«ζπλεξγάζηκνπ» θαη ηελ επηζήκαλζε φηη, εθφζνλ δελ ηηο πξαγκαηνπνηήζεη, ζα 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο κε ζπλεξγάζηκνο ρσξίο άιιε εηδνπνίεζε. 

(ββ) Σα κέηξα πνπ κπνξεί λα ιάβεη ην ίδξπκα σο απνηέιεζκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ 

δαλεηνιήπηε σο κε ζπλεξγάζηκνπ. 

(γγ) Σελ ελεκέξσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ δαλεηνιήπηε λα έρεη ζπκβνπιεπηηθή ζπλδξνκή απφ 

θξαηηθνχο θνξείο ή ηξίηνπο ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο. 

(δδ) Αλ κεηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, ην ηπρφλ ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ζε θαζπζηέξεζε ζα 

εμαθνινπζεί λα απνηειεί εθηνθηδφκελε απαίηεζε ηνπ ηδξχκαηνο, πξνζδηνξίδνληαο ην χςνο 

ηνπ επηηνθίνπ θαη ηνλ ηξφπν εθηνθηζκνχ. 

Ζ 2ε απηή εηδνπνίεζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ (β) παξέρεηαη ππνρξεσηηθά κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο δαλεηνιεπηψλ, ησλ νπνίσλ ν απνραξαθηεξηζκφο σο ζπλεξγάζηκσλ κπνξεί λα 

έρεη ζπλέπεηα ηνλ εθπιεηζηεξίαζκα ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ δαλεηνιήπηε κε λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα κπνξνχζε λα θηλήζεη ην ίδξπκα, γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ αλεμαξηήησο αλ ην αθίλεην έρεη πξνζεκεησζεί πξνο εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηήζεσλ απηψλ. 

 

Δλεκέξσζε δαλεηνιήπηε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ σο κε ζπλεξγάζηκνπ 

 

Σν ίδξπκα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο ππνπαξ. α ηεο παξ. 1 ηεο ελφηεηαο Σ ηνπ πξψηνπ 

Κεθαιαίνπ. 
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2. ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε 

(α) Σν ίδξπκα νθείιεη λα παξαιακβάλεη, κε απφδεημε παξαιαβήο, ηε ζπκπιεξσκέλε απφ 

ηνπο δαλεηνιήπηεο 

«Σππνπνηεκέλε Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε» ηνπ Παξαξηήκαηνο Η. 

(β) Σν ίδξπκα δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνλ δαλεηνιήπηε λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθά 

ζηνηρεία/δηθαηνινγεηηθά, αλαγθαία, γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ, θαζνξίδνληαο πξνζεζκία πξνζθφκηζεο απηψλ φρη κηθξφηεξε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε θαη αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ή ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο, νπφηε νη πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη ζηνλ 

παξφληα θψδηθα παξαηείλνληαη αλαιφγσο. 

(γ) Κάζε ίδξπκα κεξηκλά γηα ηελ θαη απφ άιιεο πεγέο ζπιινγή επαξθνχο, πιήξνπο θαη 

αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ δαλεηνιήπηε, πέξαλ ηεο σο άλσ 

Καηάζηαζεο, ηδίσο δε εθείλε πνπ παξέρεηαη απφ νληφηεηεο κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο 

δηεπζέηεζεο. 

(δ) Ζ πιεξνθφξεζε θπιάζζεηαη απφ ην ίδξπκα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηεξνπκέλσλ ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

3. ηάδην 3: Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(α) Κάζε ίδξπκα αμηνπνηεί ηελ πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην ηάδην 2, ψζηε λα εθηηκψληαη, θαηά ην δπλαηφλ, θαη' ειάρηζηνλ, ηα εμήο: 

(αα) ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε,  

(ββ) ε ηξέρνπζα ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε, ιακβάλνληαο ππφςε ζε θάζε 

πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ χςνο θαη ηε θχζε ησλ ρξεψλ ηνπ δαλεηνιήπηε πεξηιακβαλνκέλσλ 

ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ έλαληη άιισλ ηδξπκάησλ ή θνξνινγηθψλ ή άιισλ δεκνζίσλ αξρψλ ή 

αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, 

(γγ) ην ηζηνξηθφ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη 

(δδ) ε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ εθ κέξνπο ηνπ δαλεηνιήπηε κέρξη ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο. 

(β) Ζ εθηίκεζε ππφ ζηνηρείν (δδ) πξαγκαηνπνηείηαη, ιακβάλνληαο ππνρξεσηηθψο ππφςε: 

i) ην ειάρηζην επίπεδν ησλ «εχινγσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο» θαη 

ii) ηηο παξακέηξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην Α.2 ηεο ΠΔΔ/ΣΔ 54/2015 (ειηθία, 

επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πγεία θ.ιπ.) ψζηε θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο 
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απνπιεξσκήο λα ιακβάλνληαη ππφςε παξάγνληεο πγείαο, θνηλσληθνί θ.ιπ., πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε. 

(γ) Κάζε ίδξπκα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο [Π.δ. 59/2016 (ΦΔΚ 

Α΄95/27.5.2016)] ηπρφλ εκπξάγκαηεο εμαζθάιηζεο (ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δαλεηνιήπηε πνπ ζα κπνξνχζαλ κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ λα απνηειέζνπλ πξφζζεηε/-εο 

εμαζθάιηζε/-εηο), ηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2014/17/ΔΔ, φπσο 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Κάζε κία απφ ηηο εθηηκψκελεο αμίεο 

γλσζηνπνηείηαη γξαπηψο ζηνλ δαλεηνιήπηε, ηαπηνρξφλσο κε ηελ παξνπζίαζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο ξχζκηζεο/ νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζρεηηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

(δ) Κάζε ίδξπκα νθείιεη λα δηελεξγεί ηελ αμηνιφγεζε ηνπ, κε βάζε ηφζν ηζηνξηθά ζηνηρεία 

φζν θαη ξεαιηζηηθέο παξαδνρέο γηα κειινληηθέο εμειίμεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην ίδξπκα 

νθείιεη λα εμεγεί ζηνλ δαλεηνιήπηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα λα παξακείλεη 

ζπλεξγάζηκνο. 

(ε) Κάζε ίδξπκα θαηαβάιιεη θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ 

δαλεηνιήπηε θαζ' φιε ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε, κε ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θαηάιιειε ιχζε. 

4. ηάδην 4: Πξφηαζε θαηάιιειεο ιχζεο 

(α) Μεηά ηελ αλσηέξσ αμηνιφγεζε θάζε ίδξπκα παξέρεη, ρσξίο απηφ λα ζεσξείηαη λέα 

ππεξεζία πξνο ηνλ δαλεηνιήπηε (άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 4281/2014) πνπ ζεσξείηαη 

ζπλεξγάζηκνο, πξφηαζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ξχζκηζεο θαη αλ θακία 

εμ απηψλ δελ ζπκθσλεζεί, ιχζε/-εηο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο (βι. ζρεηηθνχο ελδεηθηηθνχο 

ηχπνπο ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο). Ζ εθπιήξσζε ηεο παξνχζαο ππνρξέσζεο ηνπ 

ηδξχκαηνο δελ κπνξεί λα ζπλαξηάηαη απφ απαίηεζε πξνεγνχκελεο εμφθιεζεο ηπρφλ νθεηιψλ 

ηνπ δαλεηνιήπηε πξνο ινηπνχο πηζησηέο. 

(β) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θάζε ιχζεο, ιακβάλνληαη ππφςε, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε αλάγθε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηδξχκαηνο πξνο ηηο ηζρχνπζεο επνπηηθέο απαηηήζεηο, 

θαζψο θαη νη εηδηθφηεξεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ δηαηάμεηο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ζε 

θαζπζηέξεζε (ΠΔΔ 42/2014, φπσο ηζρχεη) ή άιιε αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε αξρή γηα ηελ 

πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη επίζεο ζε θαζνξηζκέλα θαη 

δηαθαλή θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ην ίδξπκα δηαζέηεη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23824
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/621
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πξνιεπηηθήο επνπηείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ην ειάρηζην επίπεδν ησλ «επιφγσλ δαπαλψλ» 

δηαβίσζεο πνπ πξνζήθεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δαλεηνιήπηε. 

(γ) Κάζε ίδξπκα παξέρεη κε απφδεημε παξαιαβήο ζηνλ ζπλεξγάζηκν δαλεηνιήπηε εληφο 

γλσζηνπνηνχκελνπ ζε απηφλ θαη επιφγνπ κεηά ηε ιήςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο ρξφλνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ηάδην 2, ηελ 

πξνηεηλφκελε ή ηηο ελαιιαθηηθά πξνηεηλφκελεο ζε απηφλ ιχζεηο ξχζκηζεο θαη, αλ θακία εμ 

απηψλ δελ ζπκθσλεζεί, ηηο ιχζεηο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο (βι. ελδεηθηηθνχο ηχπνπο ζην 

Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ Πξψηνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο θψδηθα) κε ην «Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Πξφηαζεο Λχζεσλ 

Ρχζκηζεο ή Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο». Ο ρξφλνο παξάδνζεο απφ ην ίδξπκα ηεο πξφηαζεο δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο, κε ρξνληθή αθεηεξία ηελ παξαιαβή ηεο Σ.Ο.Κ. 

(δ) Δληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» πξνζεζκίαο, ν 

δαλεηνιήπηεο πξνβαίλεη ζε κία εθ ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: 

(αα) παξέρεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζηελ πξνηεηλφκελε ή ζε κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ή 

(ββ) αληηπξνηείλεη γξαπηψο δεηψληαο αλ ην επηζπκεί ηε δηακεζνιάβεζε ηξίηνπ θνξέα ηεο 

επηινγήο ηνπ ή 

(γγ) δειψλεη γξαπηψο φηη αξλείηαη λα ζπλαηλέζεη ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε. 

(ε) Σν «Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Πξφηαζεο Λχζεσλ Ρχζκηζεο ή Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο» 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

(αα) πεξηγξαθή ησλ φξσλ ηεο/ησλ πξνηεηλφκελεο/-σλ ιχζεο/-εσλ (επηηφθην, πεξίνδνο 

εθηνθηζκνχ, δηάξθεηα, ηπρφλ πεξίνδν ράξηηνο, χςνο θαη ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο δφζεσλ, 

αμία ηπρφλ επαλαγνξάο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

ηπρφλ ειάθξπλζε ηεο νθεηιήο απφ θαηαινγηζζέληεο ηφθνπο θ.ιπ.) κε ηξφπν πνπ θαζηζηά 

εθηθηή ηε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε θαζψο θαη ηε ζχγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα επηβάξπλζε 

(αλαιπφκελε θαηά θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα), ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη 

ελεκέξσζεο ηεο ΠΓ/ΣΔ 2501/2002, φπσο ηζρχεη, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή κεηαβνιή 

ηνπ επηηνθίνπ, 

(ββ) ηελ έλδεημε φηη απηφ ζπληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα, 

(γγ) επηζήκαλζε γηα ην φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο/-σλ 

ιχζεο/εσλ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο, ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ 

εμαζθαιίζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε, φπσο απηή 

αμηνινγήζεθε ζην ηάδην 3 ηεο Γ.Δ.Κ., κε βάζε ηδίσο ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

ηάδην 2, 

(δδ) απνηίκεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δηεπζέηεζεο ηεο νθεηιήο ή ηεο ηπρφλ 
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ππνβιεζείζαο απφ ην δαλεηνιήπηε αληηπξφηαζεο ζε παξνχζα αμία θαη πξφζθαηε εθηίκεζε 

ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ αθηλήηνπ (Π.δ. 59/2016) ηεξψληαο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2014/17/ΔΔ, φπσο ελζσκαηψλνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθιεηζηεί ε θαηάιιειε ιχζε ξχζκηζεο θαη αληί απηήο πξνηείλεηαη 

ιχζε νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη δηάζεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ 

δαλεηνιήπηε θαζψο θαη ζαθή παξάζεζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο ηπρφλ ππνινίπνπ νθεηιήο 

κεηά ηε δηάζεζε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο, 

(εε) ελεκέξσζε γηα ην δηθαίσκα ηνπ δαλεηνιήπηε λα δεηήζεη ή λα δερζεί ζπκβνπιή 

αλεμάξηεηνπ θξαηηθνχ θνξέα ή άιινπ επηινγήο ηνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζηε ιήςε 

απφθαζεο, ή ζηελ ππνβνιή αληηπξφηαζεο, εάλ απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην, 

(δδ) ελεκέξσζε γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε λα πξνβεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ 

«ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» πξνζεζκίαο ζε κία εθ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ σο άλσ 

πεξίπησζε (δ) ελεξγεηψλ,  

(εε) ελεκέξσζε γηα ηα επφκελα βήκαηα ηνπ ηδξχκαηνο 

ή θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο, ζε θάζε κία εθ ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξσ (φπσο ηδίσο ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην νπνίν κπνξεί λα θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ξεπζηνπνίεζεο 

εμαζθαιίζεσλ), 

(ζζ) επηζήκαλζε γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ δαλεηνιήπηε λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ην ίδξπκα ζε 

πεξίπησζε πνπ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ βάζεη ηεο νπνίαο αμηνινγήζεθε ε πξνηεηλφκελε 

ιχζε, κεηαβιεζεί. 

(ζη) Κάζε ίδξπκα εμεηάδεη εληαία ιχζε ξχζκηζεο γηα φιεο ηηο νθεηιέο ηνπ δαλεηνιήπηε πξνο 

απηφ, αλεμαξηήησο ηεο πξνέιεπζεο ηνπο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηνπ 

ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, αλ ην ζεσξεί ζθφπηκν ή αλ ν δαλεηνιήπηεο αηηείηαη ηνχην.  

(δ) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αληηπξφηαζεο απφ ηνλ δαλεηνιήπηε, ην ίδξπκα ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ αληηπξφηαζεο θαη, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο: 

(αα) είηε λα ζπλαηλέζεη κε ηελ αληηπξφηαζε 

(ββ) είηε λα απαληήζεη εγγξάθσο φηη ηελ απνξξίπηεη θαη φηη παξακέλεη ελεξγφο ε αξρηθή ηνπ 

πξφηαζε, κε ηε βαζηθή ζρεηηθή ηεθκεξίσζε 

(γγ) είηε λα ππνβάιεη λέα πξφηαζε, ε νπνία είλαη θαη ε ηειηθή. 

(ε) Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο ή ησλ ελαιιαθηηθά πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, 

θάζε ίδξπκα είλαη δεθηηθφ ζε ζρφιηα θαη εξσηήκαηα απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο παξέρνληαο φζν 

ην δπλαηφλ πην ηππνπνηεκέλε θαη εχιεπηε πιεξνθφξεζε ζηνλ δαλεηνιήπηε, πξνθεηκέλνπ 
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απηφο λα θαηαλνήζεη ηελ πξφηαζε ή θαη ηηο δηαθνξέο ηφζν κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθά 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, φζν θαη κεηαμχ 

ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ φξσλ απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ. 

5. ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ 

Σν ηάδην απηφ απνηειεί ηάδην ηεο Γ.Δ.Κ., ην νπνίν κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ελφο δαλεηνιήπηε σο κε ζπλεξγάζηκνπ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 

ηεο ελφηεηαο Σ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. 

Β. Υεηξηζκόο δαλεηνιεπηώλ πνπ εληάζζνληαη ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο 

1.α) Σν ίδξπκα νθείιεη λα πηνζεηήζεη πνιηηηθή ρεηξηζκνχ δαλεηνιεπηψλ κε εηδηθά 

πξνβιήκαηα πγείαο (φπσο φξαζεο, αθνήο, βαξηάο ή καθξνρξφληαο αζζέλεηαο, λνεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ) πνπ αηηηνινγνχλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, ελζσκαηψλνληαο ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ ζρεηηθά θξηηήξηα. 

β) ην πιαίζην απηφ, ην ίδξπκα πνπ θαηά ην ηάδην 1 ή 2 ηεο Γ.Δ.Κ. ιακβάλεη ηε ζρεηηθή 

πιεξνθφξεζε θαη ηεθκεξίσζε απφ δαλεηνιήπηε νθείιεη λα πξνζαξκφδεη αλαιφγσο ηνλ 

ηξφπν επηθνηλσλίαο καδί ηνπ. 

 

2. ε ζπλεξγάζηκν δαλεηνιήπηε γηα ηνλ νπνίν ηεθκεξηψλεηαη ηδηαίηεξε νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα, ήηνη εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην επίπεδν ησλ «επιφγσλ δαπαλψλ 

δηαβίσζεο» θαη απνπζία ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δηθψλ ηνπ, ηεο ζπδχγνπ ή 

ησλ ηέθλσλ ηνπ, πιελ ηεο θαηνηθίαο, ζηελ νπνία ν δαλεηνιήπηεο δηα κέλεη θαη ε 

αληηθεηκεληθή αμία ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ επξψ εθαηφλ ζαξάληα ρηιηάδσλ 

(140.000), ην ίδξπκα πξνηείλεη, ζην αληίζηνηρν ηάδην ηεο Γ.Δ.Κ.: 

α) ιχζε καθξνρξφληαο ξχζκηζεο. Γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην χςνο ησλ θαηαβιεηέσλ 

δφζεσλ, ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη πξνθαλείο παξάγνληεο πνπ κπνξεί επιφγσο λα 

επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλεηνιήπηε (φπσο ηπρφλ πςειφ πνζνζηφ 

αλαπεξίαο) ή, αλ έρεη εμεηαζηεί αιιά έρεη απνθιεηζηεί ηέηνηα ιχζε σο κε «θαηάιιειε», 

β) πξφηαζε νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο, ζπλεθηηκψληαο γηα ηελ επηινγή ηεο θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ηδίσο αλ παξάιιεια κε ηελ νηθνλνκηθή 

δπζρέξεηα ζπληξέρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζρεηηθή ιχζε νξηζηηθήο 

δηεπζέηεζεο πεξηιακβάλεη εθπνίεζε ηεο θαηνηθίαο κε εθηηκψκελε, απφ πηζηνπνηεκέλν 

εθηηκεηή, ηηκή ξεπζηνπνίεζεο κηθξφηεξε ηεο νθεηιήο, ε ιχζε πξνβιέπεη δηεπθφιπλζε 
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απνπιεξσκήο ηεο ελαπνκέλνπζαο νθεηιήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 28 ηεο Οδεγίαο 

2014/17/ΔΔ, φπσο εμεγείηαη θαη ζην ζεκείν 27 ηνπ πξννηκίνπ ηεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΤΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΧΝ (Γ.Δ.Κ.) ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΔΝΑΝΣΗ 

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Κάζε ίδξπκα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα ηάδηα θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ δαλεηνιεπηψλ ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ κε νθεηιέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο ή πνπ πθίζηαληαη 

ελδείμεηο πηζαλήο θαζπζηέξεζεο: 

ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε. 

ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ. 

ηάδην 3: Αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

ηάδην 4: Πξφηαζε ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζηνλ δαλεηνιήπηε. 

ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ. 

1. ηάδην 1: Δπηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε  

 

Πξναηξεηηθή επηθνηλσλία 

 

 (α) ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο δφζεο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζχκθσλα κε ην 

πξνζπκθσλεκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνπιεξσκήο, ην ίδξπκα δχλαηαη λα πξνβεί ζηηο πην 

θάησ ελέξγεηεο: 

Δπηρεηξεί επηθνηλσλία κε ηνλ δαλεηνιήπηε ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα κε επίθεληξν ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πνπ αλέθπςαλ θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε θαζπζηεξήζεηο, ψζηε λα 

ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη έγθαηξα ηελ έληαμε ηνπ ζηε Γ.Δ.Κ. γηα δηεξεχλεζε ηπρφλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. πλέρηζε ηεο επηθνηλσλίαο ζηα επφκελα ηάδηα ηεο Γ.Δ.Κ., γίλεηαη 

εθφζνλ ζπλαηλέζεη ν δαλεηνιήπηεο. Με αληαπφθξηζε ζε απηφ ην ηάδην δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ 

απνραξαθηεξηζκφ ηνπ δαλεηνιήπηε σο «ζπλεξγάζηκνπ». 

Ζ επηθνηλσλία ζε απηφ ην ηάδην είλαη ζθφπηκν λα ζπλνδεχεηαη κε απνζηνιή ηνπ 

«Δλεκεξσηηθνχ Φπιιαδίνπ» ηεο ελφηεηαο Δ.2 ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ θαη θαζνξηζκφ ηνπ 

«Δηδηθνχ εκείνπ Δπηθνηλσλίαο» γηα ηηο πεξαηηέξσ επαθέο. 

 

Τπνρξεσηηθή Δηδνπνίεζε 
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(β) Αλ ε θαζπζηέξεζε ππεξβεί ηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ην ίδξπκα νθείιεη λα 

απνζηείιεη γξαπηή εηδνπνίεζε ζηνλ δαλεηνιήπηε εληφο ησλ επφκελσλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ εθηφο αλ ελ ησ κεηαμχ θαηαβιεζεί νινζρεξψο ε νθεηιφκελε δφζε. 

ε πεξίπησζε λέαο θαζπζηέξεζεο γηα ην ίδην δάλεην δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε επαλάιεςε ηεο 

απνζηνιήο ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ζε έγραξηε κνξθή εθηφο αλ έρεη παξέιζεη έηνο απφ ηελ 

ηειεπηαία απνζηνιή ηεο. 

(γ) Ζ γξαπηή εηδνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:  

(αα) ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε νθεηιή πεξηήιζε ζε θαζπζηέξεζε, 

(ββ) ηνλ αξηζκφ θαη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ δφζεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηκεκαηηθψλ 

θαηαβνιψλ) πνπ είλαη ιεμηπξφζεζκεο, ην άιεθην ππφινηπν ηεο νθεηιήο, θαζψο θαη ην 

επηηφθην κε ην νπνίν εθηνθίδεηαη ην κε ελήκεξν ηκήκα ηεο νθεηιήο, 

(γγ) ελεκέξσζε γηα ηελ έληαμε ηνπ δαλεηνιήπηε ζηε Γ.Δ.Κ. θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε γηα λνκηθά πξφζσπα απαηηνχκελε νηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε, 

(δδ) Σν «Δλεκεξσηηθφ Φπιιάδην πξνο ηνπο Γαλεηνιήπηεο κε νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο» θαη ην 

«Δηδηθφ εκείν Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ηδξχκαηνο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επαθψλ κε ηνλ 

δαλεηνιήπηε θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε απηφλ, κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ αξκφδησλ 

ππαιιήισλ ή ησλ ηπρφλ εμνπζηνδνηεκέλσλ λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδξχκαηνο 

πξνζψπσλ, εθφζνλ ηνχην δελ έρεη ήδε απνζηαιεί. 

(εε) ηππνπνηεκέλν έληππν ππνβνιήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πιεξνθφξεζεο θαη ηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε φπνπ επίζεο αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία, 

θαηά θαλφλα, δεηνχληαη απφ ην ίδξπκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ ην ίδξπκα αθνινπζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε απηή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (απφθαζε ΠΔΔ 42/30.05.2014) γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ απαηηήζεσλ ζε θαζπζηέξεζε ή άιιε αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε 

αξρή γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηδξχκαηνο. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη 

ν δαλεηνιήπηεο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνθχπηεη αλ απηφο ζπλαηλεί (i) λα ππνβιεζεί ε 

επηρείξεζε ζε έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο απφ αλεμάξηεην νξθσηφ ειεγθηή, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ίδξπκα ην ζεσξήζεη αλαγθαίν θαη (ii) λα επηδησρζεί θνηλφ ζρέδην 

αλαδηάξζξσζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ απφ ηδξχκαηα θνηλνχο πηζησηέο 

(δδ) ελεκέξσζε φηη ε επηθνηλσλία ζην πιαίζην ηεο Γ.Δ.Κ. κπνξεί λα γίλεηαη θαη ειεθηξνληθά 

ζηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο έρεη δειψζεη εθηφο αλ πξνζέιζεη 
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ζην «εηδηθφ ζεκείν» δεηήζεη θαη παξαιάβεη ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε έγραξηε 

κνξθή. 

(δ) Ζ γξαπηή εηδνπνίεζε κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε ηειεθσληθή θιήζε γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη' ηδίαλ ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία θαη ζα ζπκθσλεζεί ε επφκελε 

εκεξνκελία επηθνηλσλίαο γηα ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

2. ηάδην 2: πγθέληξσζε νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε 

(α) Σν ίδξπκα νθείιεη λα παξαιακβάλεη, κε απφδεημε παξαιαβήο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

πιεξνθφξεζεο πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, ψζηε λα αθνινπζήζεη ε αμηνιφγεζε 

ηνπ ηαδίνπ 3. 

(β) Σν ίδξπκα δχλαηαη λα απαηηεί απφ ηνλ δαλεηνιήπηε λα παξέρεη ππνζηεξηθηηθά 

ζηνηρεία/δηθαηνινγεηηθά, αλαγθαία, γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ, θαζνξίδνληαο πξνζεζκία πξνζθφκηζεο απηψλ φρη κηθξφηεξε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» θαη αλάινγε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ή ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο, νπφηε νη πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη ζηνλ 

παξφληα θψδηθα παξαηείλνληαη αλαιφγσο. 

(γ) Κάζε ίδξπκα κεξηκλά γηα ηελ θαη απφ άιιεο πεγέο ζπιινγή επαξθνχο, πιήξνπο θαη 

αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ δαλεηνιήπηε, πέξαλ ηεο σο άλσ 

θαηάζηαζεο, ηδίσο δε εθείλε πνπ παξέρεηαη απφ θνξείο κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε θαη 

παξαθνινχζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο 

δηεπζέηεζεο. 

(δ) Ζ πιεξνθφξεζε ζα θπιάζζεηαη απφ ην ίδξπκα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ηεξνπκέλσλ 

ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

3. ηάδην 3: Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ Κάζε ίδξπκα αμηνπνηεί ηα ππνβιεζέληα απφ 

ηνλ δαλεηνιήπηε νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη θάζε δηαζέζηκε απφ άιιεο πεγέο πιεξνθφξεζε 

ψζηε λα αμηνινγείηαη, θαηά ην δπλαηφλ, ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ησλ εηαίξσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή, αθνινπζνχληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο εμεηδηθεχνληαη απφ ηελ ΣηΔ (ΠΔΔ 42/2014, φπσο 

ηζρχεη) ή άιιε, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηδξχκαηνο. 

Δλεκέξσζε δαλεηνιήπηε γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ σο κε ζπλεξγάζηκνπ 

Σν ίδξπκα ελεκεξψλεη δαλεηνιήπηε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ γηα ην γεγνλφο φηη έρεη 
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θαηεγνξηνπνηεζεί σο κε ζπλεξγάζηκνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππνπαξ. β ηεο παξ. 1 ηεο 

ελφηεηαο Σ ηνπ πξψηνπ Κεθαιαίνπ. 

4. ηάδην 4: Πξφηαζε θαηάιιειεο ιχζεο 

(α) Μεηά ηελ αλσηέξσ αμηνιφγεζε θάζε ίδξπκα παξέρεη, ρσξίο απηφ λα ζεσξείηαη λέα 

ππεξεζία πξνο ηνλ δαλεηνιήπηε (άξζξν 12, Ν. 4281/2014), πνπ ζεσξείηαη ζπλεξγάζηκνο, 

πξφηαζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ξχζκηζεο θαη αλ δελ ππάξμεη ζρεηηθή 

ζπκθσλία, ιχζε/εηο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο (βι. ζρεηηθνχο ελδεηθηηθνχο ηχπνπο ζην 

Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο). Ζ εθπιήξσζε ηεο παξνχζαο ππνρξέσζεο ηνπ ηδξχκαηνο δελ 

κπνξεί λα ζπλαξηάηαη απφ απαίηεζε πξνεγνχκελεο εμφθιεζεο ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ 

δαλεηνιήπηε πξνο ινηπνχο πηζησηέο. 

(β) Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θάζε ιχζεο, ιακβάλνληαη ππφςε, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ε αλάγθε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηδξχκαηνο πξνο ηηο ηζρχνπζεο επνπηηθέο απαηηήζεηο, 

θαζψο θαη νη εηδηθφηεξεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ δηαηάμεηο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ζε 

θαζπζηέξεζε (ΠΔΔ 42/2014, φπσο ηζρχεη) ή άιιε αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε αξρή γηα ηελ 

πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη επίζεο ζε θαζνξηζκέλα θαη 

δηαθαλή θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ ην ίδξπκα δηαζέηεη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

(γ) Κάζε ίδξπκα παξέρεη κε απφδεημε παξαιαβήο ζηνλ ζπλεξγάζηκν δαλεηνιήπηε εληφο 

γλσζηνπνηνχκελνπ ζε απηφλ θαη επιφγνπ κεηά ηε ιήςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπο ρξφλνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην ηάδην 2, ηελ 

πξνηεηλφκελε ή ηηο ελαιιαθηηθά πξνηεηλφκελεο ζε απηφλ ιχζεηο ξχζκηζεο θαη αλ θακία εμ 

απηψλ δελ ζπκθσλεζεί, ηηο ιχζεηο νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο (βι. ελδεηθηηθνχο ηχπνπο ζην 

Παξάξηεκα II ηεο παξνχζαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ Πξψηνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ παξφληνο θψδηθα) κε ην «Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Πξφηαζεο Λχζεσλ 

Ρχζκηζεο ή Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο». Ο ρξφλνο παξάδνζεο απφ ην ίδξπκα ηεο πξφηαζεο δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο, κε ρξνληθή αθεηεξία ηελ παξαιαβή ηεο πιεξνθφξεζεο 

ηνπ ηαδίνπ 2. 

(δ) Δληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» πξνζεζκίαο, ν 

δαλεηνιήπηεο πξνβαίλεη ζε κία εθ ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: 

(αα) παξέρεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζηελ πξνηεηλφκελε ή ζε κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ή 

(ββ) αληηπξνηείλεη γξαπηψο δεηψληαο αλ ην επηζπκεί ηε δηακεζνιάβεζε ηξίηνπ θνξέα ηεο 

επηινγήο ηνπ ή 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/621
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(γγ) δειψλεη γξαπηψο φηη αξλείηαη λα ζπλαηλέζεη ζε νπνηαδήπνηε πξφηαζε. 

(ε) Σν «Σππνπνηεκέλν Έγγξαθν Πξφηαζεο Λχζεσλ Ρχζκηζεο ή Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο» 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα εμήο 

(αα) Πεξηγξαθή ησλ φξσλ ηεο/ησλ πξνηεηλφκελεο/-σλ ιχζεο/-εσλ (π.ρ. επηηφθην, πεξίνδνο 

εθηνθηζκνχ, χςνο θαη ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο δφζεσλ, δηάξθεηα, ηπρφλ πεξίνδν ράξηηνο, 

αμία ηπρφλ επαλαγνξάο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

ηπρφλ ειάθξπλζε ηεο νθεηιήο απφ θαηαινγηζζέληεο ηφθνπο θ.ιπ.), κε ηξφπν ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε θαζψο θαη ε ζχγθξηζε κε ηελ ηξέρνπζα επηβάξπλζε 

(αλαιπφκελε θαηά θεθάιαην, ηφθνπο, έμνδα), ηεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη 

ελεκέξσζεο ηεο ΠΓ/ΣΔ 2501/2002, φπσο ηζρχεη, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηε κειινληηθή κεηαβνιή 

ηνπ επηηνθίνπ. 

(ββ) Σελ έλδεημε φηη απηφ ζπληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θψδηθα. 

(γγ) Δπηζήκαλζε γηα ην φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο/σλ ιχζεσλ 

είλαη ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο, ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ εμαζθαιίζεσλ, ζε 

ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο, φπσο 

αμηνινγήζεθαλ ζην ηάδην 3 ηεο Γ.Δ.Κ., ηδίσο κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

ηάδην 2. 

(δδ) Δλεκέξσζε γηα ην δηθαίσκα ηνπ δαλεηνιήπηε λα δεηήζεη ή λα απνδερηεί ζπκβνπιή 

αλεμάξηεηνπ θξαηηθνχ θνξέα ή άιινπ ηεο επηινγήο ηνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ ζηε ιήςε 

απφθαζεο, ή ζηελ ππνβνιή αληηπξφηαζεο, εάλ απηφο ην θξίλεη απαξαίηεην. 

(εε) Δλεκέξσζε γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε λα πξνβεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζηνλ νξηζκφ ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ δαλεηνιήπηε» πξνζεζκίαο, ζε κία εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε (δ) ελεξγεηψλ. 

(δδ) Δλεκέξσζε γηα ηα επφκελα βήκαηα ηνπ ηδξχκαηνο ή θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο, ζε θάζε 

κία εθ ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξσ (φπσο ι.ρ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην νπνίν κπνξεί λα 

θηλεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ξεπζηνπνίεζεο εμαζθαιίζεσλ). 

(εε) Δπηζήκαλζε γηα ηε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο ελεκέξσζεο ηνπ ηδξχκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξμνπλ γεγνλφηα ή ζπκθσλίεο πνπ πξνβιέπεηαη επιφγσο λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηνιήπηε. 

(ζη) Κάζε ίδξπκα εμεηάδεη εληαία ιχζε ξχζκηζεο γηα φιεο ηηο νθεηιέο ηνπ δαλεηνιήπηε πξνο 

απηφ, αλεμαξηήησο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηνπ 

ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ, αλ ην ζεσξεί ζθφπηκν ή αλ ν δαλεηνιήπηεο αηηείηαη ηνχην.  

(δ) ε πεξίπησζε ππνβνιήο αληηπξφηαζεο απφ ηνλ δαλεηνιήπηε, ην ίδξπκα ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηεο ελ ιφγσ αληηπξφηαζεο θαη, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή 
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ηεο: 

(αα) είηε λα ζπλαηλέζεη κε ηελ αληηπξφηαζε 

(ββ) είηε λα απαληήζεη εγγξάθσο φηη ηελ απνξξίπηεη θαη φηη παξακέλεη ελεξγφο ε αξρηθή ηνπ 

πξφηαζε, κε ηε βαζηθή ζρεηηθή ηεθκεξίσζε 

(γγ) είηε λα ππνβάιεη λέα πξφηαζε, ε νπνία είλαη θαη ε ηειηθή. 

(ε) Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο ή ησλ ελαιιαθηηθά πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, 

θάζε ίδξπκα είλαη δεθηηθφ ζε ζρφιηα θαη εξσηήκαηα απφ ηνπο δαλεηνιήπηεο παξέρνληαο φζν 

ην δπλαηφλ πην ηππνπνηεκέλε θαη εχιεπηε πιεξνθφξεζε ζηνλ δαλεηνιήπηε, πξνθεηκέλνπ 

απηφο λα θαηαλνήζεη ηελ πξφηαζε ή θαη ηηο δηαθνξέο ηφζν κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθά 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ, ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, φζν θαη κεηαμχ 

ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ φξσλ απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ. 

5. ηάδην 5: Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελζηάζεσλ 

 

Σν ηάδην απηφ απνηειεί ηάδην ηεο Γ.Δ.Κ., ην νπνίν κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ελφο δαλεηνιήπηε σο κε ζπλεξγάζηκνπ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 

ηεο ελφηεηαο Σ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΟΤ ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΔΠΗ ΓΑΝΔΗΟΛΖΠΣΧΝ-

ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ ΣΟ ΣΡΗΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

1. ηηο πεξηπηψζεηο δαλεηνιεπηψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην Σξίην 

Κεθάιαην, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθψο εθείλεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλφηεηα Γ΄ ηνπ Πξψηνπ Κεθαιαίνπ. 

2. ηηο ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο δαλεηνιεπηψλ σο θαηαιιειφηεξε δηαδηθαζία γηα ηελ 

εμσδηθαζηηθή δηαπξαγκάηεπζε θαη επηδίσμε επίιπζεο ησλ ζρεηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ 

ζεσξείηαη ζθφπηκν, ιφγσ ησλ πην ζχλζεησλ απαηηήζεσλ δηαπξαγκάηεπζεο κε ζπκθέξνληα 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο, θαηά θαλφλα, πηζησηψλ λα αθνινπζνχληαη ηα αληηζηνίρσο 

πξνβιεπφκελα ζηελ νηθεία λνκνζεζία (Νφκνο 4307/2014 ή ην άξζξν 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007 

(ΦΔΚ Α΄ 153), φπσο ηζρχνπλ). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  

ΔΓΓΤΖΣΖ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/658
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/91
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1. Γηα ζθνπνχο ηνπ θψδηθα, θάζε δηάηαμε πνπ εθαξκφδεηαη επί δαλεηνιήπηε κε νθεηιέο ζε 

θαζπζηέξεζε λνείηαη φηη εθαξκφδεηαη, αληηζηνίρσο, θαη επί ηνπ/ησλ εγγπεηή/-ψλ. 

2. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα-εγγπεηέο ζε απαηηήζεηο έλαληη θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαγγεικαηηψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Γεχηεξνπ 

Κεθαιαίνπ. Δμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ πξσηνθεηιέηε εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνλ 

εγγπεηή, εθφζνλ επζχλεηαη σο πξσηνθεηιέηεο (παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο). 

 

3. Γηα θπζηθφ πξφζσπν-εγγπεηή απαηηήζεσλ λνκηθνχ πξνζψπνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Σξίηνπ Κεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο ή ηνπ Σέηαξηνπ θεθαιαίνπ, αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο, εθφζνλ ην θπζηθφ πξφζσπν-εγγπεηήο επζχλεηαη σο πξσηνθεηιέηεο (παξαίηεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο). 

 

4. Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο Γ.Δ.Κ. γλσζηνπνηείηαη ηαπηνρξφλσο ζηνλ πξσηνθεηιέηε θαη ζηνλ 

εγγπεηή. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ  

ΠΟΛΛΑΠΛΟΗ ΠΗΣΧΣΔ 

1. ε πεξηπηψζεηο θνηλψλ πηζησηψλ, ηα ηδξχκαηα ζπζηήλεηαη λα επηδηψθνπλ ηελ εμεχξεζε 

θνηλά απνδεθηήο ιχζεο πηνζεηψληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο III. 

 

2. ην πιαίζην απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηα ππνβιεζέληα εθ κέξνπο ηνπ δαλεηνιήπηε 

ζηνηρεία, θαηά ην ηάδην 2, πξνθχπηεη παξνπζία θαη άιισλ ηδξπκάησλ πηζησηψλ κε 

απαηηήζεηο ιεμηπξφζεζκεο ή κε πξνο ην δαλεηνιήπηε ελδείθλπηαη λα αθνινπζνχληαη ηα εμήο 

βήκαηα: 

(α) Σν ίδξπκα πξνο ην νπνίν πθίζηαηαη ην πςειφηεξν χςνο νθεηιήο ζε θαζπζηέξεζε δεηά ηε 

ζπλαίλεζε ηνπ δαλεηνιήπηε πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη ηελ απφ θνηλνχ επίιπζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ νθεηιψλ κε ηα εκπιεθφκελα ηδξχκαηα, νξίδνληαο ελδερνκέλσο αλεμάξηεην 

ζχκβνπιν/δηακεζνιαβεηή ηνλ νπνίν ζα πξνηείλεη ν δαλεηνιήπηεο ή ην ίδξπκα. 

(β) Αλ παξαζρεζεί ε ζπλαίλεζε θαη ηα ινηπά ηδξχκαηα αληαπνθξηζνχλ, ζπκθσλείηαη κεηαμχ 

ηνπο πεξίνδνο απνρήο απφ δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, θαηά ηελ νπνία αμηνινγνχληαη απφ θνηλνχ ή 

απφ ηνλ σο άλσ δηακεζνιαβεηή νη πξννπηηθέο ηνπ δαλεηνιήπηε λα θαιχςεη ηηο νθεηιέο ηνπ, 

κε βάζε ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πνπ ν δαλεηνιήπηεο έρεη ζέζεη ζηε δηάζεζε φισλ ησλ 

ηδξπκάησλ, ζπκθψλσο κε ηα ηάδηα 2 θαη 3 ηνπ θψδηθα. 
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3. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο φισλ ησλ ηδξπκάησλ-πηζησηψλ ή κε ζπκθσλίαο απηψλ ζε 

θνηλή ιχζε ξχζκηζεο ή νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο ή χπαξμεο ζεκαληηθψλ νθεηιψλ ηνπ 

δαλεηνιήπηε έλαληη επίζεο πηζησηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θψδηθα, ην ίδξπκα πνπ είρε ηελ πξσηνβνπιία εμεηάδεη ελδερφκελν ππαγσγήο ηεο 

πεξηπηψζεσο ζην Ν. 4307/2014 ή ηνπ Ν. 3588/2007, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ  

ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ, 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

1. Κάζε ίδξπκα νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο φηη έρεη 

ζεζπίζεη ζχζηεκα θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θψδηθα θαζψο θαη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο απηνχ θαη ηεο ελ γέλεη ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ζχλλνκε θαη ζπλεπήο αληηκεηψπηζε ησλ δαλεηνιεπηψλ ζε θάζε ηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ θάζε ίδξπκα: 

(α) Σεξεί πιήξεο αξρείν γηα ειάρηζηε πεξίνδν έμη (6) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θάζε 

ζηνηρείν πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη φια ηα ζηνηρεία θάζε δαλεηνιήπηε γηα ηνπιάρηζηνλ 

έμη (6) έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ. ην αξρείν απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ (αα) ηελ επηδίσμε ιχζεο, ζχκθσλα κε ηελ Γ.Δ.Κ ή (ββ) 

ηνπο ιφγνπο πνπ εκπφδηζαλ ηελ επηδίσμε ιχζεο κε απηή ηε δηαδηθαζία. 

(β) Γηαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

(γ) Οινθιεξψλεη ηα ηάδηα ηνπ θψδηθα πξηλ εθθηλήζεη δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο 

κε «ζπλεξγάζηκν» δαλεηνιήπηε 

(δ) Μέρξη ηέινο Οθησβξίνπ 2016 ζα ππνβάιεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ πνιηηηθή θαη 

θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ζέζπηζε θαη πηνζεηεί γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ελφηεηα 

Β ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ. 

 

2. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη (α) ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο θαη (β) ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζέζπηζε ζπζηεκάησλ, απαηηεί ηα 

απαξαίηεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο δηνξζσηηθά κέηξα θαη επηβάιιεη ηηο θαηά ην άξζξν 55Α ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο θπξψζεηο: α) ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα 

Γενληνινγίαο θαη β) ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο αδπλακηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/658
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/91
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3. ην πιαίζην ηεο αλσηέξσ λνκνζεηηθήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

απνδέρεηαη θαηαγγειίεο, ηηο νπνίεο δηεξεπλά απνθιεηζηηθψο πξνο ηνλ ζθνπφ αμηνιφγεζεο ηνπ 

βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ησλ ηδξπκάησλ πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηεί ν παξψλ θψδηθαο, ρσξίο 

φκσο λα επηιακβάλεηαη εμαηνκηθεπκέλσλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ δαλεηζηψλ θαη 

νθεηιεηψλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο είηε απηέο 

αθνξνχλ ηελ νπζία ηεο ξχζκηζεο είηε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επηδίσμή ηεο. 

4. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απαηηεί γηα ηελ παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα ηαθηηθή 

ππνβνιή ζηνηρείσλ απφ ηα ηδξχκαηα, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζε ρσξηζηή απφθαζε ηεο θαη 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά θαη εθηάθησο νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ ζηνηρείν ή πιεξνθνξία γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο επνπηείαο, θαζψο θαη λα πξνβαίλεη ζε επηηφπηνπο ειέγρνπο. 

 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πνπ ηξνπνπνηνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ πξνζεζκία απνζηνιήο 

ησλ ππνρξεσηηθψλ ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ (Δλεκεξσηηθφ θπιιάδην, Σ.Ο.Κ. Πξνηάζεηο 

Ρχζκηζεο/Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο) εθαξκφδνληαη απφ 1ε Οθησβξίνπ 2016 θαη εθεμήο, ην 

αξγφηεξν. 

 

6. Γηα ελέξγεηεο/δηαδηθαζίεο Γ. Δ. Κ. πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο 

παξνχζαο, εθαξκφδνληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο. 

 

7. Απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαηαξγείηαη ε απφθαζε ηεο επηηξνπήο 

Πηζησηηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ 116/1/25.8.2014 (ΦΔΚ Β΄ 2289), φπσο ηζρχεη ππφ 

ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ Ν. 4389/2016. ην πιαίζην απηφ, σο κέγηζηε πξνζεζκία 

αληαπφθξηζεο ηνπ «ζπλεξγάζηκνπ» δαλεηνιήπηε παξακέλεη απηή ησλ 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νηθείν νξηζκφ κέρξη ηπρφλ αληηθαηάζηαζήο ηνπ κε λέα απφθαζε 

ηνπ ΚΤΓΗΥ. 

 

8. Δμνπζηνδνηείηαη ε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο λα παξέρεη δηεπθξηλίζεηο 

θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο. 

 

Σα Παξαξηήκαηα Η, II θαη III απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο. 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ ΛΤΔΧΝ 

ην Παξάξηεκα απηφ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη πιένλ ζπλήζεηο ζηε δηεζλή πξαθηηθή ηχπνη 

ξπζκίζεσλ θαη νξηζηηθψλ δηεπζεηήζεσλ γηα δαλεηνιήπηε, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δπζρεξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο πθηζηάκελνπο φξνπο ηεο 

πηζηνδφηεζεο. θνπφο ηνπ παξφληνο δελ είλαη ε εμαληιεηηθή παξάζεζε φισλ ησλ δπλαηψλ 

ηχπσλ ξπζκίζεσλ θαη δηεπζεηήζεσλ, αιιά ε επηδίσμε κηαο ειάρηζηεο ηππνπνίεζεο εθείλσλ 

πνπ ηπγράλνπλ επξείαο εθαξκνγήο, γηα ζθνπνχο ζπγθξηζηκφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη θαιχηεξεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, αλά ίδξπκα θαη ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο. 

Σκήκα Η Σύπνη βξαρππξόζεζκσλ ξπζκίζεσλ 

Ωο βξαρππξφζεζκνη ηχπνη ξπζκίζεσλ ζεσξνχληαη νη ηχπνη ξχζκηζεο κε δηάξθεηα κηθξφηεξε 

ησλ δχν εηψλ πνπ αθνξνχλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δπζθνιίεο απνπιεξσκήο θξίλνληαη, 

βάζηκα, πξνζσξηλέο. 

(α) Κεθαιαηνπνίεζε Λεμηπξφζεζκσλ Οθεηιψλ ("Arrears Capitalization"): H θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ηνπ 

νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ. 

(β) Σαθηνπνίεζε Λεμηπξφζεζκσλ Οθεηιψλ ("Arrears Repayment Plan"): πκθσλία 

απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κε πξνθαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα. 

(γ) Μεησκέλε Γφζε Μεγαιχηεξε ησλ Οθεηιφκελσλ Σφθσλ ("Reduced Payment above IO): 

Μείσζε ηεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο απνπιεξσκήο ζε επίπεδν πνπ ππεξβαίλεη απηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε απνπιεξσκή κφλν ηφθσλ γηα θαζνξηζκέλε βξαρππξφζεζκε πεξίνδν. 

(δ) Καηαβνιή κφλν Σφθσλ ("Interest Only"): Καηά ηε δηάξθεηα θαζνξηζκέλεο 

βξαρππξφζεζκεο πεξηφδνπ θαηαβάιινληαη κφλν ηφθνη. 

(ε) Μεησκέλε Γφζε Μηθξφηεξε ησλ Οθεηιφκελσλ Σφθσλ ("Reduced Payment Below Interest 

Only"): Μείσζε ηεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο απνπιεξσκήο ζε επίπεδν κηθξφηεξν απφ απηφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζε απνπιεξσκή κφλν ηφθσλ γηα θαζνξηζκέλε βξαρππξφζεζκε πεξίνδν. Οη 

αλεμφθιεηνη ηφθνη θεθαιαηνπνηνχληαη ή δηεπζεηνχληαη.  

(ζη) Πεξίνδνο Υάξηηνο ("Grace Period"): Αλαζηνιή πιεξσκψλ γηα πξνθαζνξηζκέλε πεξίνδν. 

Οη ηφθνη θεθαιαηνπνηνχληαη ή δηεπζεηνχληαη. 
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Σκήκα II Σύπνη καθξνπξόζεζκσλ ξπζκίζεσλ 

Καηαηάζζνληαη νη ηχπνη ξχζκηζεο κε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ησλ δχν (2) εηψλ, κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο ηνθνρξεσιπηηθήο δφζεο ή/θαη ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ζπληεξεηηθέο παξαδνρέο γηα ηελ εθηηκψκελε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ 

δαλεηνιήπηε κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο. 

(α) Μείσζε Δπηηνθίνπ ("Interest Rate Reduction"): Μείσζε ηνπ επηηνθίνπ ή ηνπ επηηνθηαθνχ 

πεξηζσξίνπ. 

(β) Παξάηαζε Γηάξθεηαο("Loan Term Extension"): Δπηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο 

ηνπ δαλείνπ (δειαδή κεηάζεζε ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο 

δφζεο ηνπ δαλείνπ). 

(γ) Γηαρσξηζκφο Οθεηιήο ("Split Balance"): Γηαρσξηζκφο ηεο νθεηιήο ηνπ δαλεηνιήπηε ζε 

δχν ηκήκαηα ("tranches"): 

i) ην ηκήκα ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ν δαλεηνιήπηεο εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα απνπιεξψλεη, κε 

βάζε ηελ πθηζηάκελε θαη ηελ εθηηκψκελε κειινληηθή ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ, θαη 

ii) ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ δαλείνπ, ην νπνίν ηαθηνπνηείηαη κεηαγελέζηεξα, κε ξεπζηνπνίεζε 

πεξηνπζίαο ή άιινπ είδνπο δηεπζέηεζε, ε νπνία ζπκθσλείηαη εμ αξρήο απφ ηα δπν κέξε. 

(δ) Μεξηθή Γηαγξαθή Οθεηιήο ("PartialDebtForgiveness/ Write Down"): Οξηζηηθή δηαγξαθή 

κέξνπο ηεο ζπλνιηθήο απαίηεζεο ηνπ ηδξχκαηνο, ψζηε ε ελαπνκέλνπζα νθεηιή λα 

δηακνξθσζεί ζε χςνο πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη δπλαηφ λα εμππεξεηεζεί νκαιά. 

(ε) Λεηηνπξγηθή Αλαδηάξζξσζε Δπηρείξεζεο ("Operational Restructuring"): Αλαδηνξγάλσζε 

ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα θαηαζηεί βηψζηκε θαη ηθαλή γηα ηελ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ 

νθεηιψλ ηεο. Ζ αλαδηνξγάλσζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ε αιιαγή δηνίθεζεο, 

ε πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο, ν εηαηξηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο, ε αλαλέσζε πηζησηηθψλ νξίσλ ή/θαη ε παξνρή λέσλ δαλείσλ. 

(ζη) πκθσλία Αληαιιαγήο Υξένπο κε Μεηνρηθφ Κεθάιαην ("Debt/equity Swap"): 

Μεηαηξνπή κέξνπο ηεο νθεηιήο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην, ψζηε ε ελαπνκέλνπζα νθεηιή λα 

δηακνξθσζεί ζε χςνο πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη δπλαηφ λα εμππεξεηεζεί νκαιά. 

 

Σκήκα III Λύζεηο Οξηζηηθήο Γηεπζέηεζεο 
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Ωο ιχζε νξηζηηθήο δηεπζέηεζεο νξίδεηαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ είδνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ θαη δαλεηνιήπηε ή ν ηεξκαηηζκφο απηήο, κε ζηφρν ηελ νξηζηηθή ηαθηνπνίεζε 

ηεο απαίηεζεο ηνπ ηδξχκαηνο έλαληη ηνπ δαλεηνιήπηε. Ζ ιχζε απηή κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη 

κε παξάδνζε (εζεινληηθή) ηεο εκπξάγκαηεο εμαζθάιηζεο ζην ίδξπκα πξνο κείσζε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο απαίηεζεο ή αθφκα θαη κε νηθεηνζειή ξεπζηνπνίεζε ησλ εμαζθαιίζεσλ πξνο 

ηαθηνπνίεζε ηεο απαίηεζεο. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ιχζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην 

ησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ, ε πηνζέηεζε εθάζηεο εμ απηψλ, φκσο, εμεηάδεηαη θάζε θνξά ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ: 

(α) Λνηπέο Δμσδηθαζηηθέο Δλέξγεηεο ("Other Out of Court Settlements"): Οη εμσδηθαζηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο.  

 (β) Δζεινληηθή Παξάδνζε Δλππφζεθνπ Αθηλήηνπ ("Voluntary Surrender"): O δαλεηνιήπηεο, 

ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο φξνπο απνπιεξσκήο ελππφζεθνπ δαλείνπ, 

παξαρσξεί νηθεηνζειψο (δειαδή ρσξίο λα απαηηεζεί ε πξνζθπγή ζε δηθαζηηθέο ελέξγεηεο απφ 

πιεπξάο ηνπ ηδξχκαηνο) ηελ θπξηφηεηα ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ ζην ίδξπκα. ηε ζρεηηθή 

ζπκθσλία δηαηππψλεηαη ζαθψο ν ηξφπνο δηεπζέηεζεο ηνπ ηπρφλ ππνινίπνπ. Ζ ελ ιφγσ ιχζε 

κπνξεί λα αθνξά νηθηζηηθφ 

αθίλεην ή επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

(γ) Μεηαηξνπή ζε Δλνηθίαζε/Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε ("Mortgage to Rent/ Lease"): O 

δαλεηνιήπηεο κεηαβηβάδεη ηελ θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ζην ίδξπκα ππνγξάθνληαο ζχκβαζε 

ελνηθίαζεο/ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ε νπνία ηνπ εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα κίζζσζεο ηνπ 

αθηλήηνπ γηα νξηζκέλε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ελ ιφγσ ιχζε κπνξεί λα αθνξά 

νηθηζηηθφ αθίλεην ή επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

(δ) Δζεινληηθή Δθπνίεζε Δλππφζεθνπ Αθηλήηνπ ("Voluntary Sale of Property"): O 

δαλεηνιήπηεο πξνβαίλεη νηθεηνζειψο ζε πψιεζε ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ ζε ηξίην κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηδξχκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα ηεο πψιεζεο ππνιείπεηαη ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νθεηιήο, ην ίδξπκα πξνβαίλεη ζε δηαγξαθή ηεο ελαπνκέλνπζαο νθεηιήο. Ζ ελ 

ιφγσ ιχζε κπνξεί λα αθνξά νηθηζηηθφ αθίλεην ή επαγγεικαηηθή ζηέγε. 

(ε) Γηαθαλνληζκφο Απαηηήζεσλ ("Settlement of Loans"): Δμσδηθαζηηθή ζπκθσλία θαηά ηελ 

νπνία ην ίδξπκα ιακβάλεη είηε εθάπαμ θαηαβνιή ζε κεηξεηά (ή ηζνδχλακα κεηξεηψλ) είηε 

ζεηξά πξνθαζνξηζκέλσλ ηκεκαηηθψλ θαηαβνιψλ. ην πιαίζην ηνπ δηαθαλνληζκνχ ην ίδξπκα 

ελδέρεηαη λα πξνβαίλεη ζε κεξηθή δηαγξαθή ηεο απαίηεζεο.  

(ζη) Τπεξζεκαηηζηήο ζε πιεηζηεξηαζκφ ("AuctionCollateral Repossession"): Σν ίδξπκα 

ππεξζεκαηίδεη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ απνθηψληαο ηελ θπξηφηεηα ηνπ ελππφζεθνπ αθηλήηνπ ή 

άιιεο εκπξάγκαηεο εμαζθάιηζεο ζην πιαίζην επξχηεξεο ζπκθσλίαο νξηζηηθήο 
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δηεπζέηεζεο ηεο νθεηιήο κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ δαλεηνιήπηε. 

(δ) Οιηθή Γηαγξαθή Οθεηιήο ("Full Debt Write off"): To ίδξπκα απνθαζίδεη ηε δηαγξαθή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νθεηιήο εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία θαη δελ αλακέλεηαη 

πεξαηηέξσ αλάθηεζε. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III 

Πξνζέγγηζε ηεο International Association Of Restructuring, Insolvency and Bankruptcy 

Professionals (INSOL) ζε Πεξηπηώζεηο Πνιιαπιώλ Πηζησηώλ 

 

 Πξψηε αξρή: Όηαλ ν δαλεηνιήπηεο αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, φινη νη 

εκπιεθφκελνη πηζησηέο ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, 

νχησο ψζηε λα ππάξμεη επαξθήο ρξφλνο ("πεξίνδνο αλαζηνιήο", "standstill period") 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ δαλεηνιήπηε, θαζψο θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

δηεπζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο έλαληη ηνπ δαλεηνιήπηε Γεχηεξε αξρή: Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο, φινη νη εκπιεθφκελνη πηζησηέο ζπκθσλνχλ λα απέρνπλ απφ ηε 

ιήςε νπνησλδήπνηε κέηξσλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηε κείσζε ηεο απαίηεζεο ηνπο πξνο ηνλ 

δαλεηνιήπηε. 

Σξίηε αξρή: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο, ν δαλεηνιήπηεο δεζκεχεηαη λα κελ 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο απαηηήζεηο ησλ 

εκπιεθφκελσλ πηζησηψλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

πεξηφδνπ αλαζηνιήο. 

Σέηαξηε αξρή: Σα ζπκθέξνληα ησλ εκπιεθφκελσλ πηζησηψλ εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα, φηαλ 

ζπληνλίδνληαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ηνλ δαλεηνιήπηε. Ο ζπληνληζκφο 

απηφο είλαη δπλαηφλ λα δηεπθνιχλεηαη, φηαλ ζπζηήλνληαη ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο κε 

εθπξνζψπνπο ησλ εκπιεθφκελσλ πηζησηψλ ιακβάλνληαο ππνζηήξημε θαη επαγγεικαηηψλ 

ζπκβνχισλ. 

Πέκπηε αξρή: Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαζηνιήο, νη πηζησηέο πξέπεη λα 

θαιέζνπλ ηνλ δαλεηνιήπηε λα παξέρεη θαη λα επηηξέπεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο πηζησηέο ή/θαη 

επαγγεικαηίεο ζπκβνχινπο ηνπο ινγηθή θαη έγθαηξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 
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θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο γηα ηελ εμέηαζε βηψζηκσλ πξνηάζεσλ δηεπζέηεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ πηζησηψλ. 

Έθηε αξρή: Οη πξνηάζεηο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ πηζησηψλ 

έλαληη ηνπ δαλεηνιήπηε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία σο πξνο ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

Έβδνκε αξρή: Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

θαζψο θαη ηπρφλ πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ νθεηιψλ, ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο πηζησηέο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ηηο ρεηξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, 

εθηφο εάλ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο ήδε δεκφζηα δηαζέζηκεο. 

Όγδνε αξρή: Δάλ έρεη ρνξεγεζεί πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαζηνιήο ζην πιαίζην ηχπνπ ξχζκηζεο είλαη εχινγν λα εμνθιείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ πηζησηψλ. 

 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

 

Ο Πξφεδξνο 

ΗΩAΝΝΖ ΣΟΤΡΝAΡΑ 

 

 

   

 


