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Εισαγωγή 
 

Τον ∆εκέµβριο του 2017 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB, 2017/1) σε ανακοίνωσή 

της, θέτει τους κύριους εποπτικούς στόχους για το 2018. Ο νούµερο ένα στόχος για τις 

τράπεζες της ηπείρου για τη νέα χρονιά θα είναι η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 

και των Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων (ΜΕ∆) ή Non Performing Loans (NPLs). Η ΕΚΤ 

δηλώνει ότι τη νέα χρονιά θα συνεργαστεί στενά µε τις εποπτευόµενες τράπεζες για την 

αναθεώρηση των στρατηγικών διαχείρισης των ΜΕ∆ και τη βελτίωση των χρόνων που 

τα πιστωτικά ιδρύµατα κάνουν προβλέψεις για επισφάλειες και διαγραφές.  

Είναι λοιπόν φανερό ότι το πρόβληµα των ΜΕ∆ είναι κρίσιµο για το τραπεζικό σύστηµα 

της Ευρώπης και συνολικά για την ευρωπαϊκή οικονοµία που αγωνίζεται να ανακάµψει 

µετά την πρωτοφανή για τα µεταπολεµικά δεδοµένα κρίση που ξέσπασε στις ΗΠΑ το 

2008 και µεταφέρθηκε στην Ευρώπη σαν κρίση κρατικού χρέους. Το πρόβληµα των 

ΜΕ∆ είναι πολύ εντονότερο στις χώρες του Νότου, µε την Ελλάδα να έχει τη δεύτερη 

χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη µετά την Κύπρο σύµφωνα µε στοιχεία από τη βάση 

δεδοµένων της Παγκόσµιας Τράπεζας. Οι ελληνικές τράπεζες από το 2010 που η 

ελληνική οικονοµία µπήκε σε πρόγραµµα διάσωσης είδαν τα ΜΕ∆ τους να αυξάνονται 

γραµµικά και σε συνδυασµό µε την αποµείωση της αξίας των ελληνικών οµολόγων που 

διακρατούσαν, της οδήγησε τρεις φορές κοντά στην χρεωκοπία και την ανάγκη 

ανακεφαλαιοποίησής.  

Θα µελετήσουµε λοιπόν αυτό το κρίσιµο για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας 

ζήτηµα που η αντιµετώπισή του είναι όρος για ένα υγιές τραπεζικό σύστηµα που θα 

αποτελέσει αιµοδότη της πραγµατικής οικονοµίας. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 

δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, στο πρώτο κεφάλαιο θα ανατρέξουµε στη θεωρία για να 

δούµε τί είναι το τραπεζικό σύστηµα και γιατί είναι σηµαντικό σε µία οικονοµία, γιατί 

εποπτεύεται, πώς µία τράπεζα βγάζει κέρδος ή έχει ζηµίες, πως διαχειρίζεται τους 

κινδύνους της, και πώς είναι σήµερα το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα, στο δεύτερό 

κεφάλαιο, πάλι από τη θεωρία, θα δούµε ζητήµατα σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο και 

τα ΜΕ∆ µε ειδική αναφορά στις επιπτώσεις των ΜΕ∆ στην οικονοµία και στο νέο τρόπο 

υπολογισµού των προβλέψεων που εισάγουν τα IFRS 9 και στο τρίτο κεφάλαιο θα 
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κάνουµε µία ανασκόπηση στην χρηµατοπιστωτική κρίση των ΗΠΑ του 2008 που 

µεταδόθηκε στην Ευρώπη και την Ελλάδα σαν κρίση κρατικού χρέους και είναι η αιτία 

για την εκτόξευση των ΜΕ∆ στη Ελλάδα. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, στο πρώτο 

κεφάλαιο θα δούµε την κατάσταση των ΜΕ∆ στην Ελλάδα και την Ευρώπη την περίοδο 

της κρίσης, τα εργαλεία που υπάρχουν για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, τις 

ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και την περίπτωση της Ιρλανδία µιας χώρας 

µε παρόµοιο πρόβληµα ΜΕ∆ µε την Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούµε τη 

διαχείρισή των ΜΕ∆ µέσα από το νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε 

αυτή την περίοδο. Η εργασία έχει ως στόχο να φωτιστεί το ζήτηµα της διαχείρισης των 

ΜΕ∆ τόσο από πλευράς θεωρίας όσο και από την πρακτική εφαρµογή στην ελληνική 

τραπεζική πραγµατικότητα. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 

1.1 Τι είναι το τραπεζικό σύστηµα και γιατί είναι σηµαντικό 

 

Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα αποτελείτε από: 

α) αγορές χρήµατος και κεφαλαίων (αγορές οµολόγων και µετοχών)   

β) χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, funds)   

γ) υποδοµές των χρηµατοοικονοµικών αγορών (συστήµατα πληρωµών, εκκαθάρισης 

και διακανονισµού συναλλαγών)  

Η αγορά χρήµατος (χρηµαταγορά) αφορά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε χρονική 

διάρκεια µέχρι ένα έτος ενώ αγορά κεφαλαίου (κεφαλαιαγορά) αφορά 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε διάρκεια πάνω από ένα έτος. Μία άλλη διάκριση των 

αγορών είναι η πρωτογενής, που πωλούνται νέα προϊόντα για πρώτη φορά και η 

δευτερογενής που µεταπωλούνται προϊόντα που έχουν εκδοθεί στην πρωτογενή αγορά. 

Το σταθερό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα είναι προϋπόθεση για µία υγιή και 

επιτυχηµένη οικονοµία. Πρέπει το κοινό να νοιώθει εµπιστοσύνη στο σύστηµα και να 

πιστεύει ότι είναι ασφαλές και σταθερό και ότι επιδρά θετικά και διαρκώς στην 

οικονοµική ανάπτυξη (Προβόπουλος, Καπόπουλος, 2011).   

Οι εµπορικές τράπεζες µαζί µε την κεντρική τράπεζα και τους ειδικούς πιστωτικούς 

οργανισµούς αποτελούν το τραπεζικό ή χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που είναι η καρδιά 

του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. 

«Ένα Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα συµπεριλαµβάνει  τα µέσα, τις υπηρεσίες  και  

παράλληλα  το  µηχανισµό  της  µεταβίβασης  χρηµατικών  πόρων  από  τις 

πλεονασµατικές  στη  χρηµατοδότηση  ελλειµµατικών  µονάδων  στα  πλαίσια  τις  
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διαδικασίας µετασχηµατισµού και ανακατανοµής των αποταµιεύσεων σε έργα παγίων 

επενδύσεων» (Ζαχούρης, 2008). 

Σύµφωνα µε τον Λώλο (2007) οι βασικές λειτουργίες ενός χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος στοχεύουν στην αποτελεσµατική κατανοµή των αποταµιεύσεων και 

µπορούν να επιµεριστούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

� Προώθηση της διάχυσης, της αντιµετώπισης και της αποφυγής του κινδύνου. 

� Αριστοποίηση της κατανοµής των πόρων. 

� Παρακολούθηση της διοίκησης κι έλεγχος των επιχειρήσεων. 

� Κινητοποίηση των αποταµιεύσεων. 

� ∆ιευκόλυνση στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. 

Οι παραπάνω λειτουργίες επιτυγχάνονται µε την συµβολή τριών κατηγοριών θεσµών ή 

φορέων. Οι φορείς αυτοί είναι τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, οι χρηµατοπιστωτικές 

αγορές και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (Νούλας, 2005). 

Xρηµατοπιστωτικό ίδρυµα είναι ένας κερδοσκοπικός ή µη οργανισµός, που λαµβάνει 

χρήµατα από πελάτες και τα τοποθετεί σε οποιοδήποτε από µια ποικιλία επενδυτικών 

οχηµάτων. Συνηθισµένα παραδείγµατα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι οι 

εµπορικές τράπεζες λιανικής, οι οποίες λαµβάνουν καταθέσεις και τις χρησιµοποιούν 

για να δανείζουν πελάτες. (Farlex Financial Dictionary, 2012). 

Στη καθηµερινότητα η χρήση του όρου χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ταυτίζεται, µάλλον, µε 

αυτόν του όρου τράπεζα. Οργανισµούς µε λειτουργίες τράπεζας βλέπουµε ακόµα από 

την αρχαία Βαβυλωνία και Ελλάδα, αλλά οι τράπεζες µε την µορφή που τις ξέρουµε 

σήµερα αναπτύχθηκαν τον 18ο αιώνα µαζί µε τον Καπιταλισµό στην Ευρώπη (Falzon, 

2013). Σύµφωνα µε τον Νόµο 2076/1992 που καθορίζει το νοµοθετικό πλαίσιο των 

τραπεζών στην Ελλάδα οι τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα/επιχειρήσεις που 

αποδέχονται καταθέσεις ή και άλλα κεφάλαια από το κοινό και χορηγούν πιστώσεις. 

Αποτελούν ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που η λειτουργία τους είναι 

να διαµεσολαβούν ανάµεσα στις οικονοµικές µονάδες που έχουν πλεόνασµα χρηµάτων 

αλλά όχι διάθεση για επένδυση και σε αυτές που έχουν έλλειµα χρηµάτων αλλά διάθεση 

για επένδυσή. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η χρηµατοδότηση, η αποτελεσµατική 
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χρήση των πόρων και τελικά η ευηµερία µίας οικονοµίας (Mishkin, 2007). Συµβάλλουν 

ακόµα στη µείωση των προβληµάτων που δηµιουργεί η ασύµµετρη  πληροφόρηση  που  

εµφανίζεται  µεταξύ  των  δύο  οικονοµικών  µονάδων (Παπαδάµου & Συριόπουλος, 

2015). 

Οι τράπεζες, είναι δυνατό να διαχωριστούν σε κάποιες κατηγορίες, ανάλογα µε το 

αντικείµενο στο οποίο εξειδικεύονται, αλλά και τις µεθόδους που εφαρµόζουν. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες βασικές κατηγορίες. 

Κάθε χώρα έχει µια κεντρική τράπεζα η οποία έχει 2 βασικά καθήκοντα. Από την µια 

λειτουργεί ως τράπεζα των εµπορικών τραπεζών εξασφαλίζοντας την οµαλή λειτουργία 

του τραπεζικού συστήµατος και από την άλλη λειτουργεί ως τράπεζα της κυβέρνησης, 

έχοντας την ευθύνη του ελέγχου της προσφοράς χρήµατος και της χρηµατοδότησης των 

ελλειµµάτων του προϋπολογισµού. Αρχικά οι κεντρικές τράπεζες ήταν ιδιωτικά ιδρύµατα 

µε σκοπό το κέρδος. Σταδιακά όµως αυξήθηκε ο δηµόσιος έλεγχος των κεντρικών 

τραπεζών, καθώς οι δραστηριότητές τους ως τραπεζών των κυβερνήσεων απέκτησε 

µεγάλη σηµασία και εφόσον οι κυβερνήσεις άρχισαν να ενδιαφέρονται όλο και 

περισσότερο για τη διαχείριση της προσφοράς χρήµατος (Begg, 1998). 

Οι εµπορικές τράπεζες παρέχουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (π.χ. πιστωτικές 

χρεωστικές κάρτες, δάνεια, καταθέσεις) σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και κράτη. Οι εµπορικές 

τράπεζες, διακρίνονται σε δηµόσιες και ιδιωτικές. Οι τράπεζες του δηµόσιου τοµέα 

διοικούνται κατά πλειοψηφία από το κράτος και συνήθως εστιάζουν στο κοινωνικό 

συµφέρον παρά στην κερδοφορία. Οι ιδιωτικές εµπορικές τράπεζες ανήκουν, 

διοικούνται και ελέγχονται από ιδιώτες και είναι ελεύθερες να λειτουργούν σύµφωνα µε 

τις δυνάµεις της αγοράς (Technofunc, 2017). 

Οι επενδυτικές τράπεζες είναι χρηµατοπιστωτικός οργανισµός που ειδικεύεται κυρίως 

στην πώληση κινητών αξιών και αναδοχής της έκδοσης νέων µετοχών για τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων. ∆ιαφέρει άρα από µια εµπορική τράπεζα, η οποία ειδικεύεται 

σε καταθέσεις και εµπορικά δάνεια (Investing Answers, 2017). Η επενδυτική τραπεζική 

είναι ένας από τους πιο περίπλοκους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς καθώς 

εξυπηρετούνται πολλοί διαφορετικοί σκοποί και επιχειρηµατικές οντότητες, παρέχοντας 

ποικιλίες υπηρεσιών.  
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Οι συνεταιριστικές τράπεζες ιδρύονται από την σύµπραξη ατόµων που εισφέρουν στο 

κεφάλαιό της. Η βασική δραστηριότητα των συνεταιριστικών τραπεζών είναι η 

δηµιουργία αξίας για τα µέλη τους και µια µακροχρόνια σχέση εµπιστοσύνης, σε 

αντίθεση µε την προσέγγιση της µεγιστοποίησης του κέρδους των κυρίων τραπεζών. Οι 

πελάτες µπορούν να γίνουν µέλη - ιδιοκτήτες συνεταιριστικών τραπεζών µε σχετικά 

µικρές επενδύσεις. Ως αποτέλεσµα, έχουν άµεση γνώση για την επιχείρηση και 

συµµετέχουν στις διαδικασίες διακυβέρνησης, στρατηγικής και διαχείρισης κινδύνων. Οι 

συνεταιριστικές τράπεζες, έχουν γενικά υψηλό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, σταθερά 

εισοδήµατα από τις εµπορικές επιχειρήσεις και ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο 

(EACB, 2017). 

Οι Πεντότης, Σαπουντζόγλου (2009) αναφέρουν ότι οι παρακάτω λειτουργίες µίας 

τράπεζας υποβοηθούν την οικονοµική ανάπτυξη: 

1. Είναι συστατικοί φορείς του νοµισµατικού συστήµατος, διαχειρίζονται χρηµατικά 

κεφάλαια, απαιτήσεις και υποχρεώσεις  και µε αυτόν τον τρόπο συµµετέχουν 

στη ρύθµιση της ρευστότητας ακολουθώντας τους κανόνες που επιβάλουν οι 

νοµισµατικές αρχές. 

2. Είναι συντελεστές δηµιουργίας χρήµατος που δηµιουργήσει από την 

αλληλεπίδραση των καταθέσεων που δέχονται και των δανείων/πιστώσεων που 

δίνουν. 

3. Εποπτεύονται και ελέγχονται ως προς την αξιοπιστία τους, την επάρκεια 

κεφαλαίων  τους και την φερεγγυότητά τους ώστε να υπάρχει διαρκής 

εµπιστοσύνη στο καταθετικό/επενδυτικό κοινό. 

4. Επιδρούν στις εσωτερικές και διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου 

5. ∆ιακινούν χρηµατικά κεφάλαια και τίτλους, και διαχειρίζονται πληροφορίες, 

αποδόσεις και κινδύνους 

6. Επιδιώκουν την µεγιστοποίηση των κερδών τους (αύξηση των ίδιων κεφαλαίων) 

ενώ ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση/αντιστάθµιση των κινδύνων τους.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι τράπεζες έχουν κοµβικό ρόλο στην ανάπτυξη 

µίας οικονοµίας. Η ρύθµιση της ρευστότητας της οικονοµίας και ο πολλαπλασιασµός 

του χρήµατος που γίνεται µέσω της διαµεσολάβησης ανάµεσα στις πλεονασµατικές και 
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ελλειµµατικές µονάδες της οικονοµίας κάνει το ρόλο τους κρίσιµο σε µία σύγχρονη 

οικονοµία. Είναι ουσιαστικά τα αιµοφόρα αγγεία της οικονοµίας. 

Χωρίς την διαµεσολάβηση των τραπεζών οι πλεονασµατικές µονάδες θα έπρεπε να 

χρηµατοδοτήσουν άµεσα τις ελλειµµατικές. Αυτό όµως θα δηµιουργούσε σηµαντικά 

κόστη και θα έκανε την διαδικασία δυσλειτουργική. Θα έπρεπε αυτός που έχει 

πλεόνασµα χρηµάτων να βρει ο ίδιος κάποιον που να έχει ανάγκη για το ίδιο ποσό 

χρηµάτων και για την ίδια περίοδο που θα ήθελε να δανείσει αυτά τα χρήµατα χωρίς να 

έχει δικαίωµα να τα ζητήσει πίσω όποτε ήθελε. 

Θα έπρεπε ακόµα να εκτιµήσει ο ίδιος την πιθανότητα ο οφειλέτης να αθετήσει την 

πληρωµή στο µέλλον για να του ζητήσει το ανάλογο επιτόκιο και αν τελικά ο οφειλέτης 

δεν πλήρωνε θα έχανε όλο το κεφάλαιό του αφού δεν θα είχε διαφοροποιήσει τον 

κίνδυνο. Τέλος στην έµµεση χρηµατοδότηση µέσω των τραπεζών επιτυγχάνονται 

οικονοµίες κλίµακας αφού για παράδειγµα η συµβάσεις γίνονται µαζικά από το νοµικό 

τµήµα µε λιγότερο κόστος σε σχέση µε την άµεση χρηµατοδότηση.  

 

 1.2 Ρύθµιση και Εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος 

 

Η ανάγκη ύπαρξης ρυθµιστικού πλαισίου και εποπτείας του τραπεζικού συστήµατος 

προκύπτει από: 

α)   Τη σπουδαιότητά του για την προστασία της οικονοµίας από συστηµικές 

αναταράξεις. 

β) Την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών που δεν έχουν απαραίτητα γνώσεις 

χρηµατοοικονοµικών και είναι ασύµµετρα πληροφορηµένοι.  

γ) Την ανάγκη διατήρησης της εµπιστοσύνης του κοινού στο τραπεζικό σύστηµα. Η 

αναντιστοιχία στο βαθµό ρευστότητας του τραπεζικού ισολογισµού, που µακροχρόνια 

δάνεια χρηµατοδοτούνται µε άµεσα ρευστοποιήσιµες ή βραχυχρόνιες καταθέσεις, 

µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στις τράπεζες ειδικά σε περιόδους κρίσεις που 

παρατηρείται το φαινόµενο της µαζικής ανάληψης καταθέσεων (τραπεζικός πανικός). 
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Ακόµα αν η τράπεζα κάνει επενδύσεις υψηλού κινδύνου θέτει σε κίνδυνο τα χρήµατα 

των καταθετών και µπορεί να οδηγήσει σε επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού 

µε τεράστιο κοινωνικό κόστος. Για το λόγω αυτό οι τράπεζες που δέχονται καταθέσεις 

υφίστανται εντονότερη ρυθµιστική παρέµβαση. Κύριος στόχος της τραπεζικής 

εποπτείας είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων 

µέσω της κάλυψής τους έναντι των κινδύνων που αναλαµβάνουν. 

Η ιστορία της τραπεζικής εποπτείας είναι µεγάλη, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ που οι µαζικές 

πτωχεύσεις τραπεζών κατά την περίοδο της µεγάλης ύφεσης  που ξεκίνησε µε το 

χρηµατιστηριακό Κράχ του 1929 έφερε στο επίκεντρο την ανάγκη εποπτείας του 

τραπεζικού συστήµατος µε στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. Μετά τον Β 

Παγκόσµιο πόλεµο η σταθεροποίηση του τραπεζικό συστήµατος οδήγησε στη 

χαλάρωση του εποπτικού ελέγχου στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η χρηµατοοικονοµική 

κρίση του 2008 στις ΗΠΑ που επεκτάθηκε  στην Ευρώπη σαν κρίση χρέους έφερε την 

ανάγκη ρύθµισης του τραπεζικού συστήµατος ξανά στο προσκήνιο. Οι ανεπτυγµένες 

χώρες ψάχνουν τη χρυσή τοµή µεταξύ του αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου, που γίνεται 

είτε αυξάνοντας της κεφαλαιακές απαιτήσεις, είτε περιορίζοντας το εύρος και το ρίσκο 

των δραστηριοτήτων που µπορούν να κάνουν οι τράπεζες και του κόστους που αυτό θα 

έχει στην οικονοµία (Admati, Hellwig, 2013). Γίνεται ακόµα φανερό ότι η υπερβολικές 

ρυθµίστηκες απαιτήσεις στις τράπεζες οδηγούν στην δηµιουργία ενός «σκιώδους 

τραπεζικού συστήµατος» από εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων οι οποίες δεν 

εποπτεύονται.  

Ο πλέον αναγνωρισµένος θεσµός για την τραπεζική εποπτεία είναι η  επιτροπή της 

Βασιλείας. Έχει τις ρίζες της στις χρηµατοοικονοµικές κρίσεις που έγιναν µετά την 

κατάργηση του συστήµατος των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton 

Woods το 1973. Πολλές τράπεζες είχαν υπερβολική έκθεση στον συναλλαγµατικό 

κίνδυνο αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα. Στα τέλη του 1974 οι κεντρικοί τραπεζίτες 

των δέκα µεγαλύτερων οικονοµιών (G10) δηµιούργησαν ένα forum για την διαρκή 

συνεργασία τους σε σχέση µε την τραπεζική εποπτεία µε απώτερο στόχο την ενίσχυση 

και σταθερότητα του παγκόσµιου χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Η επιτροπή 

επιδιώκει να πετύχει τον παραπάνω στόχο µε τον καθορισµό κοινών ελάχιστων 
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εποπτικών προτύπων,  µε την υιοθέτηση όµοιων εποπτικών πρακτικών και τεχνικών, µε 

την προώθηση της συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των χωρών 

και τελικά την αναγνώριση των αναδυόµενων κινδύνων στο παγκόσµιο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Από το Φεβρουάριο του 1975 που έγινε η πρώτη 

συνάντηση µέχρι σήµερα οι συναντήσεις γίνονται 3 µε 4 φορές κάθε χρόνο και τα µέλη 

της επιτροπής είναι πλέον 28. Οι αποφάσεις της επιτροπής δεν έχουν δεσµευτική 

νοµική ισχύ για τις χώρες, αλλά αποτελούν οδηγίες για προτεινόµενες πρακτικές. Η 

επιτροπή αν και προσδοκά την πλήρη, έγκαιρη και συνεπή εφαρµογή τους από τις 

εθνικές εποπτικές αρχές δεν µπορεί να τις επιβάλει. Μάλιστα από το 2012 έχει αρχίσει 

να καταγραφή της εφαρµογής των οδηγιών της.  

Όταν τη δεκαετία του 1980 ξέσπασε κρίση χρέους σε χώρες της Λατινική Αµερική η 

επιτροπή θορυβήθηκε από την χειροτέρευση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

µεγαλύτερων τραπεζών παγκοσµίως σε περίοδο κρίσης και πρότεινε να γίνεται ο έλεγχο 

της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών µε έννοια τρόπο και να δηµιουργηθεί µία 

σταθµισµένη µέθοδος για την µέτρηση των κινδύνων. Η επιτροπή αναγνώρισε την 

επιτακτική ανάγκη για µία πολυεθνική συµφωνία µε στόχο την ενίσχυση της 

σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και την εξάλειψη των 

ανταγωνιστικών ανισοτήτων που δηµιουργούνταν από τις διαφορετικές απαιτήσεις των 

διαφόρων εθνικών εποπτικών αρχών. Μετά από µακροχρόνιες διαβουλεύσεις η 

συµφωνία της Βασιλείας Ι δηµοσιεύτηκε το 1988.  Η συµφωνία επικεντρωνόταν στην 

αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και καλούσε της τράπεζες µέχρι το τέλος του 

1992 να έχουν κεφάλαια τουλάχιστον ίσα µε το 8% του σταθµισµένου στον κίνδυνο 

ενεργητικού τους που υπολογίζεται κατανέµοντας τα στοιχεία του ενεργητικού σε πέντε 

κατηγορίες ανάλογα µε τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται και σταθµίζοντας τα µε 

συντελεστές από 0% µέχρι 100% ανάλογα µε την κατηγορία. Το εποπτικό πλαίσιο 

υπέστη πολλές τροποποιήσεις (1991,1995,1996) µε σηµαντικότερη αυτή του 1996 στη 

οποία εισάγετε για πρώτη φορά ο κίνδυνος αγοράς. Οι τράπεζες πρέπει πλέον να 

διακρατούν κεφαλαία και έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεσή τους σε 

ξένο νόµισµα, χρεόγραφα, εµπορεύµατα και παράγωγα. 
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Τον Ιούνιο του 2004, η επιτροπή κατέληξε στην διατύπωση του τελικού κανονιστικού 

πλαισίου, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και επρόκειτο να εφαρµοστεί πλήρως 

µέχρι το 2015. Το νέο πλαίσιο εστιάζει σε τρεις άξονες εποπτείας, 

συµπεριλαµβανοµένων των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, του εποπτικού 

ελέγχου και της πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι και γνωστές, ως τρεις πυλώνες.  

Οι προτάσεις της επιτροπής de Larosiere αποτέλεσαν τη βάση για την τροποποίηση 

του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ το οποίο φάνηκε ότι δεν µπορούσε να διασφαλίσει της 

σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος σε περιόδους κρίσης. Τον Ιούλιο του 2009 η 

επιτροπή της Βασιλείας συµπλήρωσε τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ αυξάνοντας τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζοντας πλέον και τον κίνδυνο από το τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο (µέθοδος VaR) στοχεύοντας έτσι να επεκτείνει την εποπτεία σε στοιχεία 

εκτός ισολογισµού (τιτλοποίησης, επανατιτλοποιήσης) οδηγώντας έτσι στη Βασιλεία 2.5. 

Ακόµα και η ενισχυµένη Βασιλεία 2.5 όµως δεν θεωρήθηκε επαρκής για την 

αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης του 2008 αφού η κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

έθετε ήταν ανεπαρκείς και το κίνητρο για έναν οργανισµό να «κρύψει» τους κίνδυνους 

που αναλάµβανε εκτός ισολογισµού ήταν ακόµα ισχυρό. 

Το ∆εκέµβριο του 2009 η επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε δύο συµβουλευτικά έγγραφα 

που ήταν η βάση για τη µετάβαση στη Βασιλεία ΙΙΙ. 

Η Βασιλεία ΙΙΙ θέτει στους οργανισµούς 4 βασικές κατηγορίες πρόσθετων στόχων 

σχετικά µε: 

1) Αύξηση του κεφαλαίου ποιοτικά και ποσοτικά   

2) ∆ιατήρησης «µαξιλαριών ασφαλείας» 

3) Ενίσχυση της ρευστότητας 

4) Μείωση της υπερβάλλουσας µόχλευσης  

Το ενισχυµένο πλαίσιο φιλοδοξούσε να ενδυναµώσει το τραπεζικό σύστηµα σε τέτοιο 

βαθµό που να µπορεί να ανταπεξέλθει σε ισχυρές διαταραχές όπως η κρίση του 2008 

χωρίς την κρατική παρέµβαση. Η υλοποίηση του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ 

συµφωνήθηκε να υλοποιηθεί σταδιακά µέχρι το 2019 ώστε οι αυξηµένες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις να µην επηρεάσουν την εύθραυστη οικονοµική ανάπτυξη.  
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Στην Ελλάδα η εποπτεία ασκούταν αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), 

µετά την τραπεζική ευρωπαϊκή ενοποίηση όµως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 

που είναι η Κεντρική Τράπεζα των 19 χωρών που έχουν σαν νόµισµα το Ευρώ, 

εποπτεύει απευθείας σε συνεργασία µε την ΤτΕ τις συστηµικές τράπεζες της χώρας 

µέσω των µηχανισµών Single Supervisory Mechanism (SSM) και Single Resolution 

Board (SRB) (European Commission, 2014).  

1.3 Ο Ισολογισµός το Κέρδος και οι Κίνδυνοι σε µία Τράπεζα 

 

Οι λογαριασµοί σε έναν τραπεζικό ισολογισµό είναι είτε ενεργητικού είτε παθητικού. Στο 

ενεργητικό αποτυπώνεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των απαιτήσεων 

που έχει η τράπεζα ενώ στο παθητικό οι υποχρεώσεις της έναντι των µετόχων και των 

δανειστών της. Το παθητικό χρηµατοδοτεί το ενεργητικό και πρέπει πάντα να ισχύει:  

Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού και  

Σύνολο Παθητικού = Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο Υποχρεώσεων. 

Το Σύνολο Ενεργητικού περιλαµβάνει τα δάνεια σε πελάτες (στεγαστικά, καταναλωτικά 

και επιχειρηµατικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, πιστώσεις ανοιχτού αλληλόχρεου 

λογαριασµού), το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις κατά 

τραπεζών, τις λοιπές απαιτήσεις και το πάγιο ενεργητικό.  

Το Σύνολο των Υποχρεώσεων αφορά κάθε υποχρέωση σε τρίτους πλην των µετόχων 

(π.χ. καταθέσεις πελατών, διατραπεζικός δανεισµός, συµφωνίες επαναγοράς (repos), 

οµολογιακά δάνεια).  

Τα Ίδια Κεφάλαια ή Καθαρή Θέση είναι η υποχρεώσεις της τράπεζας προς τους 

µετόχους της. ∆εν αποτελούν τραπεζικό προϊόν και δείχνουν την καθαρή θέση της 

τράπεζας. Αποτελούνται από το µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά και τα 

αποτελέσµατα εις νέον. 

Τόσο το ενεργητικό όσο και το παθητικό µίας τράπεζας έχουν αποδόσεις αλλά και 

κινδύνους (Αγγελόπουλος, 2008). Υπάρχουν και εξωισολογιστικά προϊόντα ή πράξεις 

που δεν καταγράφονται στον ισολογισµό της τράπεζας αλλά επηρεάζουν τα 



14 

 

αποτελέσµατα της, τέτοια προϊόντα είναι οι εγγυητικές επιστολές, οι πρακτορεύσεις 

δανείων, τα παράγωγα προϊόντα και οι τιτλοποιήσεις. 

 

Ενεργητικό Παθητικό 

Πάγιο Ενεργητικό Μετοχικό κεφάλαιο 

Καταθέσεις σε τράπεζες Αποθεµατικά 

∆ιατραπεζικός δανεισµός Αποτελέσµατα εις νέον 

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ∆ιατραπεζικός δανεισµός 

∆άνεια Καταθέσεις 

Πιστώσεις ανοιχτών αλληλόχρεων 
λογαρισµών 

Συφωνίες επαναγοράς 
(Repos) 

Πιστωτικές Κάρτες Λοιπές Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ταµείο 

Άλλες απαιτήσεις 

Βασική δοµή τραπεζικού ισολογισµού  

Η βασική λειτουργία της τράπεζας που παράγει κέρδη είναι τα καθαρά έσοδα από 

τόκους, η χρηµατοδότηση δηλαδή δανείων µε επιτόκιο µεγαλύτερο από το επιτόκιο µε 

το οποίο δανείζεται η ίδια η τράπεζα. Η διαφορά του επιτοκίου µε το οποίο δανείζει η 

τράπεζα σε σχέση µε το επιτόκιο µε το οποίο δανείζεται λέγεται περιθώριο (spread)  και 

περιλαµβάνει τα λειτουργικά κόστη της τράπεζας, τα ασφάλιστρα κινδύνου, τα κέρδη της 

τράπεζας και τους φόρους. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι: 

��� = ���	 ∗ 		�	– 	���	 ∗ 		�	 

Ai = Μέγεθος του i στοιχείου του ενεργητικού 

ri = Μέση απόδοση του i στοιχείου του ενεργητικού 

Lj = Μέγεθος του i στοιχείου του ενεργητικού 
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rj = Μέση απόδοση του i στοιχείου του ενεργητικού 

 

Αποτελέσµατα 
χρήσης 

   Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 

  
Καθαρά Έσοδα από τόκους (Τόκοι Εισπραχθέντες - Τόκοι 
Πληρωθέντες) 

  Έσοδα από Τίτλους Χαρτοφυλακίου (µόνο Μερίσµατα) 

  Καθαρα Έσοδα από Προµήθειες 

  Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 

  Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 

(-) Γενικά Έξοδα ∆ιοίκησης 

  ∆απάνες Προσωπικού 

  Άλλα Έξοδα ∆ιοίκησης 

(-) Αποσβέσεις Παγίου Ενεργητικού 

(-) Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

(+-) Έκτακτα Αποτελέσµατα 

(=) Κέρδη πρό Φόρων 

  

∆ιανοµή Κερδών 

   Κέρδη πρό Φόρων 

(-) Φόροι 

  Κέρδη µετά από Φόρους 

(-) Μερίσµατα 

(=) Αποθεµατικά 

 

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα πρόκλησης οικονοµικής ζηµιάς από ένα µη αναµενόµενο 

γεγονός. Οι κίνδυνοι είναι σύµφυτοι µε την διαµεσολαβητική δραστηριότητα που 

επιτελούν οι τράπεζες. Σε ένα παγκοσµιοποιηµένο, αβέβαιο και πλήρως ανταγωνιστικό 
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διεθνές τραπεζικό περιβάλλον, η διαχείρισή των κινδύνων είναι ίσως το σηµαντικότερο 

ζήτηµα στη σύγχρονη τραπεζική. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να εκτιµά την 

πιθανότητα των κινδύνων, να υπολογίζει την ζηµία που θα πάθει αν ένας κίνδυνος 

επαληθευτεί και να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή και την 

αντιστάθµισή τους. Για την αντιµετώπισή των απρόβλεπτων ζηµιών οι τράπεζες πρέπει 

να διενεργούν προβλέψεις µε βάση την ιστορικότητα.   

Οι Τράπεζες σύµφωνα µε τον Falson (2013) αντιµετωπίζουν τις παρακάτω µορφές 

κινδύνων: 

1) Πιστωτικός Κίνδυνος 

Αφορά την αδυναµία των χορηγητικών πελατών να πληρώσουν τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις από δανεισµό. Θα αναλύσουµε παρακάτω ενδελεχώς τον πιστωτικό 

κίνδυνο. 

2) Κίνδυνος Επιτοκίου 

Οφείλεται σε απρόβλεπτες µεταβολές των επιτοκίων που έχει σαν αποτέλεσµα την 

αλλαγή στην αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που είναι ευαίσθητα στις 

µεταβολές του επιτοκίου. 

3) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 

Οφείλεται σε απρόβλεπτες µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών που επηρεάζουν 

τη θέση σε συνάλλαγµα που έχει λάβει η τράπεζα. 

4) Κίνδυνος Αγοράς 

Οφείλεται σε απρόβλεπτες µεταβολές των τιµών αγοράς των στοιχείων που απαρτίζουν 

το χαρτοφυλάκιο µίας τράπεζας. Σχετίζεται τόσο µε τον επιτοκιακό όσο και µε τον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο αφού µία µεταβολή στο επιτόκιο ή µία µεταβολή στη 

συναλλαγµατική ισοτιµία θα επηρεάσει την τιµή των τίτλων που έχει η τράπεζα στο 

χαρτοφυλάκιό της. 

5) Κίνδυνος Ρευστότητας 
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Είναι η αδυναµία της τράπεζας να εκπληρώσει της ταµειακές της υποχρεώσεις όταν 

αυτές γίνουν απαιτητές. Είναι αποτέλεσµα της διαφοράς ωρίµανσης/ληκτότητας των 

ταµειακών ροών στους λογαριασµούς ενεργητικού και παθητικού. 

6) Λειτουργικός Κίνδυνος 

Οφείλεται σε λάθη και σφάλµατα ανθρώπων, συστηµάτων, διαδικασιών αλλά και σε 

απρόβλεπτους εξωτερικούς παράγοντες. 

7) Κίνδυνος χώρας 

Αφορά στις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 

εγκατάστασης του δανειζόµενου. Έχει αναδυθεί σαν κίνδυνος τα τελευταία χρόνια και 

ειδικά µετά την κρίση χρέους στην ευρωζώνη. 

Το κέδρος θεωρείται ή ανταµοιβή για τον κίνδυνο που παίρνει ένας επιχειρηµατίας. Όσο 

µεγαλύτερος ο κίνδυνος ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος τόσο µεγαλύτερο πρέπει να 

είναι το αναµενόµενο κέρδος. (Αγγελόπουλος, 2008)   

 

1.4 Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα 
 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, ήταν από τη δηµιουργία του ευάλωτο στον κρατικό 

παρεµβατισµό. Το αυστηρό και δύσκαµπτο νοµοθετικό πλαίσιο σε συνδυασµό µε τις 

πολύπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που ή ίδιες οι τράπεζες υιοθέτησαν, τις 

οδήγησαν σε χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών και αργή ανάπτυξη (Κυριαζής, 2007). Μετά 

την ένταξη όµως της Ελλάδας στην ΕΟΚ και στη συνέχεια στην ΟΝΕ οι ελληνικές 

τράπεζες άλλαξαν προσανατολισµό. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών, η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και ο έντονος διεθνής ανταγωνισµός ανάγκασαν τις τράπεζες να 

αναδιοργανωθούν και να εκσυγχρονιστούν  αναβαθµίζοντας τις υπηρεσίες τους.  

Ο Καραµούζης (2011) αναφέρει ότι η µετάβαση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

σε συνθήκες ελευθέρου ανταγωνισµού έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. O Voridis 

(1993) λέει ότι µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 στο τραπεζικό σύστηµα στην 

Ελλάδα υπήρχε πλήρης ρύθµιση και ήταν καθορισµένα τόσο η πίστωση όσο και το 

επιτόκιο δανεισµού. Μέσα στη δεκαετία του 1990 λειτουργούσαν στην Ελλάδα συνολικά 
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16 τράπεζες και ξεκίνησε ένα κύµα εξαγορών και συγχωνεύσεων στην προσπάθεια των 

τραπεζών να µεγαλώσουν το µερίδιο αγοράς τους, να κάνουν οικονοµίες κλίµακας και 

να γίνουν έτσι αποτελεσµατικές (Kamberoglou et al 2004). Οι νέες τεχνολογίες και 

κυρίως η πληροφορική έδωσαν επίσης ώθηση στην παροχή αναβαθµισµένων 

υπηρεσιών από τις τράπεζες (Panopoulou 2005). Τέλος  παρατηρήθηκε ραγδαία 

ανάπτυξη του δικτύου των καταστηµάτων των τραπεζών αφού ο πιστωτικός τοµέας 

ήταν µέχρι τότε στην Ελλάδα σε αρχικό στάδιο σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Eichengreen and Gibson 2001, p. 563). 

Ιδιαίτερα µετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, η ελληνικές τράπεζες µε όπλα ένα 

σταθερό νόµισµα και χαµηλά επιτόκια δανεισµού επέκτειναν την παρουσία τους στα 

Βαλκάνια όπου αναδείχθηκαν σε ηγέτες του τραπεζικού κλάδου. 
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Πηγή: www.bankingnews.gr 

Το 2010 όµως που ξεκινά η περιπέτεια της χώρας το τραπεζικό σύστηµα θα δεχτεί 

ισχυρό πλήγµα. Η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους δηµιούργησε 

σοβαρά προβλήµατα στις ελληνικές τράπεζες που διακρατούσαν ελληνικά οµόλογα. Η 

βαθιά ύφεση και τα µέτρα λιτότητας που ακολούθησαν µείωσαν τη ρευστότητα των 

τραπεζών αφού οι καταθέσεις συνεχώς µειώνονταν και παράλληλα αυξήθηκαν τα ΜΕ∆ 

(Γκόρτσος, 2014). Η χαριστική βολή για τις ελληνικές τράπεζες ήταν το πρόγραµµα 

αποµείωσης του ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 που προξένησε µεγάλη ζηµιά στις 

τράπεζες που όπως είπαµε διακρατούσαν ελληνικά οµόλογα. Ακολούθησε µπαράζ 

συγχωνεύσεων και τρείς ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών (2013,2014,2015) µε συνολικά 

κεφάλαια 53δις€ από τα οποία 42 δις€  ήταν από το ΤΧΣ και 12δις€  από ιδιώτες 

επενδυτές. 

Σήµερα σύµφωνα µε την ΤτΕ λειτουργούν στην Ελλάδα, η  Τράπεζα της Ελλάδος και 17 

πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα, 17 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα κράτη µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Από τις 38 τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι 4 

(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) έχουν 

το συντηρητικό µερίδιο στην αγορά και θεωρούνται συστηµικές. Συστηµικές θεωρούνται 

οι τράπεζες εκείνες που µία πιθανή χρεοκοπία τους θα είχε σοβαρές αρνητικές 

συνέπειες για την σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος (Brühl, 2016). 

Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) 

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), που είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, έχει την 

ευθύνη για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. Ο στόχος της εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η 

αποτελεσµατικότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που επιτυγχάνεται κυρίως µε 

τη διαφανή λειτουργία και σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. Από το 2001 η ΤτΕ 

είναι µέρος του Ευρωσυτήµατος, που αποτελείται από την ΕΚΤ και τις κεντρικές 

τράπεζες των χωρών µελών της ευρωζώνης. Στα πλαίσια του Ευρωσυτήµατος η ΤτΕ 

έχει την ευθύνη για την εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής που χαράσσει η ΕΚΤ στην 

Ελλάδα αλλά δεν έχει αυτόνοµη νοµισµατική πολιτική. Η διοίκηση της τράπεζας ασκείται 
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από τον ∆ιοικητή και δύο Υποδιοικητές που διορίζονται για εξαετή θητεία µε προεδρικό 

διάταγµα µε πρόταση που γίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Η ΤτΕ έχει λειτουργική 

ανεξαρτησία στην άσκηση των καθηκόντων της, αλλά υπόκειται σε δηµοκρατικό 

ελέγχου από τη Βουλή. 

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) 

Η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα της νεότερης Ελλάδας και ιδρύθηκε το 

1841.Σήµερα η ΕΤΕ έχει το µεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης στην Ελλάδα µε 542 

καταστήµατα και 1447 ΑΤΜ να καλύπτουν όλη την ελληνική επικράτεια. Η τράπεζα είναι 

ηγέτης ενός οµίλου τραπεζών και εταιριών παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών µε 

παρουσία σε 8 χώρες στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο 

‘Όµιλος ΕΤΕ απασχολεί συνολικά 11.800 εργαζόµενους µετά και τα προγράµµατα 

εθελουσίας εξόδου. 

Σύνολο Ενεργητικού: 78,531m  

Ίδια Κεφάλαια: 7,587m  

Εργαζόµενοι: 11.800   

Καταστήµατα: 542 

 

Η ΕΤΕ δεν έχει δηµιουργήσει δική της εταιρία για την µεταβίβαση των ΜΕ∆ και δεν έχει 

ακόµα πουλήσει ΜΕ∆ σε Funds. Όµως για τα 2018 έχει προγραµµατίσει την πώληση 

χαρτοφυλακίου 300.000 ΜΕ∆ χωρίς εξασφάλιση ύψους 5,2 δις€ µε την επωνυµία 

«Earth». Τα δάνεια αυτά είναι σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 7 χρόνων και ήδη η 

τράπεζα έχει λάβει προσφορές από 4 επενδυτικές εταιρίες, ( APS, B2 Holding, EOS, 

Hoist). Στη συνέχεια η ΕΤΕ έχει προγραµµατίσει και την πώληση ακόµα δύο πακέτων 

ΜΕ∆ µέσα στο 2018. 

  

Τράπεζα Πειραιώς 
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Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιωτική τράπεζα που ιδρύθηκε  το 1916 στην Αθήνα. Μετά 

από 26 χρόνια υπό κρατικό έλεγχο το διάστηµα 1975-1991 ιδιωτικοποιήθηκε ξανά το 

1991. Σήµερα ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά 

και παρουσία σε 7 χώρες (Στη Ρουµανία, στη Βουλγαρία στην Αλβανία, στην Ουκρανία  

στο Λονδίνο και την Φρανκφούρτη). Στην Ελλάδα έχει  το 30% του δανεισµού και το 

29% των καταθέσεων και εξυπηρετεί 5,8 εκατοµµύρια πελάτες µέσω ενός δικτύου 628 

καταστηµάτων και 2.000 ΑΤΜ. 

Η Τράπεζα Πειραιώς από το 1998 µέχρι το 2012 έχει εξαγοράσει τις παρακάτω 

τράπεζες στην Ελλάδα: Chase Manhattan, Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, Τράπεζας 

Credit Lyonnais Hellas, Τράπεζα Χίου, National Westminster Bank, ΕΤΒΑbank. Από το 

2012 µέχρι το 2015 εξαγοράσει τις παρακάτω τράπεζες στην Ελλάδα: «υγιές» τµήµα 

της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, Γενική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Cyprus 

Popular Bank, Ελληνική Τράπεζα, Millennium Bank, «υγιές» µέρος της Πανελλήνιας 

Τράπεζας. 

Σύνολο Ενεργητικού: 68,200m  

Ίδια Κεφάλαια: 9,700m  

Εργαζόµενοι: 17.000   

Καταστήµατα: 628 

Η Τράπεζα Πειραιώς δηµιούργησε πρόσφατα τη δική της εταιρία για την µεταβίβαση 

των ΜΕ∆ µε την επωνυµία «Special Financial Solutions» αλλά δεν έχει ακόµα πουλήσει 

ΜΕ∆ σε Funds. Όµως για τα 2018 έχει προγραµµατίσει την πώληση χαρτοφυλακίου 

200.000 ΜΕ∆ χωρίς εξασφάλιση ύψους 2,3 δις€ µε την επωνυµία «Arctos» και 

χαρτοφυλακίου 180 επιχειρηµατικών ΜΕ∆ µε εξασφάλιση ύψους 2,2 δις€ µε την 

επωνυµία «Amoeba». Η τράπεζα σύµφωνα µε την διοίκησή της έχει λάβει προσφορές 

από 6 επενδυτικές εταιρίες για το Arctos και 12 για το Amoeba. 

 

Alpha Bank 



22 

 

Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Κωστόπουλου και είναι σήµερα ένας 

από τους µεγαλύτερους χρηµατοοικονοµικούς οµίλους στην Ελλάδα. Το 2013 

απορρόφησε την Εµπορική Τράπεζα και το 2014 εξαγόρασε τις εργασίες λιανικής 

τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχηµένη Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου το 2014 και την επίσης επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας το 

2015 µε µεγάλη συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών η Alpha Bank βλέπει το µέλλον µε 

αισιοδοξία έχοντας έναν πού υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. 

Σύνολο Ενεργητικού: 69,296m  

Ίδια Κεφάλαια: 9,054m  

Εργαζόµενοι: 13.847   

Καταστήµατα:897 

Η Alpha Bank το 2016 δηµιουργήσε εταιρία για την µεταβίβαση των ΜΕ∆ µε την 

επωνυµία “Cepal”. Η Τράπεζα πούλησε το 2018 χαρτοφυλάκιο 315.000 δανείων ύψους 

3,7 δις€ µε την επωνυµία «Venus» έναντι 90εκ€ στην B2Holding. Η κίνηση αυτή έφερε 

κέρδος για την τράπεζα αφού το χαρτοφυλάκιο αυτό ήταν διαγραµµένο από τα βιβλία 

της Τράπεζας. Για τη συνέχεια η Alpha Bank έχει προγραµµατίσει µέσα στο έτος την 

πώληση ακόµα δύο χαρτοφυλακίων ύψους 2,3 δις€. 

 

Eurobank 

Ο Όµιλος της Eurobank ιδρύθηκε το 1990 σαν Ευρωεπενδυτική τράπεζα και σήµερα 

έχει δυναµική παρουσία στην ελληνική αγορά αλλά και σε 

Κύπρο, Λουξεµβούργο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουµανία και Ηνωµένο Βασίλειο. Στην 

Ελλάδα έχει δύο διακριτά δίκτυα, τα καταστήµατα της Eurobank αλλά και του Νέου 

Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου. Με 700 καταστήµατα και 800 ΑΤΜ παρέχει ένα πλήρες 

φάσµα υπηρεσιών σε ιδιώτες, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις. Το 2000 συγχωνεύτηκε 

µε την Τράπεζα Εργασίας ενώ το 2013 απορροφά το Νέο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και 

τη Νέα Proton. Σήµερα το Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει στη 
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Eurobank το µικρότερο ποσοστό συµµετοχής (2,4%) στη µετοχική της σύνθεση  σε 

σχέση µε όλες τις άλλες συστηµικές τράπεζες.  

Σύνολο Ενεργητικού: 60,800m  

Ίδια Κεφάλαια: 6,900m  

Εργαζόµενοι: 13.744 

Καταστήµατα:706 

 

Η Eurobank το 2016 δηµιούργησε εταιρία για την µεταβίβαση των ΜΕ∆ µε την 

επωνυµία “ FPS ”. Η Eurobank  ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πούλησε ΜΕ∆ 

και στην ουσία εγκαινίασε την δευτερογενή αγορά ΜΕ∆.  Το 2017 πούλησε 

χαρτοφυλάκιο 220.000 δανείων ύψους 1,5 δις€ στην Intrum έναντι 45 εκ€. Η κίνηση 

αυτή έφερε κέρδος για την τράπεζα αφού το χαρτοφυλάκιο αυτό ήταν διαγραµµένο από 

τα βιβλία της Τράπεζας. Για τη συνέχεια η Eurobank έχει προγραµµατίσει µέσα στο έτος 

την πώληση ακόµα ενός χαρτοφυλακίου ύψους 1,5δις€. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 

2.1 Ο Πιστωτικός Κίνδυνος και η Πιστοληπτική Ικανότητα 

 

Σύµφωνα µε το λεξικό του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, πίστωση είναι η ικανότητα 

ενός πελάτη να λάβει αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς να πληρώσει µε βάση την εµπιστοσύνη 

ότι αυτός θα αποπληρώσει στο  µέλλον το χρέος του. Στις τράπεζες η πίστωση γίνεται 

µε τον δανεισµό ενός χρηµατικού κεφαλαίου και τη συµφωνία για αποπληρωµή στο 

µέλλον µε ένα συγκεκριµένο επιτόκιο. 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος είναι η πιθανότητα να προκληθούν ζηµιές στον πιστωτικό 

οργανισµό από µη αναµενόµενα και µη πιθανολογούµενα γεγονότα που αφορούν την 

αθέτηση υποχρεώσεων των πελατών στους οποίους έχουν χορηγηθεί δανειακά 

κεφάλαια. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κατεξοχήν χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος αφού 
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αφορά την βασική δραστηριότητα των τραπεζών, τη χορήγηση δανείων (Πεντότης, 

Σαπουντζόγλου 2009).  

Κάθε φορά που ένας πιστωτικός οργανισµός προχωρά σε δανειοδοτήσεις, πιθανολογεί 

ότι θα έχει ζηµίες από επισφαλείς απαιτήσεις και µε  βάση την ιστορικότητα, υπολογίζει 

ένα ποσό απωλειών το οποίο θεωρεί άµεσα ως ζηµία. Το ποσό αυτό απεικονίζεται µε 

αρνητικό πρόσηµο στο λογαριασµό ενεργητικού «προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις». Το ποσό για το οποίο έχει γίνει πρόβλεψη δεν είναι πιστωτικός κίνδυνος 

αφού είναι αναµενόµενο και πιθανολογούµενο. Κάθε φορά που ένας οφειλέτης δεν 

αποπληρώνει την οφειλή του και η τράπεζα θεωρήσει την είσπραξη τις συγκεκριµένης 

απαίτησης αδύνατη και τη διαγράψει από τον ισολογισµό της, το ποσό αυτό δεν µειώνει 

το λογαριασµό δάνεια αλλά το λογαριασµό προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, µόνο 

όταν οι οφειλές που θα διαγραφούν είναι περισσότερες από τις προβλέψεις θα 

µειωθούν τα δάνεια και άρα η αξία του ενεργητικού της Τράπεζας. 

Η χαλάρωση της εποπτείας, η ψευδαίσθηση ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα κρατήσει για 

πάντα και ο ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων οδήγησε της 

τράπεζες µέχρι το 2008 σε αχαλίνωτη πιστωτική επέκταση που οδήγησε σε 

πιστοδοτήσεις φυσικών και νοµικών προσώπων που δεν είχαν ούτε βασικά κριτήρια 

φερεγγυότητας.  Η χρηµατοδότηση δανειοληπτών µε χαµηλή φερεγγυότητα εκθέτη την 

τράπεζα σε αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο. Ένας δανειολήπτης µε αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι πιθανότερο να χρεοκοπήσει και αν γίνει αυτό η τράπεζα δεν έχει τη 

δυνατότητα να ανακτήσει µέρος των κεφαλαίων που έχει δανείσει (Van Gestel, 

Baesens, 2009). 

Οι τράπεζες πριν χορηγήσουν ένα δάνειο πρέπει να κάνουν τόσο ποσοτικό όσο και 

ποιοτικό έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων του, της ιστορικότητας και των συνολικών 

ανοιγµάτων του υποψήφιου δανειολήπτη. Τα πέντε βασικά στοιχεία που αξιολογούν οι 

τράπεζες για τη χορήγηση πίστωσης περιγράφονται από το γνωστό µοντέλο των 5 C's. 

Σύµφωνα µε αυτό, όπως αναπτύσσεται στον διαδικτυακό  τόπο 

www.investopedia.com, η πιθανότητα αθέτησης ενός δανειολήπτη εξαρτάται από 

πέντε παράγοντες (character, capacity, capital, collateral, conditions). 
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Character: Αναφέρεται και ως πιστωτική συµπεριφορά και αφορά τη φήµη ή την 

καταγεγραµµένη ιστορικότητα των αποπληρωµών ενός οφειλέτη στο παρελθόν. 

Capacity: Αναφέρεται στην ικανότητα ενός δανειολήπτη να αποπληρώσει το 

χρέος του µε τα εισοδήµατά του, ουσιαστικά υπολογίζεται ο λόγος του χρέους 

προς το εισόδηµά του. Ακόµα λαµβάνεται υπόψιν ο χρόνος που ο εργαζόµενος 

είναι σε αυτή την θέση και η σταθερότητα της θέσης εργασίας του.  

Capital: Αναφέρεται στο κεφάλαιο που ο δανειολήπτης θα καταθέσει αρχικά µε 

δικά του µέσα για την χρηµατοδοτούµενη επένδυση. Όσο µεγαλύτερη η 

συµµετοχή του µε ίδια κεφάλαια τόσο µικρότερη θεωρείται η πιθανότητα αυτός να 

αθετήσει στο µέλλον. Αυτό συµβαίνει γιατί όταν ο οφειλέτης βάλει δικά του 

χρήµατα στην επένδυση δείχνει ότι ενδιαφέρεται για αυτήν σοβαρά και ακόµα ότι 

θα κάνει κάθε προσπάθεια για να πετύχει αυτή αφού διακινδυνεύει και τα δικά 

του χρήµατα. 

Collateral: Αναφέρεται στην εξασφάλιση που έχει η τράπεζα για να αποζηµιωθεί 

από την ρευστοποίησή της, σε περίπτωση που ο οφειλέτης αθετήσει. Στα 

στεγαστικά δάνεια η εξασφάλιση είναι συνήθως το ίδιο το χρηµατοδοτούµενο 

ακίνητο. 

Conditions: Αναφέρεται στους όρους του δανείου όπως το επιτόκιο και το ποσό 

του κεφαλαίου αλλά και στις συνθήκες του δανείου, για ποιο σκοπό θα πάρει το 

δάνειο ο δανειολήπτης, για παράδειγµα µία αίτηση για επισκευαστικό δάνειο είναι 

πιθανότερο να εγκριθεί από µία αίτηση για «διακοποδάνειο».  

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) αθέτηση υποχρέωσης 

συµβαίνει όταν  συµβεί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 

• Ο Πιστωτικός Οργανισµός θεωρεί πιθανό ο οφειλέτης να µην εκπληρώσει το σύνολο 

των υποχρεώσεών του για πληρωµή προς το ίδιο. 

• Ο οφειλέτης παρουσιάζει καθυστέρηση στην αποπληρωµή µεγαλύτερη των 90 ηµερών. 
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Η αθέτηση δεν  οδηγεί πάντα σε ζηµιά το Πιστωτικό Ίδρυµα, σε πολλές περιπτώσεις ο 

οφειλέτης που αθέτησε πλήρωσε τελικά στο τέλος τις υποχρεώσεις του. 

Πέρα όµως από το ακραίο ενδεχόµενο της αθέτησης υπάρχουν και ενδιάµεσες 

καταστάσεις που αφορούν την µεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη 

µετά τη λήψη του δανείου. Η µεταβολή αυτή µπορεί να είναι θετική (αναβάθµιση 

πιστοληπτικής ικανότητα) ή αρνητική (υποβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητα). Ενώ στην 

αθέτηση η ζηµιά είναι ίση µε το σύνολο του πιστωτικού ανοίγµατος µείον το ποσό που 

θα ανακτηθεί από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων στην υποβάθµιση της 

πιστοληπτικής ικανότητα δεν υπάρχει άµεσα ζηµιά στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας, 

αυξάνεται όµως ο κίνδυνος αθέτησης και έτσι αυξάνεται το πιστωτικό περιθώριο (credit 

spread) που έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση της παρούσας αξίας του δανείου. 

Οι ίδιοι οι πιστωτική οργανισµοί αλλά και εξωτερική οίκοι αξιολόγησης υπολογίζουν την 

πιστοληπτική ικανότητας των δανειοληπτών και οι τράπεζες ζητούν επιτόκιο ανάλογο µε 

την πιθανότητα αθέτησης του δανειζόµενου (Probability of Default, PD). Όσο 

µεγαλύτερη η πιθανότητα αθέτησης τόσο µεγαλύτερο το επιτόκιο που θα ζητήσουν για 

να δανείσουν τον συγκεκριµένο δανειολήπτη. Οι γνωστότεροι οίκοι αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας είναι οι Moody’s, Standard & Poor΄s και Fitch. Οι 

συγκεκριµένοι οίκοι, αξιολογούν µόνο κράτη και µεγάλες επιχειρήσεις µετά από αίτησή 

τους και αφού πληρωθούν από τον ίδιο τον πελάτη. Αυτό οδήγησε στο να έχουν πολύ 

καλές πιστοληπτικές αξιολογήσεις εταιρίες που σύντοµα χρεοκόπησαν το 2008. Έτσι οι 

τράπεζες επικεντρώθηκαν σε εσωτερικά συστήµατα αξιολογήσεων χρησιµοποιώντας 

κυρίως σαν εργαλεία την ανάλυση της ιστορικότητας και των λογιστικών δεδοµένων του 

υποψήφιου δανειζόµενου. 

Εκτός από την πιθανότητα αθέτησης σηµαντικό ρόλο παίζει και το µέγεθος των 

απωλειών σε περίπτωση χρεοκοπίας. Το µέγεθος των απωλειών σε περίπτωση 

χρεωκοπίας εξαρτάται από τη δυνατότητα ανάκτησης του κεφαλαίου που εξαρτάται 

κυρίως από την προτεραιότητα που έχει ο δανειστής στην αποπληρωµή του χρέους και 

τις εγγυήσεις/εξασφαλίσεις που έχει λάβει για την χρηµατοδότηση. Η ανάκτηση 

κεφαλαίου σε περίπτωση χρεοκοπίας του οφειλέτη είναι το µέσω για τον περιορισµό 

των ζηµιών. 
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Οι κύριες µορφές  εγγυήσεων είναι: 

• Εξασφαλίσεις (Collaterals) 

Μπορεί να είναι ένα χρηµατικό ποσό ή ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που είναι 

δεσµευµένο (χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις)  ή ένα εµπορικό ή οικιστικό ακίνητο 

που να είναι προσηµειωµένο από τον δανειστή (φυσικές εξασφαλίσεις). 

• Εγγυήσεις από τρίτους (Guarantees) 

O Εγγυητής που µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ευθύνεται, αν δεν έχει 

συµφωνηθεί διαφορετικά, µε το σύνολο της περιουσίας του όπως και ο οφειλέτης για 

την αποπληρωµή του δανείου. Η αθέτηση της υποχρέωσης σε περίπτωση ύπαρξης 

εγγυητή συµβαίνει µόνο όταν δεν µπορεί να αποπληρώσει ούτε ο οφειλέτης ούτε ο 

εγγυητής. 

• Πιστωτικά Παράγωγα (Credit Derivatives) 

Οι πιστωτικοί οργανισµοί πληρώνουν ένα ασφάλιστρο για να λάβουν αποζηµίωση για 

όλη ή για µέρος της ζηµιάς που θα υποστούν σε περίπτωση αθέτησης ενός ή πολλών 

δανειοληπτών. 

Το ποσοστό του κεφαλαίου που µπορεί να ανακτηθεί σε περίπτωση αθέτησης λέγεται 

ποσοστό του ανακτώµενου κεφαλαίου (Recovery Rate, RR). Το ποσοστό αυτό παίζει 

βασικό ρόλο στον υπολογισµό των απωλειών σε περίπτωση αθέτησης και άρα στην 

εκτίµηση των πιστωτικών απωλειών που µετριούνται ως εξής: 

Losses Given Default (LGD) = 1 – RR 

Το ποσοστό ανάκτησης δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια και προϋποθέτει νοµικά 

και διαχειριστικά έξοδα και µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ακόµα εξαρτάται απόλυτα από 

άλλους παράγοντες όπως η οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Για 

παράδειγµα στην Ελλάδα σήµερα η ανάκτηση του κεφαλαίου είναι δύσκολη αφού το 

νοµοθετικό πλαίσιο περιορίζει την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων και επίσης η τιµές 

των εξασφαλίσεων έχουν µειωθεί δραµατικά σε σχέση µε την περίοδο της 

πιστοδότησης. 
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Μία τράπεζα υπολογίζει τις αναµενόµενες απώλειας από µία πιστοδότηση ή ένα σύνολο 

πιστοδοτήσεων ως εξής: 

Expected Losses (EL) = PD * LGD 

Όπως είπαµε και πριν οι αναµενόµενες απώλειας δεν είναι κίνδυνος για την τράπεζα. 

Τις αναµένει και έτσι έχει συνυπολογίσει το κόστος τους στην τιµολογιακή της πολιτική. 

Ο πραγµατικός κίνδυνος για την τράπεζα είναι η µη αναµενόµενες απώλειες 

(Unexpected Losses, UL). Σύµφωνα µε τους Van Gestel και Baesens (2009) οι κύριοι 

παράγοντες που επηρεάζουν τις µη αναµενόµενες απώλειες είναι η συγκέντρωση 

(concentration) και η συσχέτιση (correlation) των πιστωτικών ανοιγµάτων. Τράπεζες µε 

µεγάλα δάνεια σε λίγους δανειολήπτες (συγκέντρωση) ή πιστοδοτήσεις σε 

συγκεκριµένους κλάδους, επαγγέλµατα ή γεωγραφικές περιοχές (συσχέτιση) έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα να αντιµετωπίσουν µη αναµενόµενες πιστωτικές απώλειες. 

Στον αντίποδα τράπεζες µε µεγάλη διασπορά και µικρή ή αρνητική συσχέτιση των 

πιστοδοτήσεων της έχουν  µικρότερη πιθανότητα να αντιµετωπίσουν µη αναµενόµενες 

πιστωτικές απώλειες. 

Οι εποπτικές αρχές αναγκάζουν τις τράπεζες να διακρατούν οικονοµικό κεφάλαιο 

(economic capital) για την αντιµετώπιση των µη αναµενόµενων πιστωτικών απωλειών. 

Ουσιαστικά κεφάλαια δεσµεύονται σαν εγγύηση για την αντιµετώπιση του πιστωτικού 

αλλά και των άλλων κινδύνων. Κατά την κρίση στην Ευρωζώνη, ισχυρές τράπεζες µε 

µεγάλη σηµασία για τη βιωσιµότητα του συστήµατος δεν µπόρεσαν να απορροφήσουν 

τις µη αναµενόµενες πιστωτικές απώλειες από τα ίδια κεφάλαια και τα κράτη 

αναγκάστηκαν να τις ανακεφαλαιοποιήσουν δηµιουργώντας τεράστια κρατικά χρέη.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος που διαχειρίζεται η τράπεζα πριν τη χορήγηση ενός δανείου 

ονοµάζεται ex ante πιστωτικός κίνδυνος και όπως είδαµε οι τράπεζες έχουν αναπτύξει 

εργαλεία και µεθόδους για να τον αντιµετωπίσουν.  Ο πιστωτικός κίνδυνος που 

διαχειρίζεται η τράπεζα πριν τη χορήγηση ενός δανείου ονοµάζεται ex post πιστωτικός 

κίνδυνος και είναι ουσιαστικά η διαχείριση των ΜΕ∆.  

 

2.2 IFRS 9 
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Τον Ιούλιο 2014 εκδόθηκε η οδηγία IFRS 9 για να αντικαταστήσει την οδηγία IAS 39 µε 

σκοπό την δηµιουργία ενός κοινού τρόπου λογιστικής απεικόνισης υψηλού επιπέδου. 

Με τα IFRS 9 αλλάζει ο τρόπος που αποτιµώνται τα στοιχεία ενεργητικού µε την 

εισαγωγή ενός µοντέλου για την έγκαιρη αναγνώριση των ζηµιών µε τη διενέργεια 

προβλέψεων. Ο νέος τρόπος για τη διενέργεια των προβλέψεων θα πρέπει να 

εφαρµοστεί από την 01 Ιανουαρίου 2018. Η βασική αλλαγή από τα IAS 39 είναι ότι οι 

προβλέψεις δεν γίνονται πλέον όταν έχει ήδη γίνει η αθέτηση (incurred loss model) αλλά 

βάση των αναµενόµενων απωλειών (expected loss model). Οι τράπεζες πρέπει να 

υπολογίζουν την πιθανότητα αναµενόµενων ζηµιών και να σχηµατίζουν προβλέψεις για 

αυτές. Πιθανότητα ζηµίας έχουν ακόµα και δάνεια που εξυπηρετούνται κανονικά. 

Η προβλέψεις θα γίνονται ανά κατηγορίες δανείων βάση του τύπου  

Expected Credit Losses (ECL) = Exposure at Default (EAD) * Losses given Default 

(LGD) * Probability of Default (PD) 

Τα µεγέθη ECL, EAD και PD υπολογίζονται βάση ενός µοντέλου τριών σταδίων που 

κατατάσσει τα πιστωτικά ανοίγµατα ανάλογα µε τον κίνδυνο που έχουν και ως εξής: 

Στάδιο 1: Στην πρώτη κατηγορία είναι τα δάνεια που δεν έχουν µεγάλη πιθανότητα να 

αθετηθούν και έχουν µικρό πιστωτικό κίνδυνο για την τράπεζα (performing). Για αυτά τα 

δάνεια οι αναµενόµενες πιστωτικές απώλειες  υπολογίζονται για διάστηµα 12 µηνών, το 

ποσοστό δηλαδή των κεφαλαίων που εκτιµάται ότι θα αθετηθούν στους επόµενους 12 

µήνες. και τα αναµενόµενα έσοδα από τόκους υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των 

δανείων χωρίς καµία µείωση.  

Στάδιο 2: Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα δάνεια που έχουν µεγάλη πιθανότητα να 

αθετηθούν και έχουν µεγάλο πιστωτικό κίνδυνο για την τράπεζα, όµως δεν υπάρχουν 

ενδείξεις αθέτησης ακόµα (underperforming). Για αυτά τα δάνεια οι αναµενόµενες 

πιστωτικές απώλειες υπολογίζονται για το σύνολο τις ζωής των δανείων, το ποσοστό 

δηλαδή των κεφαλαίων που εκτιµάται ότι θα αθετηθούν στους σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής των δανείων και τα αναµενόµενα έσοδα από τόκους εξακολουθούν να 

υπολογίζονται στο συνολικό ποσό των δανείων χωρίς καµία µείωση. 
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Στάδιο 3: Στη τρίτη κατηγορία είναι τα δάνεια που έχουν ενδείξεις αθέτησης (non-

performing). Για αυτά τα δάνεια οι αναµενόµενες πιστωτικές απώλειες υπολογίζονται για 

το σύνολο τις ζωής των δανείων, το ποσοστό δηλαδή των κεφαλαίων που εκτιµάται ότι 

θα αθετηθούν στους σε όλη τη διάρκεια της ζωής των δανείων και τα αναµενόµενα 

έσοδα από τόκους υπολογίζονται σε µειωµένο ποσό δανείων. 

   

Πηγή: Grant Thornton 

 

 

2.3 Μη Εξυπηρετούµενα ∆άνεια 

 

Μετά τη χορήγηση ενός δανείου και κατά τη διάρκεια της ζωής του, στο δανειολήπτη 

µπορούν να συµβούν απρόβλεπτά γεγονότα που θα µεταβάλουν προς το χειρότερο την 

οικονοµική του κατάσταση. Ένας µισθωτός µπορεί να έχει µείωση στο εισόδηµά του ή 

και να µείνει άνεργος, ένας επαγγελµατίας µπορεί να έχει µείωση του τζίρου του και µία 

επιχείρηση να έχει ζηµιές. Μπορεί ακόµα ο δανειολήπτης να αποφασίσει ότι δεν θα 
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εξυπηρετεί το δάνειο ακόµα και αν µπορεί να το κάνει, γιατί θεωρεί ότι αυτό τον 

συµφέρει (στρατηγικός κακοπληρωτής). Τέλος η τράπεζα µπορεί να µην αξιολόγησε 

σωστά την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και αυτός εξ αρχής να µην ήταν σε 

θέση να είναι συνεπής στην αποπληρωµή του δανείου. Όλα τα παραπάνω είναι λόγοι 

που σε ένα δάνειο µπορεί θα προκύψει καθυστέρηση (Weston, Brigham, 1986). 

 

Όταν ένα δάνειο εξυπηρετείται οµαλά, ο δανειολήπτης πληρώνει δηλαδή την 

προκαθορισµένη ηµεροµηνία όλους τους τόκους και το κεφάλαιο που υποχρεούται από 

τη σύµβαση, το δάνειο λέγεται ενήµερο. Όταν όµως για τους λόγους που αναφέραµε 

ένα δάνειο δεν πληρωθεί στην ηµεροµηνία λήξης της δόσης του, το δάνειο παρουσιάζει 

καθυστέρηση. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα (Άρθρο 371), ο οφειλέτης γίνεται 

υπερήµερος µε µόνη την παρέλευση της  ηµεροµηνίας που έχει συµφωνηθεί για την 

εκπλήρωση της παροχής. Οι τράπεζες χρεώνουν για το ληξιπρόθεσµο ποσό τόκους 

υπερηµερίας που συνήθως είναι 2,5%. 

Για τα ΜΕ∆ υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ορισµοί, το κοινό στοιχείο σε όλους του 

ορισµούς είναι ότι τα ΜΕ∆ είναι τα δάνεια σε καθυστέρηση µεγαλύτερη από 90 ηµέρες ή 

δάνεια που υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι ο οφειλέτης τους δεν µπορεί να τα 

εξυπηρετήσει χωρίς της ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. Υπάρχει δηλαδή το κριτήριο 

της «καθυστέρησης» και το κριτήριο της «αβέβαιης είσπραξης». 

Σε πολλές περιπτώσεις στα ΜΕ∆ κατατάσσονται και δάνεια που είναι ενήµερα αλλά 

έχουν ρυθµιστεί ενώ ήταν µη εξυπηρετούµενα.  

Ανάλογα µε τον βαθµό καθυστέρησης ενός δανείου, η ΕΚΤ (2017) στην οδηγία που 

εξέδωσε για την διαχείριση των ΜΕ∆, τα κατατάσσει σε  τρείς κατηγορίες που 

κλιµακώνεται ο κίνδυνος. 

 

• ∆άνεια σε αρχικό καθυστέρησή (Μέχρι 90 ηµέρες καθυστέρησης) 

 

Σε αυτό το στάδιο η τράπεζα πρέπει να επικεντρωθεί σε αρχική επικοινωνία µε τον 

οφειλέτη για να διερευνήσει την αιτία της καθυστέρησης και να εξασφαλίσει την άµεση 

αποπληρωµή της οφειλής. Πρέπει ακόµα να συλλέξει πληροφορίες για την αξιολόγηση 
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της κατάστασης του οφειλέτη και του δανείου (π.χ. οικονοµική κατάσταση, εγκυρότητα 

συµβάσεων και λοιπών εγγράφων, κατάσταση των εξασφαλίσεων, βαθµός 

συνεργασίας). Οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να αξιοποιηθούν για τον κατάλληλο 

διαχωρισµό των οφειλετών σε κατηγορίες ανάλογα µε το πρόβληµα και να βρεθούν οι 

καταλληλότερες λύσης για τον κάθε ένα. Σε αυτό το στάδιο µπορεί να προταθεί µία 

βραχυπρόθεσµη ρύθµιση που θα διευκολύνει τον οφειλέτη στη σταθεροποίηση της 

οικονοµικής του κατάστασης. Επίσης η τράπεζα θα πρέπει να προσπαθήσει να 

βελτιώσει τη θέση της (π.χ. αποτίµηση εξασφαλίσεων, υπογραφή νέων συµβάσεων, 

συµφωνία για επιπλέον εξασφάλιση). 

 

• ∆άνεια σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών/ ∆άνεια που έχουν ρυθµιστεί 

ή αναδιαρθρωθεί. 

 

Σε αυτή τη φάση η τράπεζα  επικεντρώνεται στη σχεδίαση και εφαρµογή συµφωνιών 

αναδιάρθρωσης και ρύθµισης µε τους δανειολήπτες που έχουν αθετήσει. Μία τέτοια 

συµφωνία θα πρέπει να γίνεται µόνο αν ο έλεγχος της ικανότητας αποπληρωµής του 

οφειλέτη δείχνει ότι όντως είναι σε θέση να εξυπηρετεί τη ρύθµιση του δανείου και άρα η 

ρύθµιση είναι βιώσιµη, σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι η τράπεζα απλώς 

προσπαθεί να κρύψει το πραγµατικό επίπεδο των κινδύνων της υπερχρεώνοντας των 

οφειλέτη. Το ρυθµισµένο δάνειο πρέπει να παρακολουθείται στενά από την τράπεζα για 

τουλάχιστον ένα χρόνο, σε αυτό το διάστηµα το δάνειο συνεχίζει να θεωρείται ΜΕ∆. Ο 

όρος ΜΕ∆ αντικαταστάθηκε από τον όρο Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα (ΜΕΑ) για να 

περιλαµβάνει και δάνεια που είναι µεν εξυπηρετούµενα αλλά έχουν υψηλό κίνδυνο να 

γίνουν µη εξυπηρετούµενα, όπως τα δάνεια «υπό παρακολούθηση»  και τα ρυθµισµένα 

δάνεια, στην παρούσα εργασία οι όροι ΜΕ∆ και ΜΕΑ θα θεωρούνται κοινοί. 

 

• Ανάκτηση χρέους µε ρευστοποιήσεις και κατασχέσεις/∆ικαστικές υποθέσεις 

 

Σε αυτή τη φάση η τράπεζα επικεντρώνεται στους οφειλέτες για τους οποίους δεν 

µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα µίας βιώσιµης ρύθµισης είτε λόγω της οικονοµικής 

τους κατάστασης είτε λόγω της έλλειψης διάθεσης για συνεργασία εκ µέρους τους. 
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Για αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες πρέπει να κάνουν ανάλυση κόστους ωφέλειας για 

τις διαφορετικές εναλλακτικές ρευστοποίησης, τόσο δικαστικών όσο και εξωδικαστικών. 

Όταν επιλέξουν την καταλληλότερη µέθοδο πρέπει άµεσα να προχωρήσουν στην 

εφαρµογή της. Η σωστή εφαρµογή της διαδικασίας ρευστοποίησης προϋποθέτει το 

ίδρυµα να έχει κατάλληλο νοµικό και επιχειρησιακό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 

τράπεζα χρησιµοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες πρέπει να έχει θεσπίσει τις κατάλληλες 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνεται στα ΜΕ∆ που είναι 

για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει ακόµα κάθε τράπεζα να 

έχει καταγεγραµµένη πολιτική ανάκτησης και λεπτοµερείς οδηγίες για την διαδικασία 

ρευστοποίησης.  

 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) 

 

Από την οπτική της λογιστικής οι απαιτήσεις χωρίζονται στην παρακάτω κατηγορίες: 

 

Προσωρινή καθυστέρηση 
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Η καθυστέρηση οφείλεται σε ταµειακή δυσχέρεια του οφειλέτη που είναι όµως παροδική 

και η τράπεζα αναµένει ο οφειλέτης να τακτοποιήσει την οφειλή του µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Η καθυστέρηση αυτή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από κάποιους 

µήνες, συνήθως το όριο αυτό είναι οι 90 ηµέρες καθυστέρησης. Η τράπεζα όταν ένα 

δάνειο παρουσιάσει ακόµα και ολιγοήµερη καθυστέρηση θα πρέπει άµεσα να έρθει σε 

επαφή µε τον δανειολήπτη για να ερευνήσει το λόγο της καθυστέρησης, αν δηλαδή  

πρόκειται για πρόσκαιρη ταµιακή δυσχέρεια και αναµένεται η εκκρεµότητα να 

αποπληρωθεί στη συνέχεια χωρίς προβλήµατα ή αν στην οικονοµική κατάσταση του 

πελάτη έχουν προκύψει δυσµενείς µεταβολές που καθιστούν την οµαλή αποπληρωµή 

του δανείου αµφίβολη. Στην δεύτερη περίπτωση η τράπεζα θα πρέπει εγκαίρως να 

εξετάσει την δυνατότητα ρύθµισης/αναδιάρθρωσης του χρέους µε βάση τα νέα 

δεδοµένα του οφειλέτη. Ο Χρόνος που ένα δάνειο παραµένει σε καθυστέρηση µέχρι να 

περάσει σε οριστική καθυστέρηση και το ποσοστό των δανείων σε προσωρινή 

καθυστέρηση που τελικά περνούν σε οριστική καθυστέρηση είναι κρίσιµοι δείκτες για 

την αξιολόγηση του τµήµατος διαχείρισης προσωρινών καθυστερήσεων (early 

collections) της Τράπεζας. 

 

Οριστική καθυστέρηση 

 

Η καθυστέρηση είναι µόνιµη και όχι αποτέλεσµα παροδικής ταµειακής δυσχέρειας του 

οφειλέτη, ακόµα δεν διαφαίνεται η αποζηµίωση της τράπεζας από την οµαλή 

ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. Ακόµα και απαιτήσεις που εξυπηρετούνται κανονικά 

από τους οφειλέτες µπορούν να χαρακτηριστούν ως απαιτήσεις σε οριστική 

καθυστέρηση αν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι αναγκαία η είσπραξή τους δικαστικά ή και 

εξωδικαστικά, τέτοια συµβάντα µπορεί να είναι για παράδειγµα η παραβίαση από τον  

οφειλέτη των όρων της σύµβασης. 

Οι απαιτήσεις σε οριστική καθυστέρηση χωρίζονται σε Επισφαλείς απαιτήσεις και 

Απαιτήσεις  ανεπίδεκτες είσπραξής 

1) Επισφαλείς απαιτήσεις 
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Οι επισφαλείς απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις για τις οποίες η ανάκτηση του κεφαλαίου 

από την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων είναι αµφίβολη. Προϋπόθεση είναι η τράπεζα 

να έχει εξαντλήσει όλα τα δικαστικά και εξώδικα µέσα για την είσπραξη της απαίτησης.  

Αποτυπώνονται στο ισολογισµό της τράπεζας µε το ποσό που εκτιµάται ότι θα 

εισπραχθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Για τα δάνεια αυτά όλοι οι 

ενεχόµενοι (οφειλέτες και εγγυητές) δεν µπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή και η 

ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων εκτιµάται ότι καλύψει µέρος και όχι όλο το ποσό της 

απαίτησης. Αν το ποσό από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων µπορεί να καλύψει 

όλο το ποσό της οφειλής η απαίτηση χαρακτηρίζεται ως βέβαιης είσπραξης ενώ αν δεν 

υπάρχει εξασφάλιση χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτης είσπραξης. 

2)  Απαιτήσεις Ανεπίδεκτες είσπραξής 

 

∆άνεια που θα χαρακτηριστούν σαν ανεπίδεκτης είσπραξης από την τράπεζα 

αποσβένονται ολοσχερώς και θα πρέπει να διαγραφούν από τον ισολογισµό της 

τράπεζας (Write off). Το ποσό της διαγραφής θα µειώσει τις προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις και  µόνο να αυτές δεν είναι αρκετές θα αποµειώσει την αξία των δανείων 

της τράπεζας (ζηµιά). Μία απαίτηση θα χαρακτηριστεί ανεπίδεκτη είσπραξης µόνο όταν 

δεν υπάρχει εξασφάλιση για αυτή που να µπορεί να ρευστοποιηθεί, είναι σε αδυναµία 

πληρωµής όλοι οι εµπλεκόµενοι στη σύµβαση (οφειλέτες και εγγυητές) και η δικαστικές 

ενέργειες για την είσπραξη είτε έγιναν και ήταν µάταιες είτε η τράπεζα προβλέπει ότι δεν 

θα έχουν αποτέλεσµα και αποφασίζει να µην τις προχωρήσει. Το γεγονός ότι µία 

απαίτηση χαρακτηρίστηκε ανεπίδεκτης είσπραξης και διαγράφηκε από τα βιβλία της 

τράπεζας δεν σηµαίνει ότι η τράπεζα παραιτείται από την απαίτηση αυτή. Σε πολλές 

περιπτώσεις η απαίτηση που έχει διαγραφεί πληρώνεται µερικώς ή και ολικώς. Το ποσό 

αυτό χαρακτηρίζεται σαν ανάκτηση (bad debt recovery) και αποτελεί στο σύνολό του 

έσοδο για την τράπεζα µε δεδοµένο ότι η απαίτηση αυτή είχε διαγραφεί.  

2.4 Τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα ΜΕ∆ στην οικονοµία 
 

Τα ΜΕ∆ δηµιουργούν τρείς τύπους προβληµάτων που από κοινού έχουν τελικά ως 

αποτέλεσµα το πάγωµα της οικονοµικής δραστηριότητας (Plaskovitis, 2016). Το πρώτο 
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αφορά την ίδια την τράπεζα που µε τις ζηµιές που έχει από τα ΜΕ∆ θα χρειαστεί την 

επέµβαση του κράτους για να διασωθεί και να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Το 

δεύτερο πρόβληµα αφορά το πάγωµα της χρηµατοδότησης της αγοράς αφού η 

τράπεζες σταµατούν κάθε νέα πίστωση. Το τρίτο πρόβληµα αφορά τους 

υπερχρεωµένους ιδιώτες και επιχειρήσεις που αποκλείονται από την οικονοµική και 

κοινωνική ζωή. 

Τα ΜΕ∆ είναι ουσιαστικά µία υποτίµηση των δανείων που είναι τα βασικότερα στοιχεία 

ενεργητικού µιας τράπεζας. Η χειροτέρευση αυτή του ενεργητικού σε συνδυασµό µε µία 

εκροή καταθέσεων που µπορεί να γίνει, αφού µία τράπεζα µε προβλήµατα δεν θα έχει 

το κύρος για να εµπνεύσει σιγουριά και ασφάλεια στους καταθέτες που µαζικά θα 

αποσύρουν τις καταθέσεις τους, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας στις 

τράπεζες και τις κάνει  ευάλωτες σε κρίσεις. Οι κρίσεις αυτές µπορούν να προκληθούν 

και από µία συνολική έλλειψη εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα σε περίπτωση που 

όλες οι τράπεζες αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε τα ΜΕ∆. Μία τράπεζα που τα ΜΕ∆ της 

δεν θα έχουν καλυφθεί από επαρκείς προβλέψεις θα πρέπει να µειώσει την κερδοφορία 

της για να καλύψει τις απώλειες από τα ΜΕ∆. Αν η κερδοφορία της δεν είναι αρκετή θα 

πρέπει να αναγνωρίσει ζηµιές µειώνοντας τα Ίδια Κεφάλαια. Αν και τα  Ίδια Κεφάλαια 

δεν επαρκούν η τράπεζα θα χρειαστεί ανακεφαλαιοποίηση όπως έγινε σε πολλές 

περιπτώσεις στην Ευρωζώνη µετά την κρίση. Η ανακεφαλαιοποίηση εφόσον δεν µπορεί 

να γίνει από ιδιώτες επενδυτές, κάτι που είναι πολύ πιθανό σε περιόδους κρίσης, και αν 

η λειτουργία της τράπεζας θεωρηθεί απαραίτητη για τη ασφάλεια του συστήµατος, η 

κυβέρνηση της χώρας που η τράπεζα δραστηριοποιείται θα την ανακεφαλαιοποιήσει µε 

δηµόσιο χρήµα επιβαρύνοντας το δηµόσιο χρέος αλλά και την αξιοπιστία του κράτους. 

Η υποβάθµιση αυτή της αξιοπιστίας του κράτους µε τη σειρά της θα επιβραδύνει την 

οικονοµική ανάπτυξη και θα προκαλέσει νέα ΜΕ∆. Θα δηµιουργηθεί λοιπόν ένας 

φαύλος κύκλος που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονοµία. 

Την ίδια ώρα τα κεφάλαια που είναι δεσµευµένα στα ΜΕ∆ και ο κίνδυνος που κρύβουν 

για την τράπεζα την αναγκάζουν να διακόψει την χορηγητική της δραστηριότητα µε την 

εκταµίευση νέων δανείων. Ένας ακόµα λόγος που η πίστωση σταµατά είναι και το 

γεγονός ότι ο υψηλός πιστωτικός κίνδυνος αυξάνει το κόστος χρηµατοδότησης αφού ο 
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δανειστής ζητά µεγαλύτερο περιθώριο επιτοκίου για να δανείσει. Το πάγωµα της 

χρηµατοδότησης νέων επενδυτικών σχεδίων σηµαίνει ότι πόροι της οικονοµίας µένουν 

δεσµευµένοι σε χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις και αποστερούνται µε αυτόν το τρόπο από 

υγιείς επιχειρηµατικές προσπάθειες που θα µπορούσαν να έχουν θετικά αποτελέσµατα 

για την οικονοµική ανάπτυξη, δηµιουργεί ακόµα πρόβληµα στη άσκηση νοµισµατικής 

πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα µίας χώρας, που υλοποιείται µέσω του τραπεζικού 

συστήµατος. 

Τέλος οι υπερχρεωµένοι δανειολήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που δεν µπορούν να 

εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους βρίσκονται σε άσχηµη θέση αφού τα βάρη του 

παρελθόντος δεν τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν σήµερα σε οµαλές συνθήκες. 

Ειδικά σε σχέση µε τους ιδιώτες δανειολήπτες δηµιουργούνται και σοβαρά κοινωνικά 

προβλήµατα αφού αποκλείονται από την οικονοµική και κοινωνική ζωή. 

Το ΜΕ∆  οδηγούν τελικά σε τράπεζες «Ζόµπι»  που λειτουργούν µε κρατική στήριξη και 

αφενός επιβαρύνουν το κράτος µε χρέη και υποβαθµίζουν την αξιοπιστία του και 

αφετέρου δεν µπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στη χώρα. Η άµεση αναγνώριση των ΜΕ∆ και η λήψη µέτρων για την 

αντιµετώπισή τους δηµιουργεί σοβαρά οφέλη αφού συµβάλλει στην σωστή λειτουργία 

και την θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που αποτελεί κινητήρια δύναµη 

για την ανάκαµψη της οικονοµίας 
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Πηγή: European Commission  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2008 
 

3.1 Η κρίση του 2008 και οι επιπτώσεις της στην ευρωζώνη και την Ελλάδα. 

 

Μετά τον Β Παγκοσµίου Πολέµου η παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη δεν ανακόπηκε 

από καµία µεγάλη κρίση, ακόµα και οι πετρελαϊκές κρίσεις που έγιναν την δεκαετία του 

1970 δεν είχαν µεγάλο βάθος και διάρκεια. Ιδιαίτερα µετά το 1990 πολλοί πίστευαν ότι ο 

χρηµατοοικονοµικός τοµέας σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, που δεν θα 

υπάρχουν δασµοί και κρατικές παρεµβάσεις, θα έκανε τις οικονοµικές κρίσης παρελθόν 

και θα εξασφάλιζε ευηµερία. Το 2002 ο B.Bernanke δήλωσε ότι κρίσης του επιπέδου 

της «µεγάλης ύφεσης» δεν πρόκειται να επαναληφθούν, ενώ ο R. Lucas είπε το 2003 

ότι οι οικονοµικές κρίσεις είναι ένα πρόβληµα που έχει λυθεί πλέον και δεν θα το 

αντιµετωπίσουµε ποτέ ξανά στο µέλλον (Krugman, 2009).  

Όµως τo 2009 η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε αντιµέτωπη µε την χειρότερη ύφεση της 

µεταπολεµικής περιόδου, µε το παγκόσµιο ΑΕΠ να έχει αρνητική µεταβολή για πρώτη 

φορά από τη δεκαετία του 1930. Η κρίση αυτή, οι συνέπειες της οποίας είναι ορατές 

µέχρι και σήµερα, είναι αποτέλεσµα της χρηµατοοικονοµικής κρίσης που ξεκίνησε το 

2007 στις ΗΠΑ. Το 2006 όταν οι τιµές των ακινήτων σταµάτησαν να ανεβαίνουν πολλοί 

δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, ιδίως αυτοί της subprime αγοράς, σταµάτησαν την 

εξυπηρέτησή τους. Τον Αύγουστο του 2007 η BNP ανακοίνωσε την διακοπή των 

ρευστοποιήσεων από τρία αµοιβαία κεφάλαιά της, τα οποία είχαν επενδύσει σε 

αµερικανικά στεγαστικά προϊόντα. Η subprime αγορά πάγωσε και τα χρηµατιστήρια 

διεθνώς κατακρηµνίστηκαν ενώ τα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά αυξήθηκαν. Το 

Σεπτέµβριο του 2008 η επενδυτική τράπεζα  Lehman Brothers, µία επενδυτική τράπεζα 
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µε υψηλή µόχλευση και µεγάλη έκθεση σε τιτλοποιηµένα subprime στεγαστικά δάνεια    

πτώχευσε. Η προοπτική της ρευστοποίησης των τίτλων του χαρτοφυλακίου της 

οδήγησε σε µαζικές πωλήσεις τίτλων και κατάρρευση των τιµών τους. Η Κρίση είχε 

φτάσει στο αποκορύφωµα της.  

Μπορεί ο φόβος µιας πλήρους κατάρρευσης του παγκόσµιου χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος   να µην επαληθεύτηκε, άφησε όµως πίσω του µια παγκόσµια οικονοµία 

πολύ διαφορετική από αυτή πριν την κρίση και ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

ευάλωτο σε αρνητικές διαταράξεις. Τόσο η επιστηµονική κοινότητα όσο και οι εποπτικές 

αρχές δεν είχαν έγκαιρα εντοπίσει τον κίνδυνο, παραπλανηµένοι ίσως  από το 

συνδυασµό υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και χαµηλού πληθωρισµού  των τελευταίων 

ετών. 

Θα αναλύσουµε περιληπτικά τις κύριες αιτίες της κρίσης ώστε να γίνεται κατανοητό ότι η 

κρίση αυτή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον τραπεζικό τοµέα και την εποπτεία του. 

Σύφωνα µε τον (Χαρδούβελη, 2010) οι αιτίες της κρίσης είναι: 

1) Φούσκα των τιµών των ακινήτων 

 Οι παγκόσµιες ανισορροπίες όσον αφορά την αποταµίευση και την επένδυση 

οδήγησαν σε στρεβλώσεις επιτοκίων. Τα ελλείµµατα των ΗΠΑ καλύφθηκαν από τα 

πλεονάσµατα της Ασίας.  Τα φτηνά  κεφάλαια που εισέρεαν στις ΗΠΑ από την Κίνα 

έδωσαν ώθηση στην αγορά κατοικίας µέσω του τραπεζικού δανεισµού σε χαµηλά 

επιτόκια ωθώντας µε αυτό τον τρόπο τις τιµές των ακινήτων να αυξάνονται συνεχώς. 

2) Subprime/Τιτλοποιήσεις. 

Οι τράπεζες έδιναν αφειδώς στεγαστικά δάνεια ακόµα και σε δανειολήπτες µε µειωµένη 

εξασφάλιση (subprime) αφού οι τιµές  των ακινήτων συνεχώς αύξαναν αλλά και λόγω 

της τιτλοποίησης των απαιτήσεων τους, της έκδοσης δηλαδή τίτλων επί ενυπόθηκων 

στεγαστικών δανείων  και την πώλησή τους στους επενδυτές µέσω εταιριών ειδικού 

σκοπού (SPVs)  µεταφέροντας έτσι τον κίνδυνο εκτός ισολογισµού. Μάλιστα πολλές 

τράπεζες προσδοκούσαν στην αθέτηση των στεγαστικών δανείων ώστε να πάρουν το 

υποθηκευµένο ακίνητο η τιµή του οποίου είχε αυξηθεί. 
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3) Υψηλή µόχλευση και αποµόχλευση 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα αντλούσαν µεγάλες ποσότητες χρέους για να επενδύσουν σε 

MBSs πιστεύοντας ότι η άνοδος των τιµών στην αγοράς των ακινήτων θα συνεχιστεί. Η 

υψηλή µόχλευση είναι κάτι φυσιολογικό για εµπορικές τράπεζες όχι όµως και για 

επενδυτικές. Όταν άρχισε η πτώση των τιµών στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το 

λόγο Ίδιων κεφαλαίων προς Ενεργητικό σταθερό πουλούσαν µαζικά στοιχεία 

ενεργητικού και πάγωσαν την παροχή δανείων δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο 

πιστωτική ασφυξία στην αγορά.     

4) Οίκοι αξιολόγησης  

Οι οίκοι αξιολόγησης έδιναν απλόχερα καλές αξιολογήσεις τόσο σε οργανισµούς που 

ήταν κοντά στην πτώχευση (π.χ. Lehman Brothers) αλλά και σε MBSs υψηλού κινδύνου 

ενθαρρύνοντας τη ροή κεφαλαίων προς αυτούς. To φαινόµενο αυτό µπορεί να 

ερµηνευθεί λόγω της πολύ στενής σχέσης αξιολογητή και αξιολογούµενου µε τον 

τελευταίο µάλιστα να πληρώνει τον πρώτο για την αξιολόγησή του αλλά και της 

αδυναµίας των µαθηµατικών υποδειγµάτων και των υπολογιστικών συστηµάτων που 

χρησιµοποιούσαν για την αξιολόγηση. 

5) Ανεπαρκείς εποπτεία τραπεζικού συστήµατος και κρατικές πολιτικές  

Από τη δεκαετία του 1990 και µετά η επικρατούσα πολιτικοοικονοµική αντίληψη ήταν ότι 

η αποτελεσµατικότητα της αγοράς και οι ορθολογικές προσδοκίες  καθιστούσαν  την 

εποπτεία  αχρείαστη ή τουλάχιστον περιορισµένη. Υπήρξε άρση σε περιορισµούς του 

παρελθόντος όπως η συνένωση εµπορικής και επενδυτικής τράπεζας ενώ οι 

επενδυτικές τράπεζες απολάµβαναν καθεστώς αυτό-ρύθµισης. Ακόµα οι κυβερνήσεις 

των ΗΠΑ ενθάρρυναν την παροχή δανείων στους οικονοµικά αδύναµους για την 

απόκτηση πρώτης κατοικίας.Οι ηµι-κρατικές (Government sponsored enterprises) 

Fannie Mae και Freddie Mac είχαν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση 

στην αγορά κατοικίας για τον οικονοµικά αδύναµο πληθυσµό. Οι εταιρίες αυτές υπήρξαν 

πρωτοπόροι στην έκδοση MBSs τιτλοποιόντας στεγαστικά δάνεια µε παρόµοια 

επιτόκια, ληκτότητα και πιστωτικό κίνδυνο. 
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Η χρηµατοοικονοµική κρίση στις ΗΠΑ πολύ γρήγορα οδήγησε σε κρίση χρέους στις 

χώρες της ευρωζώνης αποκαλύπτοντας την στενή σχέση τραπεζών και δηµοσίου 

χρέους. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχοντας υπόψιν τις τραγικές συστηµικές 

επιπτώσεις από τη µη διάσωση της «Lehman Brothers» αναχρηµατοδότησαν τις 

τράπεζες που ήταν σε πρόβληµα µετατρέποντας έτσι το ιδιωτικό χρέος σε δηµόσιο 

χρέος. Ακόµα έγινε φανερό ότι στην ευρωζώνη, οι χώρες του Νότου (Ιταλία, Ισπανία, 

Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρος) ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση σε σχέση µε 

αυτές του Βορρά. 

Τον Οκτώβριο του 2009 ο νέος υπουργός Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου 

ανακοινώνει ότι το έλλειµα θα φτάσει το 12,5% του ΑΕΠ και οι οίκοι αξιολόγησης 

υποβαθµίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Τον Απρίλιο του 2010 ο 

πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου έχοντας ήδη εφαρµόσει µέτρα λιτότητας (µειώσεις 

µισθών στο δηµόσιο, αύξηση του ΦΠΑ κ.α.) ζητά διεθνή βοήθεια για τη διάσωση της 

ελληνικής οικονοµίας.  

Το Μάιο 2010 το ∆ΝΤ, η ΕΕ και η ΕΚΤ συµφωνούν σε πακέτο διάσωσης 110 δις€. Η 

Βουλή ψηφίζει νέα µέτρα λιτότητας. 

Τον Φεβρουάριο 2012 η νέα οικουµενική κυβέρνηση Λ. Παπαδήµου συµφωνεί σε 

δεύτερο πακέτο διάσωσης ανεβάζοντας το χρέος της Ελλάδας στην Τρόικα σε 246 δις€ 

ενώ τα µέτρα λιτότητας αυξάνονται. Τον Μάρτιο 2012 αποφασίζεται «εθελοντική» 

µείωση κατά 50% της αξίας των ελληνικών οµολόγων που έχουν ιδιώτες (PSI).  

Τον Ιανουάριο του 2015 η νέα κυβέρνηση Α. Τσίπρα παίρνει την εξουσία υποσχόµενη 

να τερµατίσει τα «Μνηµόνια», δηλαδή τα δεσµευτικά µέτρα λιτότητας που επέβαλαν οι 

δανειστές για κάθε πακέτο διάσωσης, και να απαιτήσει κούρεµα του δηµοσίου χρέους. 

Μετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις και την επιβολή κεφαλαιακών περιορισµών στο 

τραπεζικό σύστηµα η κυβέρνηση αναγκάζεται να συµφωνήσει τον Ιούλιο 2015 σε τρίτο 

πακέτο διάσωσης µέχρι 86 δις€ και την επιβολή επιπλέον µέτρων. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΑ ΜΕ∆ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 
 

1.1 Τα ΜΕ∆ στην Ευρώπη 
 

Σύµφωνα µε την KPMG (2017), πολλές τράπεζες στην Ευρώπη υποφέρουν από 

υψηλούς δείκτες ΜΕ∆, και ειδικά στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την 

Ιρλανδία, την Ιταλία και χώρες της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα µε την 

Κύπρο είναι οι δύο χώρες που µε διαφορά είναι στις πρώτες θέσεις των ΜΕ∆. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση τα ΜΕ∆ το 2006 ήταν το 2% των δανείων, µετά το ξέσπασµα της 

κρίσης αυξήθηκαν µε αποκορύφωµα το 2013 που έφτασαν το 7% (8% στην ευρωζώνη) 

και έκτοτε µειώνονται σταδιακά. 

 

 

Πηγή: KPMG 

 

Η καταγραφή των ΜΕ∆ σαν ποσοστό επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των 

τραπεζών άρχισε για τις περισσότερες χώρες από το 2008, χρονιά που ξεκινά η 

χρηµατοοικονοµική κρίση στις ΗΠΑ, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που παρέχει η 

Παγκόσµια Τράπεζα στη βάση δεδοµένων της. Πριν το 2008 τα ΜΕ∆ δεν αποτελούσαν 

σοβαρό πρόβληµα για τις αναπτυγµένες τουλάχιστον οικονοµίες. 
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Πηγή: World Bank 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά των ΜΕ∆ στη Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη µε 

άλλες ανεπτυγµένες χώρες, βλέπουµε ότι το πρόβληµα είναι οξύτερο στην Ευρώπη σε 

σχέση µε τις άλλες χώρες. Είναι ακόµα ενδεικτικό ότι η δείκτης για την Ευρωζώνη το 

2016 είναι περίπου ίδιος µε τον παγκόσµια µέσο όρο που περιλαµβάνει και 

αναπτυσσόµενες χώρες που παραδοσιακά έχουν µεγαλύτερα ποσοστά ΜΕ∆ σε σχέση 

µε τις αναπτυγµένες χώρες. Μάλιστα αυτό συνέβη µετά από έξι χρόνια που η Ευρώπη 

είχε σταθερά µεγαλύτερο ποσοστό. 
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Πηγή: World Bank 

 

Πηγή: World Bank 

 

Country Name 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012-2009 2016-2012 2016-2009

Cyprus 4.51 5.82 9.99 18.37 38.56 44.97 47.75 48.68 13.87 30.30 44.17

Greece 4.67 6.95 9.12 14.43 23.27 31.90 33.78 36.65 36.30 16.32 13.03 29.34

Italy 6.28 9.45 10.03 11.74 13.75 16.54 18.03 18.06 17.12 4.30 3.37 7.67

Ireland 1.92 9.80 13.05 16.12 24.99 25.71 20.65 14.93 13.61 15.19 -11.38 3.81

Croatia 4.87 7.66 11.09 12.27 13.76 15.43 16.71 16.33 13.61 6.10 -0.15 5.95

Bulgaria 2.40 6.42 11.92 14.97 16.63 16.88 16.75 14.61 13.17 10.20 -3.45 6.75

Portugal 3.61 5.17 5.20 7.73 10.52 10.66 11.89 11.96 11.84 5.35 1.32 6.67

Romania 2.75 7.89 11.85 14.33 18.24 21.87 13.94 13.51 9.62 10.35 -8.62 1.73

Hungary 3.23 8.24 10.04 13.68 16.04 16.83 15.62 11.66 7.37 7.81 -8.67 -0.86

Spain 2.81 4.12 4.67 6.01 7.48 9.38 8.45 6.16 5.64 3.36 -1.85 1.51

Malta 5.01 5.78 7.02 7.09 7.75 8.95 9.05 7.22 5.43 1.97 -2.32 -0.36

Slovenia 4.22 5.79 8.21 11.81 15.18 13.31 11.73 9.96 5.07 9.39 -10.11 -0.72

Czech Republic 2.81 4.58 5.39 5.22 5.24 5.20 5.61 5.48 4.59 0.66 -0.64 0.02

Slovak Republic 2.49 5.29 5.84 5.61 5.22 5.14 5.35 4.87 4.44 -0.07 -0.78 -0.85

Poland 2.82 4.29 4.91 4.66 5.20 4.98 4.82 4.34 4.05 0.91 -1.15 -0.24

Lithuania 6.08 23.99 23.33 18.84 14.80 11.59 8.19 4.95 3.66 -9.19 -11.14 -20.33

Latvia 2.10 14.28 15.93 14.05 8.72 6.41 4.60 4.64 3.65 -5.56 -5.07 -10.63

France 2.82 4.02 3.76 4.29 4.29 4.50 4.16 3.98 3.64 0.27 -0.66 -0.38

Belgium 1.65 3.08 2.80 3.30 3.74 4.24 4.18 3.79 3.43 0.66 -0.31 0.36

Denmark 4.07 3.66 5.95 4.62 4.40 3.78 3.21 5.95 -2.74 3.21

Austria 1.90 2.25 2.83 2.71 2.81 2.87 3.47 3.39 2.70 0.56 -0.12 0.44

Netherlands 1.68 3.20 2.83 2.71 3.10 3.23 2.98 2.71 2.53 -0.10 -0.57 -0.67

Germany 2.90 3.30 3.20 3.03 2.86 2.70 2.34 1.97 1.69 -0.44 -1.17 -1.61

Luxembourg 0.67 0.25 0.38 0.15 0.21 1.67 -0.53 1.52 1.00

Sweden 0.46 0.83 0.78 0.65 0.70 0.61 1.24 1.17 1.04 -0.13 0.34 0.21

United Kingdom 1.56 3.51 3.95 3.96 3.59 3.11 1.65 1.01 0.94 0.08 -2.65 -2.57

Estonia 1.94 5.20 5.38 4.05 2.62 1.47 1.39 0.98 0.87 -2.58 -1.75 -4.33

Finland 0.00 0.00 0.00
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Από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρούµε ότι υπάρχουν άλλες µε µεγάλα 

ποσοστά ΜΕ∆ που ξεπερνούν το 7% ή και το 10% και άλλες µε πολύ µικρά ή και 

σχεδόν µηδενικά ποσοστά. Οι πρώτες είναι χώρες της περιφέρειας (Κύπρος, Ελλάδα, 

Ιταλία, Ιρλανδία, Κροατία, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Ουγγαρία) ενώ οι άλλες  

είναι χώρες του Βορρά (Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Σουηδία, Λουξεµβούργο, 

Γερµανία, Ολλανδία, Αυστρία). Είναι λοιπόν φανερό ότι το πρόβληµα των ΜΕ∆ στην 

Ευρωζώνη  και την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται σε συγκεκριµένες χώρες και 

συγκεκριµένα στις χώρες της περιφέρειας. Οι χώρες αυτές είναι που κατά τη διάρκεια 

της κρίσης χρέους είχαν τα µεγαλύτερα προβλήµατα και ονοµάστηκαν PIGS από τα 

αρχικά των χωρών Portugal, Italy, Greece, Spain. Οι χώρες µε τα µεγαλύτερα ποσοστά 

είναι µακράν η Ελλάδα και η Κύπρος αλλά το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η περίπτωση 

της Ιταλίας λόγω του µεγέθους της οικονοµίας της. 

 

Πηγή: ΕΚΤ 

Οι Anastasiou, Louri και Tsionas (2016) µελέτησαν το φαινόµενο και προσπάθησαν να 

εξηγήσουν αν η µεγάλη διαφορά στα ποσοστά των ΜΕ∆ στις χώρες του πυρήνα της 

Ευρώπης και σε αυτές της περιφέρειας είναι απλώς συνέπεια της χειροτέρευσης των 

µακροοικονοµικών συνθηκών στην περιφέρεια ή υπάρχει κατακερµατισµός της Ένωσης 

µετά την κρίση και ειδικά στις αγορές χρήµατος ή κεφαλαίου. Αν ισχύει το δεύτερο 

σενάριο σηµαίνει ότι η αποπληρωµή των δανείων εξαρτάται περισσότερο από τη χώρα 
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στην οποία έχει εκδοθεί το δάνειο παρά από άλλους χρηµατοοικονοµικούς και 

µακροοικονοµικούς παράγοντες. Σαν χώρες του πυρήνα θεωρήθηκαν οι Αυστρία, 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Φιλανδία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβακία και Λουξεµβούργο 

ενώ χώρες της περιφέρειας θεωρήθηκαν οι Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και 

Ισπανία  (GIIPS). Κατέληξαν ότι εκτός από τους µακροοικονοµικούς παράγοντες 

(ανεργία, ύφεση, φορολογία) που επηρεάζουν εξίσου και τις δύο οµάδες χωρών είναι 

διαφορετικοί οι υπόλοιποι παράγοντες. Για την περιφέρεια η δηµοσιονοµική 

προσαρµογή και τα επιτόκια είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την µεταβολή των 

ΜΕ∆, από την άλλη για τις χώρες του πυρήνα ο δείκτης πίστωση προς ΑΕΠ ήταν ο 

καθοριστικός. Αυτό σύµφωνα µε τους ερευνητές φανερώνει ότι στην Ευρωζώνη υπάρχει 

κατακερµατισµός στον τραπεζικό τοµέα. 

Όµως και οι τράπεζες των χωρών του πυρήνα που έχουν µικρά ποσοστά ΜΕ∆ στα 

χαρτοφυλάκιά τους δεν µένουν ανεπηρέαστες. Η ενοποίηση του τραπεζικού 

συστήµατος στην Ευρώπη έχει σαν αποτέλεσµα οι κίνδυνοι να διαχέονται ευκολότερα 

και συστηµικές διαταραχές που µπορεί να προκληθούν από µία µεµονωµένη χώρα να 

επηρεάζουν το σύνολο της ένωσης. Έτσι το πρόβληµα των ΜΕ∆, δεν είναι πρόβληµα 

των χωρών της περιφέρειας µόνο αλλά είναι πρόβληµα της ένωσης συνολικά. 

 

1.2 Τα ΜΕ∆ στην Ελλάδα 
 

Στην Ελλάδα τα ΜΕ∆ ήταν το 2008 σε επίπεδο 4,67% των συνολικών δανείων, 

ποσοστό που σχεδόν διπλασιάστηκε µέχρι το 2010 που στην Ελλάδα ξεσπά η κρίση 

χρέους, µέχρι και τότε όµως ήταν σε επίπεδο ίδιο µε άλλες χώρες του νότου της 

ευρωζώνης. Από το 2010 µέχρι το 2013 τα ΜΕ∆ έχουν αυξηθεί στη χώρα κατά 22 

µονάδες κάνοντας το πρόβληµα εκρηκτικό µε πάνω από ένα στα τρία δάνεια να µην 

εξυπηρετούνται και χωρίς µέχρι και σήµερα να υπάρχει σοβαρή βελτίωση της 

κατάστασης. Οι περισσότερες αθετήσεις γίνονται στα καταναλωτικά δάνεια που το 

ποσοστό ΜΕ∆ φτάνει το 60%, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα καταναλωτικά  

συνήθως δεν έχουν εξασφαλίσεις.  
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Πηγή: World Bank 

Τα ΜΕ∆ σαν ποσοστό επί του συνόλου (Με την προσθήκη και των ρυθµισµένων) 
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Πηγή: Eurobank Global Market Research,  Τράπεζα της Ελλάδας 

 

 

 

 

Τα ΜΕ∆ στην Ελλάδα ανά κατηγορία (σε δίς€) 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Από το παραπάνω διάγραµµα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας βλέπουµε ότι ενώ 

σαν ποσοστό επί των συνολικών δανείων τα καταναλωτικά είναι µε µεγάλη διαφορά 

στην πρώτη θέση σε απόλυτο µέγεθος το µεγάλο πρόβληµα είναι τα επιχειρηµατικά 
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δάνεια και ακολουθούν τα στεγαστικά. Αυτό οφείλεται στο ότι στα επιχειρηµατικά δάνεια 

εκταµιεύονται πολύ µεγαλύτερα ποσά σε σχέση µε τα δάνεια λιανικής τραπεζικής. 

 

Τα επιχειρηµατικά ΜΕ∆ στην Ελλάδα ανά κατηγορία επιχείρησης (σε δίς€) 

  

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από τα επιχειρηµατικά δάνεια η 

κατηγορία µε τα µεγαλύτερα προβλήµατα ΜΕ∆ είναι αυτή των πολύ µικρών 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών που το 68,3% των δανείων δεν 

εξυπηρετείται, ακολουθούν οι επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου µεγέθους  µε ποσοστό 

58,9% ενώ την καλύτερη επίδοση έχει η κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων που 

µόνο το 26,6% των δανείων χαρακτηρίζονται ως µη εξυπηρετούµενα. Όσο αφορά τους 

κλάδους, σχεδόν όλοι οι κλάδοι έχουν µεγάλα ποσοστά ΜΕ∆, µε το εµπόριο (59,6%), 

τις κατασκευές (54,7%) και την µεταποίηση (46,4%) να έχουν τα σοβαρότερα 

προβλήµατα. Ήταν άλλωστε οι κλάδοι που είχαν λάβει την µεγαλύτερη χρηµατοδότηση 

στον καιρό της πιστωτικής επέκτασης. 

Το µεγάλο αυτό ποσοστό των ΜΕ∆ δηµιουργεί προβληµατισµό εκτός των άλλων και για 

την ορθότητα της διαδικασίας πιστοδοτήσεων των τραπεζών στα χρόνια πριν την κρίση 
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και ειδικά για τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας τον υποψήφιων δανειοληπτών. Οι 

τράπεζες σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισµού µε στόχο την υψηλότερη 

κερδοφορία είχαν χαλαρώσει τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας και δάνειζαν σε 

πολίτες που έπαιρναν δάνεια στη βάση της «προσωπικής επαφής και της κοινωνικής 

πίεσης» (Gibson, Tsakalotos 1992). Υπήρξε όµως αύξηση και από την πλευρά της 

ζήτησης, οι ιδιώτες που ήξεραν για χρόνια πως ο δανεισµός ήταν προνόµιο των λίγων 

είχαν πλέον τη δυνατότητα να οµαλοποιήσουν την κατανάλωσή τους µέσω του 

τραπεζικού δανεισµού. Μεγάλη ζήτηση υπήρξε τόσο για στεγαστικά όσο και για 

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε ένα περιβάλλον αχαλίνωτου 

καταναλωτισµού. Και οι επιχειρήσεις όµως σε ένα περιβάλλον οικονοµικής άνθισης 

επεκτείνονταν µε νέες επενδύσεις και αύξαναν τον δανεισµό τους. Κανείς δεν µπορούσε 

τότε να φανταστεί ότι η ανάπτυξη αυτή θα µπορούσε να ανατραπεί στο µέλλον. 

Οι Charalambakis, Dendramis και Tzavalis, (2017) αναζήτησαν τους παράγοντες που 

έφεραν αυτό το αρνητικό αποτέλεσµα. Από τη θεωρία οι παράγοντες που επιδρούν στο 

ποσοστό των ΜΕ∆ είναι µακροοικονοµικές και τραπεζικές µεταβλητές. ∆ιαπίστωσαν ότι 

η χειροτέρευση των µακροοικονοµικών συνθηκών και κυρίως η αύξηση της ανεργίας σε 

συνδυασµό µε την πολιτική αστάθεια ήταν οι βασικοί παράγοντες για την γραµµική 

αύξηση των ΜΕ∆ στον τραπεζικό τοµέα στην Ελλάδα µετά το πρώτο τρίµηνο του 2012. 

∆ιαπίστωσαν ακόµα ότι εκτός από την κερδοφορία των τραπεζών οι άλλοι παράγοντες 

που σχετίζονται µε την κεφαλαιακή επάρκεια και την ρευστότητα των τραπεζών 

επηρεάζουν τα ΜΕ∆ µόνο σε συνθήκες οικονοµικής οµαλότητας και δεν έπαιξαν 

ιδιαίτερο ρόλο στην περίπτωση της Ελλάδας µετά το 2012. Στην ανάλυσή τους 

προσέθεσαν στα ΜΕ∆ και τα δάνεια που φαίνονται εξυπηρετούµενα αλλά είναι 

ρυθµισµένα ΜΕ∆ και έτσι για το 2015 το πραγµατικό ποσοστό των ΜΕ∆ στην Ελλάδα 

από 36% γίνεται 43,5%. 

Οι Louzis, Vouldis και Metaxas (2012) είχαν µελετήσει τους παράγοντες που επιδρούν 

στο ποσοστό των ΜΕ∆ κάνοντας και διάκριση µεταξύ των τριών τύπων δανείων 

(καταναλωτικά, επιχειρηµατικά και στεγαστικά). Το συµπέρασµα τους ήταν ότι οι 

µακροοικονοµικοί παράγοντες παίζουν τον καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ΜΕ∆ σε 

σχέση µε του τραπεζικούς παράγοντες που έχουν απλώς µία µικρή συµµετοχή. Βρήκαν 
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ακόµα ότι οι µακροοικονοµικοί αυτή παράγοντες έχουν διαφορετική επίδραση σε κάθε 

τύπο δανείου, µε τις µεταβολές τους να επιδρούν λιγότερο στα στεγαστικά δάνεια σε 

σχέση µε τους άλλους τύπους δανείων. 

Οι γρήγορη εφαρµογή των συµφωνηµένων στο τρίτο µνηµόνιο µεταρρυθµίσεων 

σχετικών µε τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου ιδιωτικής πτώχευσης και τη δηµιουργία 

ενός αποτελεσµατικού µοντέλου για τη διαχείριση των ΜΕ∆ θα οδηγήσει σε θετική 

πιστωτική επέκταση σύµφωνα µε τους Monokroussos, Thomakos, Alexopoulos (2016). 

H θετική πιστωτική επέκταση θα γινόταν όταν οι πόροι που είναι δεσµευµένοι σήµερα 

σε αντιπαραγωγικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας απελευθερωνόταν για να 

χρηµατοδοτηθούν παραγωγικοί τοµείς, αυτό θα έφερνε ταχύτερη οικονοµική ανάπτυξη 

και   σταδιακή µείωση της ανεργίας. 

 

1.3 Μέθοδοι αποκλιµάκωσης των ΜΕ∆ 
 

Τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την µείωση των ΜΕ∆ από τους 

ισολογισµούς των τραπεζών είναι είτε αυτά που προσφέρονται από την αγορά, είτε 

αυτά που δίνονται από το κράτος. Η λύσεις από την αγορά θεωρούνται οι καλύτερες και 

σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αυτές που πρέπει να εφαρµόζονται. Όµως σε πολλές 

περιπτώσεις ο συνδυασµός της αποτυχίας της αγοράς και της αδυναµίας των 

τραπεζών, ειδικά µετά την κρίση έκανε την επέµβαση του κράτους απαραίτητη. Από την 

άλλη η υπερχρέωση των κρατών για τη διάσωση των τραπεζών τους, οδήγησε στη 

θέσπιση κανόνων µε την Τραπεζική Ενοποίησή για το σπάσιµο του «φαύλου κύκλου» 

µεταξύ των κρατών και των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους. 

Με την καθιέρωση κοινής εποπτείας για όλες τις τράπεζες της ευρωζώνης µε το Single 

Supervisory Mechanism (SSM) και κοινού τρόπου εκκαθάρισης των τραπεζών που 

πτωχεύουν µε το Single Resolution Mechanism (SRM) η συµµετοχή του κράτους για τη 

διάσωση τραπεζών περιορίζεται σηµαντικά. Σε κάθε περίπτωση οι λύσεις από την 

αγορά και οι λύσεις από την κρατική παρέµβαση θεωρείται ότι πρέπει να είναι 

συµπληρωµατικές για την επίτευξη ενός στόχου, την απαλλαγή των τραπεζικών 

ισολογισµών από το βάρος των ΜΕ∆. 
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Οι λύσεις από την αγορά περιλαµβάνουν τις παρακάτω επιλογές: 

• ∆ιατήρηση του δανείου στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας µετά από ρύθµιση ή 

διακανονισµό για τη διευθέτηση της ληξιπρόθεσµης οφειλής. 

• ∆ιαγραφή του δανείου. 

• Πώληση του δανείου στη δευτερογενή αγορά. 

• Νοµικές ενέργειες και ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. 

• Συµφωνία για ιδιωτική πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου από τον οφειλέτη. 

Οι επιλογές αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα που παρουσιάζεται η 

οδηγία της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τη διαχείριση των ΜΕ∆ τους. 

Η συµµετοχή του κράτους στη διαχείριση των ΜΕ∆ γίνεται σε κάθε περίπτωση µε την 

υποστήριξη και τη διευκόλυνση στις διαδικασίες της αγοράς. Αυτό γίνεται µε την 

αυστηροποίηση των εποπτικών απαιτήσεων, τη δηµιουργία κατάλληλου 

θεσµικού/νοµοθετικού πλαισίου, τη δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς ΜΕ∆ και 

φορολογικές µεταρρυθµίσεις που να ενθαρρύνουν τη µεταφορά των ΜΕ∆ εκτός 

ισολογισµού. Όµως σύµφωνα µε τους Navaretti, Calzolari, Pozzolo (2017) λόγω της 

πολυπλοκότητας που προκύπτει από το συνδυασµό της χαµηλή κεφαλαιακή επάρκεια 

πολλών τραπεζών µε την αποτυχία της δευτερογενούς αγοράς διαχείρισης µη 

εξυπηρετούµενων απαιτήσεων κάνει πολλές φορές την άµεση συµµετοχή του κράτους 

απαραίτητη. 

Αποτυχία της δευτερογενούς αγοράς διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων απαιτήσεων 

συµβαίνει όταν λόγω της ασύµµετρης πληροφόρησης, της άνισης διαπραγµατευτικής 

δύναµης µεταξύ των πωλητών και των αγοραστών, και της άµεσης ανάγκης των 

τραπεζών να πουλήσουν ΜΕ∆ λόγω και της πίεσης του επόπτη, δηµιουργείται χάσµα 

µεταξύ της τιµής προσφοράς και πώλησης και έτσι µεταξύ της τιµής της αγοράς και της 

πραγµατικής τιµής του δανείου. 

Στις λύσεις που προϋποθέτουν τη συµµετοχή του κράτους  είναι η δηµιουργία κρατικών 

εταιριών διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού asset management companies (AMCs). Η 

απαλλαγή µίας τράπεζας από τα προβληµατικά δάνεια της θα δηµιουργούσε την 

ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης που σε συνθήκες κρίσης είναι πολύ πιθανόν να µην 
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ήταν δυνατή µε πόρους από την αγορά. Εκεί γίνεται η παρέµβαση του κράτους. Τα 

ΜΕ∆ µεταφέρονται στην AMC σε τιµή µεγαλύτερη από αυτή της αγοράς µε σκοπό να 

πουληθούν αργότερα (τουλάχιστον 3 χρόνια) σε συνθήκες ποιο ευνοϊκές, 

γεφυρώνοντας έτσι  το χάσµα µεταξύ της αρχικής τιµής µεταφοράς και της αγοραίας 

τιµής των δανείων. Επωφελούνται ακόµα  και από οικονοµίες κλίµακας. Ακόµα και αν τα 

στοιχεία δεν πωληθούν τελικά σε µεγαλύτερη τιµή από την τιµή µεταφοράς στη AMC, η 

ανάγκη για ανακεφαλαιοποίησή της τράπεζας µειώνεται και έτσι το δηµόσιο 

απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση. Οι τρείς χώρες που προχώρησαν στη 

δηµιουργία AMC είναι η Ιρλανδία (NAMA), Ισπανία (SAREB)  και Σλοβενία (BAMC). 

1.4 Ενέργειες της ΤτE και του κράτους για την διαχείρισης των ΜΕ∆  
 

Σύµφωνα µε τον Μητράκο (2017), η ΤτE από την αρχή της κρίσης και τη διόγκωση του 

προβλήµατος των ΜΕ∆ έχει προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος.  

Με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 42/2014 οι τράπεζες είναι 

υποχρεωµένες να: 

•  Να δηµιουργήσουν µονάδα διαχείρισης των ΜΕ∆ που να είναι οργανωτικά 

ανεξάρτητη. 

• Να δηµιουργήσουν και να καταγράψουν στρατηγική διαχείρισης των ΜΕ∆. 

• Να κατηγοριοποιήσουν ανά οµάδες τα ΜΕ∆ του χαρτοφυλακίου τους µε βάση 

συγκεκριµένα κριτήρια. 

• Να προσφέρουν τύπους ρυθµίσεων για κάθε κατηγορία µετά από την κατάλληλη 

αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη.  

• Η υλοποίηση της διαχείρισης να υποστηρίζεται από κατάλληλες διαδικασίες, 

συστήµατα και αναφορές. 

• Να υποβάλλουν στην ΤτΕ  αναφορές σχετικά µε την ποσότητα ΜΕ∆ που έχουν στο 

χαρτοφυλάκιό τους  (συνολικά, ανά κατηγορία, ανά κλάδο) και τις ενέργειες που έχουν 

κάνει για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

Επιπλέον από το 2015 υπάρχει ο Κώδικας ∆εοντολογίας για τα ΜΕ∆ που καθιερώνει 

τις γενικές αρχές συµπεριφοράς και επικοινωνίας µεταξύ του δανειολήπτη και της 
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τράπεζας. Την περίπτωση του Κώδικα ∆εοντολογίας θα την µελετήσουµε αναλυτικά σε 

επόµενο κεφάλαιο.  

Η ΤτΕ καλεί τις τράπεζες να : 

 

• Να προτιµήσουν τις µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις  αφού οι βραχυπρόθεσµες λύσεις 

αποδείχθηκε ότι  απλώς οδηγούν σε παράταση του προβλήµατος. 

• Να συντονιστούν σε περιπτώσεις κοινών πιστούχων, για την εξεύρεση µιας συνολικής 

λύσης. 

• Να βοηθήσουν µε την τεχνογνωσία τους βιώσιµες επιχειρήσεις να αναδιαρθρωθούν. 

•Να διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση των δανειοληπτών µε διαφανή τρόπο 

Οι τράπεζες υποχρεούνται να ορίζουν από κοινού µε την ΤτΕ και να επιτυγχάνουν 

φιλόδοξους αλλά παράλληλα και ρεαλιστικούς επιχειρησιακούς στόχους και ενέργειες 

για την αντιµετώπιση των ΜΕ∆ µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. Η διαδικασία 

αυτή γίνεται κάτω από την εποπτεία της ΤτΕ. Οι επιχειρησιακοί στόχοι αφορούν τους 

δείκτες ποιότητας  του ενεργητικού της τράπεζας, τις ενέργειες της  διοίκησης για τη 

µείωση των ΜΕ∆ και την αποτελεσµατικότητά των ενεργειών αυτών. Αφορούν 

στόχους ανά τρίµηνο για το 2017 και ανά έτος για το 2018 και το 2019 και έχουν 

πλήρως ενσωµατωθεί στη στρατηγική της κάθε τράπεζας για την µείωση των ΜΕ∆. Για 

τον καθορισµό των στόχων έχουν ληφθεί υπόψιν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας αλλά και µακροοικονοµικές παραδοχές. Οι συστηµικές 

τράπεζες υποβάλουν αναφορές για την επίτευξη των στόχων στην ΤτΕ ανά τρίµηνο 

και σε περίπτωση αποκλίσεων πρέπει να δικαιολογηθούν. 

Οι τρείς επιχειρησιακοί στόχοι αφορούν αποτελέσµατα: 

1. Υπόλοιπο ΜΕ∆. 

2. Υπόλοιπο δανείων σε καθυστέρηση έως 90 ηµέρες. 

3. Ανάκτηση ποσών από ΜΕ∆ από εισπράξεις, µεταβιβάσεις και πωλήσεις προς το 

σύνολο των ΜΕ∆. 



55 

 

 

Οι υπόλοιποι έξι στόχοι αφορούν δράσεις: 

4. Υπόλοιπο δανείων που έχουν ρυθµιστεί µε µακροπρόθεσµη ρύθµιση προς το σύνολο 

των ΜΕ∆ συν των δανείων που έχουν  ρυθµιστεί µε µακροπρόθεσµη ρύθµιση. 

5. Υπόλοιπο ΜΕ∆ σε καθυστέρηση πάνω από 720 ηµέρες χωρίς καταγγελία προς το 

σύνολο των ΜΕ∆ σε καθυστέρηση πάνω από 720 ηµέρες. 

6. Υπόλοιπο καταγγελµένων δανείων µε νοµικές ενέργειες προς το σύνολο των 

καταγγελµένων δανείων. 

7. Υπόλοιπο ΜΕ∆ βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τις οποίες έχει γίνει 

ανάλυση βιωσιµότητας µέσα στους τελευταίους δώδεκα µήνες σε σχέση µε το σύνολο 

των βιώσιµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

8. Υπόλοιπο ΜΕ∆ επιχειρήσεων µε κοινούς πιστωτές για τους οποίους έχει υλοποιηθεί 

κοινή λύση ρύθµισης από όλες τις τράπεζες. 

9. Υπόλοιπο ΜΕ∆ µεγάλων επιχειρήσεων που η διαχείρισή τους έχει ανατεθεί σε ειδικό 

σύµβουλο για την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

Ο στόχος που έχει τεθεί συνολικά για όλο το τραπεζικό σύστηµα είναι το υπόλοιπο των 

ΜΕ∆  να µειωθεί µέχρι το τέλος του 2019 κατά 38% και να φτάσουν τα 66,7 δις€. Η 
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µείωση αυτή υπολογίζεται ότι θα γίνει 58% από επιχειρηµατικά δάνεια, 22% από 

καταναλωτικά δάνεια και 21% από στεγαστικά δάνεια. Το ποσοστό των δανείων σε 

καθυστέρηση πάνω από 90 ηµέρες χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα ρυθµισµένα 

δάνεια πρέπει να φτάσει µέχρι το τέλος του 2019 στο 20% από 37% που είναι σήµερα. 

Η µεγαλύτερη µείωση εκτιµάται ότι θα γίνει το 2018 και 2019. Από ρυθµίσεις θα 

µειωθούν 30,8 δις ευρώ, από διαγραφές 13,9 δις ευρώ από ρευστοποιήσεις 

εξασφαλίσεων 11,5 δις ευρώ και από µεταβιβάσεις δανείων 7,4 δις ευρώ. Από την 

άλλη, εκτιµάται ότι θα υπάρξουν 30,4 δις ευρώ νέα ΜΕ∆ αλλά και θα δοθούν 20,0 δις 

ευρώ νέα δάνεια. 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας 

 

Την ίδια ώρα το κράτος έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισµό του θεσµικό πλαίσιο 

διαχείρισης ΜΕ∆ µε τη χάραξη µίας εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των ΜΕ∆. Με 

την τροποποίηση του Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας µε τον Ν. 4335/2015 επιταχύνονται 

οι δικαστικές διαδικασίες και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και βελτιώνεται η 

θέση των πιστωτών µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Με  την τροποποίηση του 

πτωχευτικού κώδικα (Ν. 4336/2015) απλοποιήθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης και 

48%
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Εργαλεία για τη μείωση των ΜΕΔ μέχρι το 2019

Ρυθμίσεις

Διαγραφές

Ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων

Μεταβιβάσεις δανείων 



57 

 

εξυγίανσης των επιχειρήσεων ενώ µε την τροποποίηση του Ν. 3869/2010 ( Ν. 

4336/2015, Ν. 4346/2015) αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια για τη ρύθµιση οφειλών 

υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Με τις ενέργειες αυτές επιταχύνονται οι διαδικασίες για 

την απονοµής δικαιοσύνης ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζουν οι προϋποθέσεις για την 

προστασία της πρώτης κατοικίας, περιορίζοντας έτσι τις περιπτώσεις  «στρατηγικών 

κακοπληρωτών» που επωφελούνται από την προστασία των νόµων, χωρίς όµως να 

θιχτούν και οι κοινωνικά αδύναµοι.   

 

 

Θετική εξέλιξη µπορεί να θεωρηθεί και η δηµιουργία νόµου για τη δευτερογενή αγορά 

δανείων (Ν. 4354/2015). Τέτοιες αγορές έδωσαν λύσεις σε άλλες χώρες µε παρόµοια 

προβλήµατα αφού αφενός απάλλαξαν τις τράπεζες από προβληµατικά δάνεια αφετέρου 

δηµιούργησαν µία νέα πηγή χρηµατοδότησης εκτός τραπεζικού τοµέα. Μία τέτοια 

εξέλιξη προϋποθέτει όµως και τη δηµιουργία αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου που θα 

καθορίζει τους όρους αδειοδότησης και τους τρόπους εποπτείας των εταιριών που θα 

δραστηριοποιηθούν εκεί. 

Τα επόµενα βήµατα είναι: 

• Η εφαρµογή του µηχανισµού για της εξωδικαστικής διευθέτησης οφειλών που θα 

συµβάλει στην από κοινού ρύθµιση των επιχειρηµατικών οφειλών από όλους τους 

πιστωτές (ιδιώτες και δηµόσιο). Ο µηχανισµός αυτός θα αναλυθεί διεξοδικά στο 

επόµενο µέρος. 

• Η ανάπτυξη και λειτουργία της πλατφόρµας για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

πλειστηριασµών ακινήτων. 

• Η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για τις εταιρίες διαχείρισης ΜΕ∆, µε τον περιορισµό 

της γραφειοκρατίας, ώστε να έρθουν στην ελληνική αγορά και νέες εταιρίες. 

Ο Στουρνάρας (2017) ανέφερε σε συνέντευξή του στην Καθηµερινή τον Οκτώβριο 2017 

ότι οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες για µείωση των ΜΕ∆ µε 

ηλεκτρονικούς αλλά και φυσικούς πλειστηριασµούς, χωρίς όµως να θιχτεί το πλαίσιο 
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προστασίας των οφειλετών, αλλά και την αξιοποίηση του µηχανισµού του εξωδικαστικού 

συµβιβασµού. 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας όµως για την αποκλιµάκωση των ΜΕ∆ στην Ελλάδα δεν 

είναι άλλος από την επιστροφή της χώρας σε συνθήκες σταθερότητας και ανάκαµψης. Η 

αύξηση του ΑΕΠ και η µείωση της ανεργίας θα είναι οι κύριες δυνάµεις για την επανένταξη 

οφειλετών  σε φυσιολογικές οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες ώστε να µπορούν να 

αποπληρώσουν ή να ρυθµίσουν τα παλιά τους χρέη. Η εισροή ρευστών στις τράπεζες θα 

επιτρέψει την πιστωτική επέκταση και θα δώσει ώθηση στην περεταίρω µείωση της 

ανεργίας και την αύξηση του ΑΕΠ. Παράλληλα µία νέα πιστωτική επέκταση θα µείωνε το 

ποσοστό των ΜΕ∆ σε σχέση µε το συνολικό χαρτοφυλάκιο ακόµα και αν τα ΜΕ∆ σε 

απόλυτο αριθµό έµεναν σταθερά. Η µείωση των ΜΕ∆ θα δώσει στις τράπεζες τη 

δυνατότητα να δανείσουν επιχειρήσεις µε προοπτικές βιωσιµότητας και εξαγωγικό 

προσανατολισµό µε αποτέλεσµα την περεταίρω βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης 

και νέα µείωση της ανεργίας και αύξηση του ΑΕΠ. Η µείωση δηλαδή των ΜΕ∆ είναι τόσο 

αιτία όσο και αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Το 2017 η Ελλάδα εκτιµάται ότι θα έχει ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ κοντά στο 1% ενώ για 

το επόµενο έτος αναµένεται µεγαλύτερο ποσοστό, τα επιτόκια δανεισµού έχουν µειωθεί 

αισθητά και είναι πιθανό το 2018 η χώρα να µπορέσει να δανειστεί από τις αγορές. Τα 

στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε ένα γενικότερο κλίµα ανάκαµψης που επικρατεί στην 

Ευρώπη επιτρέπουν να υπάρχει αισιοδοξία.  

1.5 Εκθέσεις τις ΤτΕ για τους επιχειρησιακών στόχων  
 

Η Τράπεζα της Ελλάδος από το ∆εκέµβριο του 2016 εκδίδει σε τριµηνιαία βάση 

εκθέσεις για την εξέλιξη των επιχειρησιακών στόχων των τραπεζών. Η έκθεση 

συντάσσεται µετά την υποβολή εκ µέρους των τραπεζών εποπτικών αναφορών µε 

αναλυτική πληροφόρησή σχετικά µε την εξέλιξη των ΜΕ∆ και συνοδευτικού 

σηµειώµατος που περιγράφει τους παράγοντες που διαµόρφωσαν τα αποτελέσµατα και 

δικαιολογούν τυχόν αποκλίσεις από του στόχους. Η ΤτΕ εφόσον το κρίνει απαραίτητο 

µπορεί να ζητήσει συνάντηση µε τη διοίκηση µίας τράπεζας και να ζητήσει τη λήψη 

επιπλέον µέτρων.  
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Στην πρώτη έκθεση του ∆εκεµβρίου 2016 περιγράφονται οι στόχοι και το τεχνικό 

υπόβαθρο της διαδικασίας και περιγράφεται το συνολικό αναµενόµενο αποτέλεσµα για 

το τραπεζικό σύστηµα µέχρι το 2019 όπως ορίστηκε το Σεπτέµβριο 2016 και το είδαµε 

αναλυτικά σε προηγούµενη ενότητα. Ακόµα δίνεται µία πρώτη εικόνα για την πρόοδο 

των στόχων για το Σεπτέµβριο 2016 µε την επίτευξη του στόχου να µείνουν τα ΜΕ∆ 

σταθερά στο 37%. 

Στη δεύτερη έκθεση του Απριλίου 2017 περιγράφεται η κατάσταση των ΜΕΑ στα τέλη 

του 2016 σε σχέση µε τους στόχους για αυτή το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Στο 

τρίµηνο αυτό τα ΜΕ∆ µειώθηκαν κατά 1,2% και ήταν το τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο που 

παρατηρείται µείωση. Τα ΜΕΑ έφτασαν το 50% έναντι στόχου για 50,5% ενώ τα ΜΕ∆ 

το 36,2% έναντι στόχου 36,4%. Και στους στόχους για τα επιµέρους χαρτοφυλάκια τα 

αποτελέσµατα ήταν θετικά µε τα καταναλωτικά και επιχειρηµατικά χαρτοφυλάκια να 

είναι εντός στόχων ενώ τα στεγαστικά είχαν µία µικρή απόκλιση. Όµως το συνολικό 

ποσό παραµένει υψηλό και είναι ακόµα αρνητικό ότι παρόλο που µειώνεται ο δείκτης 

αθέτησης (default rate) παραµένει υψηλότερος από την ρυθµό αποκατάστασης (cure 

rate) κυρίως λόγω νέων ΜΕ∆ στο επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο σε αντίθεση µε το 

στεγαστικό που παρουσιάζει βελτίωση. Η µείωση των ΜΕ∆ προήρθε κυρίως από 

διαγραφές σε επιχειρηµατικό και καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και περιορισµένα από 

εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις. 

Στη τρίτη έκθεση του Ιούνιο 2017 περιγράφεται η κατάσταση των ΜΕ∆ στο πρώτο 

τρίµηνο του 2017 σε σχέση µε τους στόχους. Σε αυτό το τρίµηνο υπήρξε απόκλιση από 

τους στόχους σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Τα ΜΕΑ µειώθηκαν κατά 1,1% στο τρίµηνο και 

3,3% σε σχέση µε το Μάρτιο 2016 που ήταν η κορύφωση. Το ποσοστό των ΜΕΑ ήταν 

στο 50,6% όσο και ο στόχος ενώ των ΜΕ∆ ήταν 36,7% έναντι στόχου 36,0%. Και πάλι η 

µεγαλύτερη απόκλιση είναι στα στεγαστικά ενώ αυτή τη φορά και τα επιχειρηµατικά και 

καταναλωτικά χαρτοφυλάκια είχαν αποκλίσεις. Παρατηρήθηκε νέα ισχυρή ροή ΜΕΑ 

τόσο στα καταναλωτικά και επιχειρηµατικά χαρτοφυλάκια όπως και στο προηγούµενο 

τρίµηνο όσο όµως και στα στεγαστικά µε το 1/3 των οφειλετών στεγαστικών να έχει 

ζητήσει νοµική προστασία. Από την άλλη ο δείκτης αθέτησης (default rate) ενώ 

µειώθηκε ξανά παραµένει υψηλότερος από την ρυθµό αποκατάστασης (cure rate). Η 
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µείωση στα ΜΕΑ προήρθε ξανά από διαγραφές στο  επιχειρηµατικό και καταναλωτικό 

χαρτοφυλάκιο και περιορισµένα από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις 

Στην τέταρτη έκθεση του Σεπτεµβρίου 2017 περιγράφεται η κατάσταση των ΜΕ∆ στο  

δεύτερο τρίµηνο του 2017 σε σχέση µε τους στόχους. Και σε αυτό το τρίµηνο υπήρξε 

απόκλιση από τους στόχους σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Τα ΜΕΑ ήταν σε ποσοστό 

50,6% έναντι στόχου 50% ενώ τα ΜΕ∆ ήταν 36,1% έναντι στόχου 35,0% µε τις 

µεγαλύτερες αποκλίσεις να παρατηρούνται και πάλι στα στεγαστικά χαρτοφυλάκια που 

ενώ υπήρξε νέα ροή ΜΕΑ αντισταθµίστηκε αν µέρη από αποκατάσταση άλλων. Ο 

δείκτης αθέτησης (default rate) παραµένει υψηλότερος από την ρυθµό αποκατάστασης 

(cure rate). Η µείωση στα ΜΕΑ προήρθε ξανά από διαγραφές στο  επιχειρηµατικό και 

καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο και περιορισµένα από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και 

πωλήσεις. Οι διαγραφές στο τρίµηνο έφτασαν τα 1,9 δις € ενώ στο πρώτο µισό του έτος 

τα 3,3 δις €.  

Στην πέµπτη και τελευταία έκθεση του ∆εκεµβρίου 2017 περιγράφεται η κατάσταση των 

ΜΕ∆ στο τρίτο τρίµηνο του 2017 σε σχέση µε τους στόχους. Οι στόχοι αναθεωρήθηκαν 

τον Σεπτέµβριο του 2017. Το συνολικό ποσό ΜΕΑ ήταν 99,1 δις € και των ΜΕ∆ 70,2€ 

χαµηλότερα από το στόχο. Ο δείκτης αθέτησης (default rate) µειώθηκε για πρώτη φορά 

το 2017 και έφτασε το 2%, παραµένει όµως υψηλότερος από την ρυθµό 

αποκατάστασης (cure rate). Και σε αυτό το τρίµηνο το µεγαλύτερο ρόλο στη µείωση 

έπαιξαν οι διαγραφές, όµως για πρώτη φορά καταγράφηκε και σηµαντική µείωση από 

πωλήσεις που όµως αφορούσαν µεµονωµένη ενέργειας µίας συγκεκριµένης τράπεζας. 

Η ρευστοποιήσεις και εισπράξεις ήταν ξανά σε χαµηλά επίπεδα. 

1.6 Η οδηγία της ΕΚΤ (Μάρτιος 2017) για τη ∆ιαχείριση των ΜΕ∆ 
 

Σύµφωνα µε την οδηγία που εξέδωσε το 2017 η ΕΚΤ στο «Έγγραφο κατευθύνσεων 

προς τις τράπεζες για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια» σε πολλές τράπεζες της 

ευρωζώνης υπάρχει µεγάλος όγκος µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτι που έχει 

αρνητική επίδραση στην δυνατότητα τους για χορήγηση πιστώσεων και τελικά στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας. 
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) 

Η ΕΚΤ από το 2014 εντόπισε σαν κρίσιµο το ζήτηµα των ΜΕ∆ και ξεκίνησε δράσεις για 

τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού και διενέργεια ασκήσεων 

προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων. Το 2015 η ΕΚΤ συστήνει µία οµάδα για να 

αναπτύξει µία οµοιόµορφη εποπτική προσέγγιση για τα ΜΕ∆ αφού παρατηρήθηκε ότι οι 

τράπεζες ακολουθόυσαν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε την ταυτοποίηση, τη 

µέτρηση, τη διαχείριση και τη διαγραφή των ΜΕ∆. H οµάδα κατέληξε το 2017 σε 

κάποιες βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των ΜΕ∆ που παρουσιάστηκαν στις 

τράπεζες µε την οδηγία “Guidance to banks on non-performing loans”, η ΕΚΤ και οι 

εθνικοί επόπτες προσδοκούν ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα διαχειρίζονται τα ΜΕ∆ 

σύµφωνα µε την οδηγία χωρίς όµως να είναι δεσµευτική και όπου ισχύουν εθνική 

κανόνες αντίθετοι µε την οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζονται αυτοί. Στη συνέχεια η ΕΚΤ 

έχει προγραµµατίσει τη έκδοση οδηγίας για τις προβλέψεις και τις διαγραφές. 

Κάθε τράπεζα πρέπει να καθορίσει στρατηγικούς στόχους για την µείωση του ύψους 

των ΜΕ∆ σε τέσσερα στάδια. 1) Αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, 

εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών, 2) Χάραξη στρατηγικής µε  βραχυπρόθεσµους, 

µεσοπρόθεσµους  και µακροπρόθεσµους στόχους, 3) Εφαρµογή του επιχειρησιακού 

σχεδίου, 4) Ενσωµάτωση της στρατηγικής των ΜΕ∆ στις διαδικασίες της τράπεζας. 
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Η στρατηγική θα πρέπει να θέτει ποσοτικούς στόχους µε δεσµευτικά 

χρονοδιαγράµµατα, που θα υποστηρίζονται από επιχειρησιακό σχέδιο. H στρατηγική 

και το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθούν από τη διοίκηση και να ανανεώνονται τουλάχιστον 

µία φορά το χρόνο.  

Τα είδη της στρατηγικής που µπορεί να επιλέξει ένα ίδρυµα ένα ίδρυµα είναι τα 

ακόλουθα. 1) Στρατηγική διακράτησης/ρύθµισης. 

2) Μείωση χαρτοφυλακίου µε πωλήσεις και διαγραφές.  

3) Μεταβολή του είδους του χρέους (π.χ. ανταλλαγή χρέους µε µετοχές). 

4) Νοµικές ενέργειες.  

Οι τράπεζες πρέπει να επιλέξουν µεταξύ συνδυασµών στρατηγικής και µπορούν να 

εφαρµόσουν διαφορετικές στρατηγικές για κάθε χαρτοφυλάκιο. 

Η επιλογή της ρύθµισης έχει σκοπό ο δανειολήπτης που δεν εξυπηρετεί το δάνειό του 

να βγει από αυτή την κατάσταση ενώ ο δανειολήπτης που εξυπηρετεί το δάνειό του να 

µην βρεθεί σε καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι η 

επαναφορά του δανειολήπτη σε µία βιώσιµη κατάσταση που θα µπορεί να εξυπηρετεί 

και όχι η απόκρυψη του προβλήµατος που γίνεται συνήθως µε τις συνεχόµενες 

περιόδους χάριτος. Οι ρυθµίσεις χωρίζονται σε βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες. 

Οι βραχυπρόθεσµες λύσεις είναι η αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής µε 

προσωρινό χαρακτήρα για την αντιµετώπιση προσωρινών προβληµάτων και δεν 

πρέπει να διαρκούν πάνω από δύο χρόνια ενώ µακροπρόθεσµες λύσεις είναι η οριστική 

διευθέτηση των οφειλών µε µόνιµο χαρακτήρα. ‘Ένα δάνειο που έχει ρυθµιστεί θα 

πρέπει να παρακολουθείται στενά από την τράπεζα για τουλάχιστον ένα έτος.  

Η έγκαιρη διαγραφή των απαιτήσεων που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτές είσπραξης 

µειώνουν το ενεργητικό της τράπεζας σε βάρος των προβλέψεων, είναι λοιπόν κρίσιµο 

η τράπεζα να κάνει επαρκείς και έγκυρες προβλέψεις. Η πρόβλεψη ζηµιάς υπολογίζεται 

από τη διαφορά της αξίας ενός στοιχείου ενεργητικού και των αναµενόµενων 

µελλοντικών ταµειακών ροών και το ποσό αυτό προεξοφλείτε µε το τρέχον επιτόκιο του 

στοιχείου αυτού. Οι προβλέψεις µπορούν να γίνονται µεµονωµένα για κάθε δάνειο 
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ξεχωριστά ή συλλογικά ανά οµάδες δανείων. Από την 1 Ιανουαρίου 2018 τα ∆ΧΠΑ 9 

(IFRS 9) αλλάζουν τον τρόπο που διενεργούνται οι προβλέψεις. 

Η ανανέωση της εκτίµησης της αξίας των εξασφαλίσεων είναι ακόµα βασική 

υποχρέωση των τραπεζών για την σωστή διαχείριση των ΜΕ∆. 

1.7 Η περίπτωση της Ιρλανδίας 
 

Η Ιρλανδία είναι µία χώρα στην περιφέρεια της Ευρώπης που ο τραπεζικός της τοµέας 

αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα µε τα ΜΕ∆ όπως και στην Ελλάδα. Στην Ιρλανδία 

όµως ο όγκος των ΜΕ∆ µειώθηκε αισθητά από το τις αρχές του 2014 σε αντίθεση µε 

την Ελλάδα που δεν έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε αυτό τον τοµέα. Θα 

αναλύσουµε λοιπόν της περίπτωση της Ιρλανδίας για να διαπιστώσουµε µε ποιους 

τρόπους οδηγηθήκαν σε αυτό το αποτέλεσµα. 

Από το παρακάτω διάγραµµα βλέπουµε ότι από το 2010 µέχρι τα τέλη του 2013 ο 

όγκος των ΜΕ∆ στην χώρα διπλασιάστηκε. Από το 2014 όµως ξεκινά µία σταθερή 

µείωση µέχρι το 2017 που το ποσοστό των ΜΕ∆ σε σχέση µε το συνολικό δανειακό 

χαρτοφυλάκιο φτάνει ξανά σχεδόν στα επίπεδα του 2010. Είναι ακόµα εντυπωσιακό ότι 

από το τρίτο τρίµηνο του 2014 στα ΜΕ∆ προσµετρώνται και δάνεια µε κάτω από 90 

ηµέρες καθυστέρηση που είναι όµως πιθανό να µην πληρωθούν σύµφωνα µε την 

οδηγία της European Banking Authority (EBA). 
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Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας 

Οι ιρλανδικές τράπεζες πριν από την κρίση είχαν τριπλασιάσει το ενεργητικό τους 

(345%) έχοντας επιδοθεί σε ένα ξέφρενο δανεισµό, κυρίως στη στεγαστική πίστη, που 

δεν πληρούσε όµως τα στοιχειώδη πιστωτικά κριτήρια. Οι ιρλανδικές τράπεζες είχαν 

χρηµατοδοτήσει ακόµα και δάνεια στο 100% της αξίας του ακινήτου χωρίς ο οφειλέτης 

να δώσει καθόλου δικά του χρήµατα αφού οι τιµές των ακινήτων συνεχώς ανέβαιναν. 

Με το ξέσπασµα της κρίσης του 2008 η φούσκα τος αγοράς ακινήτων έσκασε 

οδηγώντας της τράπεζες σε καταστροφή. ΟΙ έξι µεγαλύτερε τράπεζες της Ιρλανδίας 

έχασαν µέχρι το 2012 67,8 δις€ (Sibley, 2017). 

Τον ∆εκέµβριο 2009 στην Ιρλανδία Ιδρύεται η National Asset Management Agency 

(NAMA) που είναι µία κρατική εταιρία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού asset 

management companie (AMC)  και λειτουργεί σαν κακή τράπεζα (bad bank). Η NAMA 

αγόρασε τα περισσότερα επιχειρηµατικά στεγαστικά δάνεια των ιρλανδικών τραπεζών  

ονοµαστικής αξίας 77 δις € µε 54 δις € ενώ η αξία τους στην αγορά εκτιµιόταν στα 47 

δις € Carswell (2009).  Ο στόχος είναι τα δάνεια αυτά να πουληθούν στην καλύτερη 

δυνατή τιµή µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια. Το πρόβληµα των  στεγαστικών όµως για 

ιδιώτες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις παραµένει και αυξάνεται. 
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Ήταν ακόµα κρίσιµο για τις ιρλανδικές τράπεζες να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα 

κεφαλαιακής επάρκειας από τα ΜΕ∆. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας εφάρµοσε το 

Financial Measures Programme (FMP) το 2010-2011 για να αξιολογήσει την ποιότητα 

του ενεργητικού και να µετρήσει µέσω ασκήσεων προσηµείωσης (stress test)  τις 

κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Το αποτέλεσµα ήταν ότι διαπιστώθηκε µία ανάγκη 

κεφαλαιακής ενίσχυσης 24 δις € που έγινε το 2011 µε επιβάρυνση των 

φορολογούµενων. 

Το επόµενο βήµα ήταν η αξιολόγηση των στρατηγικών διαχείρισης των ΜΕ∆ των 

ιρλανδικών τραπεζών που αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Οι τράπεζες δεν µπορούσαν ούτε 

καν να αποδεχθούν ότι τα ΜΕ∆ ήταν σηµαντικό πρόβληµα και δεν προχώρησαν στις 

απαραίτητες ενέργειες για να το λύσουν.  Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας απαίτησε 

από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε ξεκάθαρα διατυπωµένα σχέδια για την µείωση 

των ΜΕ∆ µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν την 

αναβάθµιση των διοικητικών και επιχειρησιακών τους δοµών και την ανάλυση των 

χαρτοφυλακίων ΜΕ∆ για την οµαδοποίηση των ανοιγµάτων και την εφαρµογή ειδικής 

στρατηγικής για κάθε κατηγορία Mortgage Arrears Resolution Strategies (MARS). 

Παράλληλα προωθήθηκαν µέτρα για την προστασία των δανειοληπτών όπως ο 

Κώδικας ∆εοντολογίας Στεγαστικών ∆ανείων και η αναβάθµιση της προστασίας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

Παρατηρήθηκε ότι οι ιρλανδικές τράπεζες προτιµούσαν τις βραχυπρόθεσµες λύσεις που 

δεν έλυναν το πρόβληµα ουσιαστικά αλλά απλώς το κάλυπταν. Έτσι η Κεντρική 

Τράπεζα της Ιρλανδίας για να πιέσει στην κατεύθυνση των βιώσιµων µακροχρόνιων 

λύσεων εισήγαγε τους «Στόχους για τη Επίλυση των Στεγαστικών σε Καθυστέρηση» 

δίνοντας οδηγίες για το τί σηµαίνει βιώσιµη λύση ρύθµισης. Εξέδωσε ακόµα και οδηγίες 

για τη διενέργεια των προβλέψεων ώστε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες ακολουθούν 

συντηρητικό τρόπο στη διενέργεια των προβλέψεων.    

Με τις ενέργειες αυτές, στην Ιρλανδία τα ΜΕ∆ µειώθηκαν κατά 58% ή 50 δις € σε σχέση 

µε την κορύφωσή τους το 2013. Όµως το πρόβληµα των  ΜΕ∆ παραµένει σοβαρό στην 

Ιρλανδία για τράπεζες, οφειλέτες και την οικονοµία συνολικά. Τα τρία βασικά διδάγµατα 

από την κρίση στην Ιρλανδία σύµφωνα µε τον Sibley (2017) ήταν: 
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• Οι τράπεζες µόνες τους δεν µπορούν να λύσουν το πρόβληµα των ΜΕ∆, 

χρειάζεται η συνεχής εποπτική παρέµβαση για την σωστή διαχείριση του 

προβλήµατος. 

• Το πρόβληµα των ΜΕ∆ δεν µπορεί να λυθεί µε ένα και µόνο εργαλείο. Στην 

Ιρλανδία το πρόβληµα περιορίστηκε µε συνδυασµό λύσεων όπως η δηµιουργία 

της NAMA, εποπτικές απαιτήσεις και νοµικές πρωτοβουλίες. Η ανάπτυξη της 

οικονοµίας αποτελεί ακόµα όρο για την οριστική λύση του προβλήµατος. 

• Η αντιµετώπιση του προβλήµατος χρειάζεται πολύ χρόνο. Η έγκαιρη αρχική 

παρέµβαση είναι κρίσιµη για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος τόσο 

για τις τράπεζες όσο και για τον οφειλέτη. Η εποπτική παρέµβαση θα πρέπει να 

έχει στόχο της υιοθέτηση από τις τράπεζες µακροπρόθεσµων και βιώσιµων 

επιχειρηµατικών µοντέλων. 

Ο ιρλανδικός τραπεζικός τοµέας έχει µεταµορφωθεί από τη αρχή της κρίσης. Η συνεχής 

και στενή παρακολούθηση των τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας σε 

συνδυασµό µε  την βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας οδηγεί συνεχώς 

στην µείωση των ΜΕ∆. Όµως το πρόβληµα δεν έχει λυθεί και οι προσπάθειες για ακόµα 

καλύτερα αποτελέσµατα σε αυτόν το τοµέα είναι προτεραιότητα για τον επόπτη. 

 
 
 
 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕ∆ 

  

2.1 N.3758/2009 και Ν.4038/2012 - Ρύθµιση του πλαισίου λειτουργίας των 

εισπρακτικών εταιριών 
 

Ήδη πριν από την εµφάνιση της κρίσης και την αύξηση των ΜΕ∆ στην Ελλάδα, 

δηµιουργήθηκαν εταιρίες που αναλάµβαναν την είσπραξη ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων 

κυρίως τραπεζών, οι εισπρακτικές εταιρίες. Οι τράπεζες µεταβίβαζαν στις εισπρακτικές 
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εταιρίες µόνο τη διαχείριση και όχι την απαίτηση και οι εισπρακτικές θα λάµβαναν 

ποσοστό επί των εισπράξεων που θα κατάφερναν να φέρουν για την τράπεζα. Με την 

αύξηση των ΜΕ∆ ο χώρων των εισπρακτικών γιγαντώθηκε. 

Οι εισπρακτικές εταιρίες απασχολούσαν πολλές φορές προσωπικό που δεν ήταν 

εκπαιδευµένο για τη διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών και οι πρακτικές που 

χρησιµοποιούσαν για να εισπράξουν ήταν καταχρηστικές και έφερναν τους 

δανειολήπτες σε δυσάρεστη θέση µε τις πιεστικές και προσβλητικές µεθόδους που 

χρησιµοποιούσαν, υπήρχαν ακόµα πολλές καταγγελίες για την παραβίαση 

προσωπικών δεδοµένων των οφειλετών (www.lawandtech.eu) 

Τον ∆εκέµβριο του 2008 το υπουργείο Ανάπτυξης δηµοσιεύει προσχέδιο νόµου για τη 

ρύθµιση τις λειτουργίας των εισπρακτικών µε τη θέσπιση κανόνων. Σε ανακοίνωση του 

το υπουργείο, κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός νοσηρού φαινοµένου µε τις ενέργειες των 

εισπρακτικών εταιριών που κινούνται στα όρια της νοµιµότητας να οδηγούν πολλές 

φορές στην ακραία εκµετάλλευση των καταναλωτών. 

Το 2009 µε το άρθρο 1 του νόµου 3758 ρυθµίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των 

εισπρακτικών εταιριών µε σκοπό τη θέσπιση αυστηρών όρων και προϋποθέσεων για 

την λειτουργία µίας τέτοιας εταιρίας µε σκοπό την προστασία των δανειοληπτών.  Με 

τον Ν.3758 αλλάζει ο ριζικά ο χαρακτήρας αυτών των εταιριών που ονοµάζονται 

«εταιρίες ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις», πλέον απαγορεύεται 

ρητά η είσπραξη απαιτήσεων από της εταιρίες αυτές. Μετά την αύξηση του όγκου των 

ΜΕ∆ κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά και την εµπειρία που συσσωρεύτηκε από τις 

πρακτικές των εταιριών αυτών, το νοµοθετικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε το 2012 µε το 

µε το άρθρο 36  του νόµο 4038. Στο νέο νόµο προβλέφθηκαν επιπλέον περιορισµοί στη 

λειτουργία των εταιριών. Απαγορεύτηκε η επικοινωνία µε τον δανειολήπτη πριν τις 11 

ηµέρες καθυστέρησης, η τηλεφωνικές οχλήσεις δεν µπορούσαν να είναι συχνότερες 

από µία φορά ανά δύο µέρες και µόνο σε εργάσιµες ηµέρες µεταξύ 9.00 και 20.00. 

Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν οι διατάξεις των νόµων Ν.2472/1997 και Ν. 

3471/2006 σχετικά µε: 
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• Την µεταβίβαση προσωπικών δεδοµένων δανειοληπτών από τους 

δανειστές στις εισπρακτικές εταιρίες. 

• Την υποχρεωτική καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων που κάνουν οι 

εισπρακτικές για την προστασία του δανειολήπτη και πάντα για τη δική του 

ασφάλεια. 

• Την υποχρέωση διατήρησης και γνωστοποίησης των παραπάνω αρχείων 

• Την υποχρέωση τήρησης των αναγκαίων µέτρων ασφαλείας. 

Σύµφωνα µε το Ν.2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, ο 

οφειλέτης πρέπει να έχει γραπτώς ενηµερωθεί για τη διαβίβαση σε εισπρακτική εταιρεία 

των δεδοµένων του που είναι προσωπικού χαρακτήρα πριν κληθεί από αυτή για 

ενηµέρωση. Και ο αποδέκτης όµως που θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδοµένα του 

οφειλέτη, πρέπει να τον ενηµερώσει γραπτώς για το γεγονός ότι θα κάνει χρήση των 

δεδοµένων του αλλά και για το σκοπό της επεξεργασίας αυτής.  

Ο νόµος ορίζει τις παρακάτω έννοιες: 

«Εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις» είναι οι 

κεφαλαιουχικές εταιρίες που έχουν ιδρυθεί µε σκοπό την εξώδικη ενηµέρωση οφειλετών 

για τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές χρηµατικές οφειλές τους σε δανειστές. Η 

ενηµέρωση αύτη γίνεται πριν ο δανειστής προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες και την 

έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των απαιτήσεων. Επιτρέπεται ακόµα 

η διαπραγµάτευση του χρόνου, του τρόπου και των άλλων όρων αποπληρωµής της 

οφειλής για λογαριασµό του δανειστή.  

«∆ανειστές» µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παρέχουν πίστωση 

οποιασδήποτε µορφής, (π.χ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, ∆ΕΚΟ, εµπορικές 

εταιρίες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών) 

«Ενηµέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις» είναι οι εξώδικες ενέργειες που 

κάνουν  οι εταιρείες µε στόχο να ενηµερώσουν τους οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσµες 

οφειλές τους έναντι των δανειστών. Οι οφειλές αυτές πρέπει να βασίζονται σε νόµιµα 
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έγγραφα, (π.χ. συµβάσεις, τιµολόγια, δελτία αποστολής, φορτωτικές) που διέπουν τη 

σχέση µεταξύ του δανειστή και του δανειζόµενου. 

Ο νόµος ορίζει τις παρακάτω υποχρεώσεις για τις εταιρίες ενηµέρωσης: 

Για να λάβουν άδεια λειτουργία, οι εισπρακτικές εταιρείες πρέπει πρώτα να εγγραφούν 

στο µητρώο της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή στο οποίο κάθε πολίτης έχει 

πρόσβαση ηλεκτρονικά. Η ανάθεση υποθέσεων από δανειστή σε εταιρία που δεν είναι 

γραµµένη στο µητρώο έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή βαριών προστίµων. Ακόµα 

απαγορεύεται η είσπραξη χρηµατικών ποσών απευθείας από τις εισπρακτικές αλλά και 

η επιβάρυνση του οφειλέτη µε διαχειριστικά ή άλλα έξοδα για την ανάθεση της 

υπόθεσης σε εταιρία. 

Κατά την ενηµέρωση των οφειλετών οι εταιρίες πρέπει: 

• Να τηρούν τη νοµοθεσία σχετικά µε, την προστασία του καταναλωτή και της 

ιδιωτικής ζωής, το τραπεζικό απόρρητο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

• Να σέβονται την επαγγελµατική δεοντολογία, την συναλλακτική ευθύτητα, την 

προσωπικότητα, την υγεία, την ασφάλεια και την συµβατική και οικονοµική 

ελευθερία του οφειλέτη. Θα πρέπει ακόµα να λειτουργούν µε ευπρέπεια, 

ειλικρίνεια, διαφάνεια. 

• Να καλούν από εµφανή αριθµό κλήσης και να ενηµερώνουν τον οφειλέτη για τα 

στοιχεία και  την ιδιότητα του υπαλλήλου που καλεί αλλά και για τον αριθµό 

Μητρώου της Εταιρείας. Απαγορεύεται ακόµα να αντιποιούνται κατά την 

επικοινωνία,  την επωνυµία του δανειστή – εντολέα τους. 

• Να κρατούν αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε τα στοιχεία του συνόλου των 

τηλεφωνικών επικοινωνιών µε τους οφειλέτες (ηµεροµηνία, ώρα, οφειλή για την 

οποία έγινε η επικοινωνία). Ο οφειλέτης πρέπει να ενηµερώνεται ότι η κλήση 

καταγράφεται για την δική του ασφάλεια στην έναρξη της επικοινωνίας. Τα αρχεία 

αυτά κρατούνται για ένα έτος από την τελευταία επικοινωνία. 

• Να δίνουν µέσα σε δέκα ηµέρες και χωρίς επιβάρυνση, τα στοιχεία από τις 

τηλεφωνικές επικοινωνίες ενός οφειλέτη αν το ζητήσει ο ίδιος ο οφειλέτης ή η 
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Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. Ο οφειλέτης ακόµα µπορεί να ζητήσει χωρίς 

χρέωση  την κατάσταση µε τις σχετικές τηλεφωνικές συνδέσεις από τους 

τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.  

 

Οι εισπρακτικές απαγορεύεται ρητά να χρησιµοποιούν τις παρακάτω αθέµιτες και 

παραπλανητικές πρακτικές: 

• Την άσκηση σωµατικής βίας ή ψυχολογικής πίεσης σχετικά µε τον κίνδυνο της 

επαγγελµατικής ζωής, της περιουσίας και της ζωής του οφειλέτη ή των συγγενών 

του. 

• Την προσβλητική συµπεριφορά ή τις προσβλητικές εκφράσεις στον οφειλέτη ή 

στους συγγενών του. 

• Την δυσφήµιση του οφειλέτη ή την απειλή για κάτι τέτοιο. 

• Την εκµετάλλευση της αντικειµενικής αδυναµίας ενός οφειλέτη. 

• Την απειλή για χρήση µη νόµιµών µέτρων εναντίων του. 

• Την παραπλάνηση του οφειλέτη. 

• Την επίσκεψη σε προσωπικούς χώρους του οφειλέτη (π.χ. οικία, χώρος 

εργασίας, νοσοκοµείο)  

• Την όχληση των οικείων του. 

Οι επικοινωνίες µε τους οφειλέτες δεν µπορούν να γίνονται όταν η απαίτηση είναι για 

καθυστέρηση που δεν ξεπερνά τις δέκα ηµέρες, η συχνότητα των επικοινωνιών δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερη από µία ανά δεύτερη ηµέρα σε εργάσιµες ηµέρες και µεταξύ 

09:00 µε 20:00 και η επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επιτρέπεται µόνο 

όταν δεν υπάρχει άλλος διαθέσιµος τηλεφωνικός αριθµός για τον οφειλέτη. 

 Ο νόµος ορίζει τις παρακάτω υποχρεώσεις για τους δανειστές: 

• Απαγορεύεται να εκχωρούν τις απαιτήσεις τους στις εισπρακτικές αλλά µόνο τη 

διαχείριση τους.     
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• Απαγορεύεται να συνεργάζονται µε εταιρείες και να αναθέτουν σε αυτές 

υποθέσεις, όταν οι εταιρίες αυτές δεν είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο της 

Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή. 

• Απαγορεύεται να δίνουν εντολή ενηµέρωσης για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις, που 

απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν αµετάκλητα κριθεί από 

τα δικαστήρια καταχρηστικοί. 

• Απαγορεύεται να αναθέτουν την ίδια ληξιπρόθεσµη οφειλή σε περισσότερες από 

µία εισπρακτικές εταιρίες.   

• Υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι συνεργαζόµενες εταιρείες παρέχουν 

διαφανείς και αποτελεσµατικές υπηρεσίες  µε επαγγελµατικό τρόπο. 

•  Υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι συνεργαζόµενες εταιρείες δεν 

παρεκκλίνουν από την εξουσιοδότηση που έχουν από τον δανειστή και η αµοιβή 

της εταιρίας δεν σχετίζεται µε τρόπο πληρωµής που θα επιλέξει η οφειλέτης. 

• Υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι συνεργαζόµενες εταιρείες,  παύουν κάθε 

ενέργεια για όσο καιρό υπάρχει και τηρείται διακανονισµός µαζί τους για µία 

οφειλή.  

• Υποχρεούνται να καθορίζουν µε σαφήνεια για κάθε απαίτηση την εντολή που 

δίνουν στις εταιρίες ενηµέρωσης κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. 

Ο νόµος για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων ορίζει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις για τους δανειστές: 

• Πρέπει να ενηµερώνουν γραπτώς τους οφειλέτες για τη µεταβίβαση των 

προσωπικών  τους δεδοµένων σε εισπρακτική. 

• Πρέπει να αναθέτουν τις εντολές στις εταιρείες ενηµέρωσης εγγράφως. 

• Πρέπει να τηρούν τις διατάξεις για το απόρρητο και την ασφάλεια της 

επεξεργασίας. 

• Πρέπει να  δίνουν στις εταιρίες µόνο τα απαραίτητα για την επικοινωνία στοιχεία 

των οφειλετών. 

Προστασία Οφειλετών µε βάση το Ν. 3758/2009 
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Οι οφειλέτες σε περίπτωση που εισπρακτική εταιρία τους προκαλέσει ζηµιά κατά 

παράβαση του νόµου Ν. 3758/2009 έχει το δικαίωµα να ζητήσει από την εταιρία το 

αρχείο της ηχογραφηµένης τηλεφωνικής του κλήσης και να προσφύγει στη συνέχεια µε 

καταγγελία στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. Η καταγγελία στην Γενική Γραµµατεία 

Καταναλωτή, εφόσον είναι βάσιµη, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα για την εισπρακτική, 

πρόστιµο από  5.000 έως 500.000 ευρώ. Σε επανάληψη της παράβασης από την 

εισπρακτική, το πρόστιµο διπλασιάζεται και µε απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης 

µπορεί να αποφασιστεί ακόµα και αναστολή της λειτουργίας της για διάστηµα από 1 

µέχρι 6 µήνες. Για εισπρακτικές που εξακολουθούν και στη συνέχεια να παραβιάζουν το 

νόµο µπορεί να αποφασιστεί ακόµα και οριστική διαγραφή από το µητρώο της Γενική 

Γραµµατεία Καταναλωτή. 

Εκτός από τις ποινές στην εισπρακτική που επιβάλει το υπουργείου Ανάπτυξης, ο 

οφειλέτης που έχει υποστεί ζηµιά στην περιουσία του ή ηθική βλάβη, όπως είναι η 

προσβολή της προσωπικότητάς του, µπορεί να στραφεί νοµικά και να ζητήσει 

αποζηµίωση στα δικαστήρια τόσο κατά της εταιρίας όσο και κατά του δανειστή. 

Η αυστηροί κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών οδήγησε 

πολλά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες να αναλαµβάνουν υπηρεσίες 

ενηµέρωσης οφειλετών παράλληλα µε τις ενέργειες για τη δικαστική είσπραξη των 

απαιτήσεών. Τα γραφεία αυτά ουσιαστικά έχουν ρόλο εισπρακτικών αφού καλούσαν 

τους οφειλέτες για την είσπραξη ή τον διακανονισµό χρεών τρίτων αλλά δεν υπάγονται 

στο αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο και δεν ισχύουν για αυτά οι παραπάνω υποχρεώσεις 

και περιορισµοί . 

Φορείς προστασίας καταναλωτών λάµβαναν συνεχώς καταγγελίες από οφειλέτες για 

οχλήσεις από δικηγορικά γραφεία. Το ΕΚΠΟΙΖΩ τόσο εγγράφως όσο και σε απευθείας 

συναντήσεις µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθήνας του είχε ζητήσει επανειληµµένα να 

παρέµβει για την επίλυση της παραπάνω δυσλειτουργίας θέτοντας υπόψιν και 

συγκεκριµένες καταγγελίες δανειοληπτών. Τελικά η επίµονη προσπάθεια του ΕΚΠΟΙΖΩ 

οδήγησε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθήνας στην αναθεώρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας 
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∆ικηγόρων ώστε να προβλέπονται κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών που 

οι υποθέσεις τους έχουν ανατεθεί σε δικηγορικά γραφεία. (www.ekpizo.gr)   

Οι δικηγόροι σύµφωνα µε το νέο Κώδικα µπορούν να καλούν τους δανειολήπτες µία 

φορά µόνο για να τους ενηµερώσουν για την οφειλή τους και να διερευνήσουν το 

ενδεχόµενο να βρεθεί µία εξωδικαστική λύση που µπορεί να είναι η ρύθµιση της 

οφειλής. Αν ο οφειλέτης και ο εκπρόσωπος του δικηγορικού γραφείου δεν 

συµφωνήσουν σε διακανονισµό της οφειλής ο δικηγόρος ή το γραφείο δεν θα πρέπει να 

ξανακαλέσουν αλλά µπορούν να στέλνουν µόνο έγγραφες ειδοποιήσεις ή άλλα νόµιµα 

µέσα.  

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να όταν τους καλούν από δικηγορικά γραφεία ή εταιρίες µε 

σκοπό την είσπραξη απαιτήσεων να κρατούν εξής στοιχεία: 

• Το ονοµατεπώνυµο του υπαλλήλου που τους έχει καλέσει. 

• Το τηλέφωνο από το οποίο έχει γίνει η κλήση. 

• Την ώρα και την ηµεροµηνία που έγινε η κλήση. 

Τόσο οι δικηγόροι όσο και τα δικηγορικά γραφεία που θα καταγγελθούν στο ΕΚΠΟΙΖΩ ή 

τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθήνας ότι παραβίασαν τις παραπάνω υποχρεώσεις θα 

ελεγχθούν και εφόσον βρεθεί ότι υπάρχουν παραπτώµατα θα τους επιβάλλονται ποινές. 

Το υπουργείο Οικονοµίας αναγνωρίζοντας το κενό που υπάρχει στο νόµο σχετικά µε τη 

λειτουργία δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών ως εταιριών ενηµέρωσης οφειλετών για 

ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τόσο τραπεζών όσο και άλλων προµηθευτών όπως εταιριών 

τηλεπικοινωνιών, µελέτησε την αναθεώρηση του νοµοθετικού πλαισίου (www.ert.gr).  

Στο σχέδιο νόµου που δηµοσιεύτηκε η δύο βασικές αλλαγές που θα γινόταν στο νόµο 

για τις εισπρακτικές εταιρείες ήταν 1) η αλλαγή του χρόνου που θα επιτρέπεται στις 

εταιρείες να καλούν τους οφειλέτες από µία φορά κάθε δύο ηµέρες σε µία φορά κάθε 

επτά ηµέρες 2) η δυνατότητα ενηµέρωσης οφειλετών να µην γίνεται µόνο από 

κεφαλαιουχικές εταιρείες όπως ισχύει σήµερα. Το σχέδιο νόµου προέβλεπε ακόµα ότι η 
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νοµοθεσία  που διέπει την ενηµέρωση οφειλετών θα ισχύει και για την ανάθεση σε 

τρίτους ώστε να καλύπτει και τα δικηγορικά γραφεία που αναλαµβάνουν την ενηµέρωση 

οφειλετών. Οι πειθαρχικές ποινές των δικηγόροι συνεχίζουν να είναι στην αρµοδιότητα 

των συλλόγων τους ενώ στους δανειστές είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις. 

2.2 Ν.3869/2009 - Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων 

 
Ο λόγος για την εισαγωγή του νόµου ήταν σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, η 

δραµατική µείωση των εισοδηµάτων, τα υψηλά επιτόκια δανεισµού κυρίως στην 

καταναλωτική πίστη, οι επιθετικές πρακτικές των τραπεζών για να προωθήσουν τα 

πιστωτικά τους προϊόντα σε συνδυασµό µε ατυχείς προγραµµατισµούς και απρόβλεπτα 

γεγονότα στη ζωή των οφειλετών και η απουσία θεσµών για την υποστήριξη και 

συµβουλή των δανειοληπτών σε θέµατα υπερχρέωσης, που είχαν σαν αποτέλεσµα την 

αυξανόµενη υπερχρέωση νοικοκυριών, τα οποία στη συνέχεια δεν µπορούσαν να 

αποπληρώσουν τις οφειλές τους λόγω και των συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. Η 

κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει ένα µεγάλο µέρος των πολιτών στην περιθωριοποίηση, 

αφού ο συνδυασµός µειωµένης αγοραστικής δύναµης και υπερχρεώσεις τους έχουν 

αποκλείσει από την οικονοµική και κοινωνική ζωή. Ένα κράτος δικαίου οφείλει να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό της υπερχρέωσης. Οι υπερχρεωµένοι δανειολήπτες 

που αποδεδειγµένα και µόνιµα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, θα έχουν 

τη δυνατότητα να ρυθµίσουν µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις που µπορεί να 

περιλαµβάνουν ακόµα και απόµείωση του χρέους αν εξυπηρετεί κανονικά για τέσσερα 

χρόνια τη δόση που θα του ορίσει το δικαστήριο βάση του εισοδήµατός του. 

Ουσιαστικά το φυσικό πρόσωπο µπορεί να απαλλαγεί από τα χρέη του (ιδιωτική 

πτώχευση) όταν δεν επαρκούν για την αποπληρωµή τους τα περιουσιακά στοιχεία και 

τα εισοδήµατα του οφειλέτη και εφόσον αυτός εξαντλήσει τις δυνατότητες του για 

αποπληρωµή εντός ενός ορισµένου χρονικού διαστήµατος. Η ρύθµιση αυτή υπάρχει σε 

πολλές χώρες του κόσµου και θεωρείτε επωφελής τόσο για τον πολίτη, όσο και για το 

σύνολο αφού αυτοί θα επανενταχθούν στην κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα, 

ενώ δεν ζηµιώνουν ουσιαστικά τις τράπεζες που δεν θα είχαν έτσι και αλλιώς 

δυνατότητα κέρδους από αυτούς τους δανειολήπτες. Σε σχέση µε την πτώχευση των 

εµπόρων, που προτεραιότητα είναι η ικανοποιήσω των πιστωτών, στην ιδιωτική 
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πτώχευση στόχος είναι να δοθεί ευκαιρίας στο υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο µία 

δεύτερης ευκαιρίας να επανενταχθεί στην οικονοµική και κοινωνική ζωή χωρίς τα βάρη 

του παρελθόντος. Η µερική ικανοποίηση των πιστωτών για ένα χρονικό διάστηµα 

αποτελεί µία δοκιµασία για τον οφειλέτη ώστε να µπορεί να απαλλαχθεί από µέρος των 

χρεών του. 

Οι ρυθµίσεις του νόµου θα διασφαλίζουν για τον οφειλέτη ένα βασικό επίπεδο 

διαβίωσης ενώ θα δίνεται βαρύτητα στην προστασία της πρώτης κατοικίας των 

δανειοληπτών που θα εξαιρείται από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του 

υπό προϋποθέσεις ώστε να µην θιγούν τα συµφέροντα των δανειστών. 

Τον Αύγουστο του 2010 δηµοσιεύεται ο νόµος 3869/2010 για τη ρύθµιση οφειλών που 

έχουν υπερχρεωµένα φυσικά πρόσωπα. Στη συνέχεια ο νόµος τροποποιήθηκε ή έγιναν 

προσθήκες µε τους νόµους Ν. 3996/2011, Ν. 4161/2013, Ν. 4336/2015 και Ν. 

4346/2015. 

Ο νόµος αφορά φυσικά πρόσωπα που δεν είναι έµποροι και δεν έχουν έτσι την 

πτωχευτική ικανότητα. Πρέπει να είναι σε αδυναµία πληρωµής των οφειλών τους οι 

οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, χωρίς όµως αυτό να έχει γίνει µε δόλο. Ο 

οφειλέτης αυτός µπορεί να αιτηθεί στο αρµόδιο δικαστήριο για να ρυθµιστούν οι οφειλές 

του σύµφωνα µε το Ν.3869/2010. Το δόλο του οφειλέτη πρέπει να τον αποδείξει ο 

πιστωτής. Κάθε άτοµο µπορεί να κάνει αίτηση µόνο µία φορά και πρέπει να δηλώσει 

όλους τους πιστωτές, τις οφειλές του στους οποίους θέλει να ρυθµίσει, αν δεν 

συµπεριλάβει µία οφειλή στην αίτησή του δεν θα ρυθµιστεί. Οι πιστωτές µπορεί να είναι 

και φορείς του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά δεν µπορεί να είναι µόνο 

αυτοί, για να ρυθµίσει ένας οφειλέτης µέσω του νόµου πρέπει ένας τουλάχιστον 

πιστωτής να είναι ιδιώτης. 

∆εν είναι στο πεδίο εφαρµογής του νόµου απαιτήσεις που: 

• Έχουν δηµιουργηθεί µέσα στον τελευταίο πριν την αίτηση χρόνο. 

• Έχουν δηµιουργηθεί από αδίκηµα του οφειλέτη (δόλος ή βαριά αµέλεια). 

• Είναι διοικητικά πρόστιµα ή ποινές. 

• Είναι διατροφή συζύγου ή τέκνου 
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Στην αρχική του µορφή, ο Ν.3869/2010 προέβλεπε την υποχρεωτική προσπάθεια εκ 

µέρους του οφειλέτη για εξωδικαστικού συµβιβασµό µε τους πιστωτές πριν την 

προσφυγή στο δικαστήριο. Ο οφειλέτης µε τη βοήθεια δικηγόρου ή φορέων ιδιωτικών ή 

δηµόσιων πρότεινε στον πιστωτή ένα πρόγραµµα ρύθµισης της οφειλής του, σε 

περίπτωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συµβιβασµού ο φορέας ή ο δικηγόρος 

συντάσσει πρακτικό ενώ σε περίπτωση συµφωνίας το Ειρηνοδικείο επικυρώνει το 

συµβιβασµό. Η υποχρεωτική αυτή προσπάθεια για εξωδικαστικού συµβιβασµό 

αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ουσιαστική, οι προτάσεις των οφειλετών ήταν τυπικές και οι 

πιστωτές τις περισσότερες φορές τις απέρριπταν, το µόνο αποτέλεσµα ήταν να χάνεται 

χρόνος στην ολοκλήρωση αυτού του σταδίου πριν την αίτηση στο δικαστήριο. Το 2015 

µε τροποποίηση του νόµου το στάδιο αυτό έγινε προαιρετικό. Οι οφειλέτες µπορούν 

πλέον αλλά δεν υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της διαµεσολάβησης 

πριν αιτηθούν στο δικαστήριο. Στην προσπάθεια αυτή για προδικαστικό συµβιβασµό ο 

οφειλέτης µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ενώσεων 

Καταναλωτών και της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού. Σε περίπτωση αποτυχίας του 

προδικαστικού συµβιβασµού συντάσσεται πρακτικό που κατατίθεται µε την αίτηση του 

οφειλέτη στο δικαστήριο, όµως δεν αλλάζει τίποτα στη δικαστική διαδικασία σε σχέση µε 

οφειλέτες που δεν έκαναν προσπάθεια προδικαστικού συµβιβασµού. 

 

Μετά από αίτηµα του οφειλέτη, η τράπεζα υποχρεούται να του δώσει µέσα σε δέκα 

εργάσιµες ηµέρες κατάσταση οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, το επιτόκιο και 

το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήµερης δόσης. Η ενηµέρωση αυτή 

πρέπει να γίνει από την τράπεζα χωρίς έξοδα για τον οφειλέτη. Σε περίπτωση που η 

τράπεζα δεν είναι συνεπής στο παραπάνω, ο οφειλέτης µπορεί να την καταγγείλει στη 

Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και το Υπουργείου Οικονοµίας να της επιβάλει 

πρόστιµο από 500 µέχρι 10.000 ευρώ. Αντίστοιχη υποχρέωση ενηµέρωσης έχουν και οι 

φορείς του δηµοσίου. 

Αρµόδιο δικαστήριο για τις υποθέσεις του Ν.3869 είναι το Ειρηνοδικείο στην περιοχή 

που ο οφειλέτης κατοικεί. Ο οφειλέτης καταθέτει στο γραµµατέα του Ειρηνοδικείου την 
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αίτηση του µαζί µε τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αποκαλύπτουν, την 

περιουσιακή και εισοδηµατική κατάσταση του ίδιου και του/της συζύγου, τους πιστωτές 

και τα χρέη που έχει στον καθένα και τις µεταβιβάσεις ακινήτων που τυχόν έκανε στα 

τρία προηγούµενα χρόνια αλλά και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των 

υποβαλλόµενων στοιχείων. Η γραµµατεία του ειρηνοδικείου πρωτοκολλεί την αίτηση µε 

τα έγγραφα και ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και την καταβολή από τον οφειλέτη 

των τελών που προβλέπονται. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις η αίτηση του 

δανειολήπτη προχωράει για προσδιορισµό δικάσιµου που θα συζητηθεί. Αν όµως από 

τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες η  γραµµατεία του δικαστηρίου καλεί 

γραπτώς τον οφειλέτη σε διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις εντός 15 ηµερών 

από τη λήψη της ειδοποίησης, σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος πάει στο αρχείο. Η 

προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί έως ένα µήνα ανάλογα µε το είδος των ελλείψεων 

της αίτησης.  

Η ηµεροµηνία της δικασίµου που θα συζητηθεί η αίτηση του οφειλέτη πρέπει 

υποχρεωτικά να οριστεί µέσα σε έξι µήνες από την υποβολή της αίτησης. Ο οφειλέτης 

µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή της αίτησης πρέπει να επιδώσει αντίγραφο σε 

όλους τους πιστωτές και εγγυητές του. Μετά την αίτηση πρέπει να οριστεί εντός δυο 

µηνών η µέρα επικύρωσης που είτε εφόσον υπάρχει επικυρώνεται ο προδικαστικός 

συµβιβασµός, είτε συζητάται η έκδοση προσωρινής διαταγής. Οι πιστωτές που έχουν 

συµπεριληφθεί στην αίτηση δεν µπορούν σε αυτό το διάστηµα να λάβουν καταδιωκτικά 

µέτρα κατά του οφειλέτη αλλά ούτε ο οφειλέτης µπορεί να µεταβάλει την περιουσία του. 

Από την ηµεροµηνία της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να πραγµατοποιεί µηνιαίες 

καταβολές συµµετρικώς έναντι των πιστωτών του. Η παραγραφή των απαιτήσεων των 

δανειστών αναστέλλεται µέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως. Ρυθµίσεις ή 

διευκολύνσεις που πιθανόν υπάρχουν παύουν να ισχύουν. 

Οι πιστωτές πρέπει εντός ενός µήνα από την λήψη του αντιγράφου της αίτησης του 

οφειλέτη να καταθέσουν την δική τους άποψη για το σχέδιο ρύθµιση που θα κατατεθεί 

στο φάκελο  του οφειλέτη. Αν οι πιστωτές συναινέσουν επέρχεται προδικαστικός 

συµβιβασµός που επικυρώνεται στο Ειρηνοδικείο και επιφέρει την ανάκληση της 

αίτησης. Αν δεν επέλθει συµβιβασµός, ο ειρηνοδίκης αποφασίζει την ηµέρα επικύρωσης 
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µε την  προσωρινή διαταγή για την αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων, τη διατήρηση 

της περιουσίας του οφειλέτη και το ύψος των δόσεων που ο οφειλέτης πρέπει να 

καταβάλλει κάθε µήνα. Η διάρκεια της προσωρινή διαταγή δεν µπορεί να ξεπερνά τους 

έξι µήνες, αν όµως η εξέταση της κύριας αίτησης έχει οριστεί µέσα σε διάστηµα 

µεγαλύτερο των έξι µηνών, η προσωρινή διαταγή ισχύει µέχρι τότε. 

Το ποσό των µηνιαίων δόσεων που αποφασίζεται µε την προσωρινή διαταγή 

καταβάλλεται συµµέτρως σε όλους τους πιστωτές. Το ποσό αυτό θα πρέπει να 

επιτρέπει στον οφειλέτη να καλύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αλλά και τις 

οικογένειάς του όπως προσδιορίζονται από το Κυβερνητικού Συµβουλίου ∆ιαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, το ποσό αυτό όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 10% των 

συνολικών µηνιαίων δόσεων που είχε σε όλους τους δανειστές πριν την υποβολή της 

αίτησης ούτε µικρότερο από 40 ευρώ µηνιαίως. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην 

καταβολή των δόσεων από τον οφειλέτη, µε το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση να 

ξεπερνά τις τρείς  µηνιαίες δόσεις ετησίως το δικαστήριο ανακαλεί την προσωρινή 

διαταγή. Ο πιστωτής µπορεί να αιτηθεί για αυτό µέσα σε τέσσερεις µήνες από τότε που 

η καθυστέρηση θα ξεπεράσει τις τρείς δόσεις. 

Αν ο οφειλέτης δεν έχει ακίνητη περιουσία, τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία δεν 

ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, στην αίτησή του έχει συµπεριληφθεί το σύνολο των 

υποχρεώσεων του που είναι κάτω από 20.000 ευρώ, δεν υπάρχουν πιστωτές µε 

εξασφάλιση, είχε µηδενικά εισοδήµατα το τελευταίο έτος και είναι συνεργάσιµος στο 

πλαίσιο του Κώδικα ∆εοντολογίας το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την προσωρινή 

απαλλαγή του οφειλέτη για διάστηµα δεκαοκτώ 18 µηνών.  Σε αυτό το διάστηµα 

απαγορεύεται οι πιστωτές να προβούν σε κάθε είδους καταδιωκτικά µέτρα εναντίον του. 

Αν µετά τους 18 µήνες δεν αλλάξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο οφειλέτης 

απαλλάσσεται από την αποπληρωµή των χρεών του.  

Ο οφειλέτης µπορεί να αιτηθεί στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

µέτρων για την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του 

οφειλέτη έως την ηµέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η απόφαση δεσµεύει όλους 

τους πιστωτές ασχέτως µε το αν έχουν ξεκινήσει ή όχι ενέργειες αναγκαστικής 
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εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη. Η αναστολή διατάσσεται, εφόσον το δικαστήριο 

πιθανολογεί ότι η κύρια αίτηση θα ευδοκιµήσει  και ότι θα προκληθεί βλάβη στα 

συµφέροντα του οφειλέτη. Κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, κάθε ένας 

που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να αιτηθεί, το δικαστήριο να διατάξει µέτρα για την 

µεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη που θα ζηµιώσει τους πιστωτές. 

Οι εξασφαλισµένες απαιτήσεις συνεχίζουν να τοκίζονται µέχρι την έκδοση οριστικής 

απόφασης µε το συµβατικό επιτόκιο ενήµερου προϊόντος ενώ οι ανεξασφάλιστες 

παύουν να τοκίζονται από την κοινοποίηση της αίτησης. 

Οφειλέτες και πιστωτές µπορούν να συµβιβαστούν  από την ηµέρα επικύρωσης µέχρι 

την ηµεροµηνία συζήτησης της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση, υποβάλλουν το σχέδιο 

στον  Ειρηνοδίκη, και ζητούν την επικύρωση του. Το σχέδιο αποκτά ισχύ δικαστικού 

συµβιβασµού. Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει συµφωνία των πιστωτών στο σχέδιο 

συµβιβασµού αρκεί να συναινέσουν οι πιστωτές που έχουν πάνω από το 50% των 

απαιτήσεων και σίγουρα όλοι όσοι έχουν εξασφαλίσεις. 

Αν δεν γίνεται δεκτό από τις τράπεζες το σχέδιο ρύθµισης, το δικαστήριο εξετάζει την 

εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη ρύθµιση ή ακόµα και την απαλλαγή του 

οφειλέτη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το δικαστήριο, ο οφειλέτης µπορεί 

να αιτηθεί ξανά µετά από ένα χρόνο. Αν η περιουσία του οφειλέτη δεν είναι αρκετή για 

τη ικανοποίηση των δανειστών, το δικαστήριο αφαιρεί ένα ποσό που κρίνει απαραίτητο 

για την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, 

και διατάσσει τον οφειλέτη στην καταβολή για τρία χρόνια ενός ποσού ανάλογου µε την 

περιουσία και τα εισοδήµατά του για την σύµµετρη ικανοποίηση των πιστωτών. Το 

ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοστεί σε διαστήµατα που ορίζει η απόφαση. Αν στη 

διάρκεια της ρύθµισης ο οφειλέτης κληρονοµήσει κάποια περιουσιακά στοιχεία, πρέπει 

να διαθέσει τα µισά στους πιστωτές. 

Ο οφειλέτης κατά τη διάρκεια της ρύθµισης πρέπει να εργάζεται και αν δεν εργάζεται να 

προσπαθεί αποδεδειγµένα να βρει εργασία, αυτό αποδεικνύεται από την εγγραφή του 

στο Μητρώο Ανεργίας του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού και τη µη 

απόρριψη πρότασης που θα του γίνει από τον οργανισµό για ανάληψη θέσης εργασίας 
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χωρίς σοβαρή δικαιολογία. Πρέπει ακόµα να ενηµερώνει τη γραµµατεία του δικαστηρίου 

κάθε φορά που γίνεται αλλαγή στην περιουσία του, στην εργασία του, στα εισοδήµατά 

του και στη διεύθυνση κατοικίας του. Το ύψος της µηνιαίας καταβολής της  ρύθµισης 

µπορεί να τροποποιηθεί στη συνέχεια µετά από αίτηση είτε του οφειλέτη είτε του 

πιστωτή λόγω µεταγενέστερων γεγονότων ή µεταβολών στην περιουσία ή το εισόδηµα 

του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης πληρώνει µεγαλύτερο ποσό από το ποσό που του έχει 

ορίσει το πρέπει να τα δίνει σε όλους τους πιστωτές συµµέτρως. Σε περίπτωση που το 

δικαστήριο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, (π.χ. χρόνια ανεργία, προβλήµατα υγείας, 

πολύ χαµηλό εισόδηµα) αποφασίσει µικρές ή µηδενικές καταβολές πρέπει να ορίσει 

µέσα σε πέντε µήνες νέα δικάσιµο για επανεξέταση της υπόθεσης. 

Αν ο οφειλέτης έχει περιουσία που µπορεί να ρευστοποιηθεί για την αποπληρωµή των 

πιστωτών ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να παρακολουθείται η εξέλιξη της 

ρύθµισης ορίζεται εκκαθαριστής. Ο εκκαθαριστής οφείλει να διαχειρίζεται την περιουσία 

του οφειλέτη να διασφαλίζει το νόµιµο ύψος της, να µεριµνήσει για την πρόσφορη 

εκποίησή της και την διανοµή του κέρδους στους πιστωτές. Ο οφειλέτης µπορεί να 

ζητήσει µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου 2018 να εξαιρεθεί από την εκποίηση ακίνητο που 

χρησιµοποιείται σαν κύρια κατοικία. Αυτό µπορεί να γίνει δεκτό όταν: 

• Το εισόδηµά της οικογένειας δεν ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης 

• Η αντικειµενική αξία του ακινήτου δεν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για άγαµο 

οφειλέτη, ποσό που αυξάνεται για έγγαµο οφειλέτη και κάθε τέκνο του. 

• Ο οφειλέτης είναι συνεργάσιµος στα πλαίσια του Κώδικα ∆εοντολογίας. 

• Βρίσκεται σε πραγµατική αδυναµία πληρωµής. 

Ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλλει τη µέγιστη προσπάθεια για την αποπληρωµή και 

οι πιστωτές να µην βρεθούν σε χειρότερη θέση σε σχέση µε την αναγκαστική εκτέλεση. 

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο µπορεί υπό προϋποθέσεις να καλύψει µερικώς την µηνιαία 

καταβολή του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. 
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Η περίοδος της τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οφειλής εξαρτάται από το υπόλοιπο της 

οφειλής και την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη. ∆εν µπορεί να ξεπερνά τα 20 

χρόνια εκτός αν η συµβατική διάρκεια ήταν µεγαλύτερη οπότε η περίοδος µπορεί να 

φτάσει µέχρι τα 35 χρόνια. Αν στο διάστηµα του σχεδίου διευθέτησης πωληθεί η κύρια 

κατοικία σε ποσό µεγαλύτερο της διευθετηµένης δανειακής οφειλής το µισό ποσό της 

διαφοράς κατανέµετε στους πιστωτές, δεν µπορεί όµως το ποσό που θα λάβει ο κάθε 

πιστωτής να είναι µεγαλύτερο από ότι θα λάµβανε βάση της απόφασης. 

Η αθέτηση από τον οφειλέτη των όρων της ρύθµισης, δίνει τη δυνατότητα στον πιστωτή 

να προχωρήσει µε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης ακόµα και κατά της κύριας 

κατοικίας του οφειλέτη. Καταγγελία της ρύθµισης µπορεί να γίνει αν η καθυστέρηση 

υπερβαίνει τις τέσσερεις δόσεις. Η προστασία του ακινήτου ισχύει και για την επικαρπία 

και την ψιλή κυριότητα σε σύνολο ή ποσοστό. Σε περίπτωση που οι καταβολές τις 

προσωρινής απόφασης δεν έχουν καταβληθεί πλήρως, ο οφειλέτης πρέπει να 

εξοφλήσει τη διαφορά πριν το οριστικό δικαστήριο. Η συνεπής καταβολή από τον 

οφειλέτη των καταβολών που προβλέπονται από το δικαστήριο έχει ως αποτέλεσµα την 

απαλλαγή του από κάθε υπόλοιπο οφειλής σε  όλους τους πιστωτές ακόµα και αυτούς 

που δεν αναγγέλθηκαν. Αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων για πάνω 

από τρείς µήνες ή επανειληµµένα δεν τηρεί τη ρύθµιση, το δικαστήριο τον θεωρεί 

έκπτωτο από τη ρύθµιση και το υπόλοιπο της οφειλής επανέρχεται στο αρχικό ύψος. Οι 

απαιτήσεις των πιστωτών έναντι συν-οφειλετών, εγγυητών και επί του υπέγγυου 

αντικειµένου δεν θίγονται. 

Τα Ειρηνοδικεία συζητούν κατά προτεραιότητα αιτήσεις µε µεγάλο υπόλοιπο οφειλών 

και µε βάση το ύψος της περιουσίας και το εισόδηµα του οφειλέτη. Στις αποφάσεις του 

δικαστηρίου µπορούν οι εµπλεκόµενοι να ασκήσουν έφεση ή αναίρεση. 

2.3 Ν.4224/2013 – Ίδρυση του Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(ΚΥΣ∆ΙΧ) 

 

Με το Άρθρο 1 του νόµου 4224/2013 δηµιουργείται το Κυβερνητικό Συµβούλιο 

∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣ∆ΙΧ). Ο λόγος για τη δηµιουργία του συµβουλίου 
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σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση ήταν η αυξανόµενη υπερχρέωση ιδιωτών που 

οφείλετε 1) στην άσχηµα οικονοµική κατάσταση στην χώρα (µειώσεις µισθών, ανεργία, 

υψηλά επιτόκια στεγαστικής, καταναλωτικής και επιχειρηµατικής πίστης) 2) στις 

επιθετικές πρακτικές των τραπεζών για να προωθήσουν τα πιστωτικά τους προϊόντα σε 

συνδυασµό µε ατυχείς προγραµµατισµούς και απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των 

οφειλετών και η απουσία θεσµών για την υποστήριξη και συµβουλή των δανειοληπτών.  

Η µείωση των καθυστερούµενων οφειλών ιδιωτών στις τράπεζες είναι όρος για την 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας και την σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος. Είναι ακόµα σηµαντικό οι ιδιώτες να διευθετήσουν άµεσα της οφειλές τους 

σε τραπεζικά ιδρύµατα ώστε να επιστρέψουν στην φυσιολογική οικονοµική τους 

δραστηριότητα ενώ η υπερχρέωση των ιδιωτών αποτελεί και σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα. 

Με βάση όλα τα παραπάνω η έκθεση χαρακτηρίζει την διαχείριση του µη 

εξυπηρετούµενου ιδιωτικού χρέους ως εθνικό στόχο. 

Το Συµβούλιο αποτελείται από τους υπουργούς, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 

∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Εργασίας και θα έχει ως στόχο να εισάγει και να 

παρακολουθεί δράσεις για την δηµιουργία ενός µηχανισµού για την επίλυση των µη 

εξυπηρετούµενων ιδιωτικών χρεών φυσικών και νοµικών προσώπων. 

Ποιο συγκεκριµένα η αποστολή του ΚΣ∆ΙΧ περιγράφεται από τα παρακάτω: 

• ∆ηµιουργία µηχανισµού για την αποτελεσµατική διαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων των ιδιωτιών. 

• Αναθεώρηση και ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων των ιδιωτιών αλλά και του θεσµικού πλαισίου για την 

αγορά ακινήτων. 

• ∆ηµιουργία µηχανισµού ενηµέρωσης και υποστήριξης των πολιτών σχετικά µε τη 

λήψη αποφάσεων σχετικών µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. 

• ∆ηµιουργία δικτύου για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε τη 

διαχείριση οφειλών.  
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Το ΚΣ∆ΙΧ θα πρέπει να ορίζει µε βάση τα στοιχεία από την ελληνική στατιστική 

υπηρεσία σε ετήσια βάση, τις αρχές του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και των «εύλογες 

δαπανών διαβίωσής».  

Ο Συνεργάσιµος δανειολήπτης:  

• Παρέχει στους δανειστές πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα) 

και ενηµερώνει για κάθε αλλαγή τους. Ορίζει αντίκλητο για επικοινωνία όταν 

αυτός δεν θα είναι διαθέσιµος. 

• Είναι διαθέσιµος σε επικοινωνία µε το δανειστή και ανταποκρίνεται σε κλήσεις και 

επιστολές του µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες µε ειλικρίνεια και σαφήνεια. 

• Ενηµερώνει το δανειστή για κάθε τρέχουσα σηµαντική  αλλαγή της οικονοµική 

του κατάστασης µέσα σε 15 ηµέρες από την αλλαγή ή από τότε που θα ζητήσει 

ενηµέρωση ο δανειστής. 

• Ενηµερώνει το δανειστή για κάθε µελλοντική σηµαντική  αλλαγή της οικονοµική 

του κατάστασης (κληρονοµιά, αναγγελία απόλυσης, κ.λ) µέσα σε 15 ηµέρες από 

την στιγµή που θα ενηµερωθεί για αυτά. 

• Συναινεί στην εξέταση εναλλακτικών προτάσεων αναδιάρθρωσης µε το δανειστή. 

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης είναι το ποσό που κάθε νοικοκυριό χρειάζεται σε µηναία 

βάση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής των µελών του. Το ποσό αυτό ορίζεται 

από τους ειδικούς του Υπουργείου Οικονοµικών σε εξατοµικευµένη βάση για κάθε 

νοικοκυριό µε χρήση ειδικών συντελεστών στάθµισης ανάλογα µε τη σύνθεσή του µε 

βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

Οι παραπάνω ορισµοί θα ενσωµατωθούν στον Κώδικα ∆εοντολογίας Τραπεζών που θα 

δηµιουργηθεί και θα είναι εργαλείο στην προσπάθεια για εξωδικαστικό ή δικαστικό 

συµβιβασµό. 

Για την υποστήριξη του έργου του, το συµβούλιο θα υποστηρίζεται από οµάδα µε τους 

Γενικούς Γραµµατείς, ειδικούς συνεργάτες και επιστηµονικούς συµβούλους αλλά και 

εξωτερικούς εµπειρογνώµονες αν αυτό είναι αναγκαίο. Για την παρακολούθηση της 

προόδου του το συµβούλιο θα δηµοσιεύει έκθεση προόδου σε τριµηνιαία βάση. 
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Αποφασίζεται ακόµα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να εκδώσει Κώδικα ∆εοντολογίας 

Τραπεζών, έναν οδηγό για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων ιδιωτών 

που θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το αργότερο µέχρι 31/12/2014. 

Στον Κώδικα ∆εοντολογίας θα υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες αξιολόγησης των 

κινδύνων και της δυνατότητας αποπληρωµής του οφειλέτη και υποχρεωτικοί κανόνες 

για τις τράπεζες µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα. Σαφείς θα είναι ακόµα οι όροι 

επικοινωνίας µεταξύ τραπεζών και οφειλετών και για την πρόταση από την τράπεζα 

λύσεων ρύθµισης ή αναδιάρθρωσης δανείων σε καθυστέρηση θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψιν οι ορισµοί του «συνεργάσιµου δανειολήπτη» και των «εύλογες 

δαπανών διαβίωσής». 

Στόχος του Κώδικα είναι το χτίσιµο σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ τραπεζών και 

δανειοληπτών και η αντιµετώπιση της κάθε περίπτωσης  ξεχωριστά και σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα.  

Τέλος Συνήγορος του Καταναλωτή αποκτά αρµοδιότητες για την διαµεσολάβηση µεταξύ 

τραπεζών και οφειλετών για την εύρεση εξωδικαστικώς µία κοινά αποδεκτής λύσης για 

τη ρύθµιση οφειλών που είναι σε καθυστέρηση και ιδίως αυτών που είναι στα πλαίσια 

του Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Η µεσολάβηση του συνηγόρου έχει σαν στόχο να βρεθεί λύση εξωδικαστικώς ώστε να 

µην χρειαστεί ο δανειολήπτης να προσφύγει σε διαδικασίες δικαστικής πτώχευσης που 

χρονοβόρες και τον επιβαρύνουν µε επιπλέον έξοδα.  

Τον Οκτώβριο του 2016 ιδρύεται η Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µία 

αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία υπό το ΚΥΣ∆ΙΧ µε στόχο την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων υπερχρέωσης συµβάλλοντας  έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών και την αναβάθµιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Τον Μάρτιο του 

2017 εγκαινιάζεται το πρώτο Γραφείο Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών 

(ΓΕΥ∆) µε σκοπό την εξατοµικευµένη ενηµέρωση και υποστήριξη των οφειλετών για την 

ρύθµιση των χρεών τους τόσο εξωδικαστικά (Κώδικας ∆εοντολογίας, Εξωδικαστικός 

Μηχανισµός Ρύθµισης Οφειλών, Συνήγορός του Καταναλωτή) όσο και δικαστικά (Νόµος 

3869). Σήµερα λειτουργούν 3 γραφεία (ΓΕΥ∆)  και 14 περιφερειακές υπηρεσίες (ΚΕΥ∆)  
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ενώ ο στόχος ήταν µέχρι το τέλος του έτους να λειτουργούν 120 γραφεία που θα 

λειτουργούν σαν ένα πανελλαδικό δίκτυο συµβουλευτικής υποστήριξης των 

δανειοληπτών (www.keyd.gov.gr). 

2.4 Κώδικας ∆εοντολογίας Τραπεζών 
 

Τον Αύγουστο 2014 µε την 116/1/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεµάτων της ΤτΕ εκδίδεται ο Κώδικας ∆εοντολογίας Τραπεζών. Τον 

Ιανουάριο του 2015 η υποχρεωτική εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας τίθεται σε 

εφαρµογή για όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα της χώρας. Ο Κώδικας έχει αναθεωρηθεί τρείς 

φορές µε την τελευταία που ισχύει µέχρι σήµερα να είναι µε την 195/1/29.7.2016 

απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της ΤτΕ.  

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας εισάγει τις βασικές αρχές συµπεριφοράς τόσο για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα όσο και για τους δανειολήπτες, σε σχέση µε την επίλυση σε 

εξατοµικευµένη βάση των ληξιπρόθεσµων οφειλών µε τις καταλληλότερες λύσεις 

ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης. 

Οι προτεινόµενες λύσεις ρύθµισης χωρίζονται σε µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΤτΕ θα πρέπει να στηρίζονται στην 

τρέχουσα και την εκτιµώµενη µελλοντική κατάσταση του δανειολήπτη, σε αντίθετη 

περίπτωση θα είναι απλώς συγκάλυψη του  προβλήµατος που θα έχει αρνητικές 

συνέπειες τόσο για την τράπεζα όσος και για τον δανειολήπτη. Οι λύσεις οριστικής 

διευθέτησης περιλαµβάνουν µεταβίβαση/ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων ή άλλων 

περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη. Στην αξιολόγηση της ικανότητας 

αποπληρωµής του οφειλέτη, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν και οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Σε περίπτωση που τα µέρη δεν 

συµφωνήσουν τελικά σε κοινά αποδεκτή λύση, ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει τη 

διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή άλλων φορέων διαµεσολάβησης ή 

τη δικαστική προστασία του νόµου 3869/2010. 

Σε περίπτωση που ένας υπερήµερος δανειολήπτης δεν συναινέσει στην διερεύνηση 

λύσεων µε τη διαδικασία που θα αναλύσουµε παρακάτω κατατάσσεται στους «Μη 

συνεργάσιµους δανειολήπτες». Ο Μη συνεργάσιµος δανειολήπτης ενηµερώνεται 
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γραπτώς από την τράπεζα για τον κίνδυνο που διατρέχει να ρευστοποιηθούν οι 

εξασφαλίσεις που µπορεί να περιλαµβάνουν και την κύρια κατοικία του και να 

αποκλειστεί από ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας (Ν. 3869/2010 και Ν. 4354/2015).  

 
Από την εφαρµογή του Κώδικα εξαιρούνται τα καταγγελµένα δάνεια, τα δάνεια για τα 

οποία έχει οριστεί δικάσιµος βάση του νόµου 3869/2010, και τα δάνεια που άλλοι 

πιστωτές έχουν ξεκινήσει νοµικές ενέργειες. Οφειλέτες µε καταγγελµένα δάνεια και 

δάνεια στο νόµο 3869/2010 µπορούν µε δική τους πρωτοβουλία να υπαχθούν στον 

Κώδικα. 

 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας εισάγει τη ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (∆.Ε.Κ.) για 

τα φυσικά πρόσωπα και τις µικρές επιχειρήσεις. Οι ∆ΕΚ περιλαµβάνει πέντε στάδια. 

Στάδιο 1: Επικοινωνία µε το δανειολήπτη. 

Μέχρι τις 60 ηµέρες καθυστέρησης η επικοινωνία είναι προαιρετική αλλά προτείνεται για 

να εντοπιστούν άµεσα προβλήµατα και να εξεταστεί η ένταξη του δανειολήπτη σε 

επόµενα στάδια της ∆ΕΚ µε τη σύµφωνη γνώµη του. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις  

60 ηµέρες το ίδρυµα υποχρεούται µέσα σε 30 ηµέρες και αν δεν έχει εξοφλήσει πλήρως 

να στείλει στον οφειλέτη γραπτή επιστολή που θα τον ενηµερώνει για την κατάσταση 

του δανείου και τη δυνατότητά του να ενταχθεί στη ∆ΕΚ µε την συµπλήρωση την 

Τυποποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης (Τ.Ο.Κ.). Η ΤΟΚ είναι ένα τυποποιηµένο 

έντυπο µε το οποίο ο δανειολήπτης ενηµερώνει την τράπεζα για όλα τα εισοδηµατικά 

και περιουσιακά του στοιχεία και τις δανειακές του υποχρεώσεις σε άλλα ιδρύµατα. Την 

πρώτη αυτή επιστολή πρέπει να συνοδεύουν ενηµερωτικό φυλλάδιο, η ΤΟΚ και λίστα 

µε τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά, που ζητά η τράπεζα. Με το πέρας 15 εργάσιµων 

ηµερών από την παραλαβή της πρώτης επιστολής και µε δεδοµένο ότι ο οφειλέτης δεν 

έχει ανταποκριθεί η τράπεζα µέσα σε 30 ηµέρες στέλνει και δεύτερη γραπτή ειδοποίηση 

που προειδοποιεί το δανειολήπτη για τον επικείµενο χαρακτηρισµό του ως «Μη 

συνεργάσιµος δανειολήπτης». Ειδικά για την περίπτωση που ο χαρακτηρισµός αυτός 

µπορεί να έχει αποτέλεσµα τον πλειστηριασµό της κύριας κατοικίας τους η αποστολή 

αυτή είναι υποχρεωτική. 
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Πηγή: Εκποιζώ 

 
Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονοµικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη 
 

Το ίδρυµα παραλαµβάνει µε απόδειξη παραλαβής την ΤΟΚ και τα υποστηρικτικά 

έγγραφα και αποδεικτικά. Αν το θεωρεί απαραίτητο µπορεί να ζητήσει και επιπλέον 

στοιχεία από το δανειολήπτη ή να συλλέξει πληροφορίες και από άλλες πηγές. Η 

πληροφορία αυτή φυλάσσεται από το ίδρυµα σε φυσική µορφή αλλά και ηλεκτρονικά. 

Στάδιο 3: Αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων 
 

Η τράπεζα αξιοποιεί την πληροφόρηση του Σταδίου 2 για να εκτιµήσει τουλάχιστον την 

περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη, την τρέχουσα και µελλοντική ικανότητα 

αποπληρωµής, την οικονοµική του συµπεριφορά στο παρελθόν και την τρέχουσα αξία 

των εξασφαλίσεων. 

Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης 
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Μετά την αξιολόγηση του Σταδίου 3 η τράπεζα παρέχει στο συνεργάσιµο δανειολήπτη 

µία ή περισσότερες εναλλακτικές λύσης ρύθµισης και αν αυτό δεν είναι εφικτό λύση 

οριστικής διευθέτησης. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις 

εποπτικές απαιτήσεις και να λαµβάνουν υπόψιν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης για τα 

φυσικά πρόσωπα. Οι προτάσεις στέλνονται µε το «Τυποποιηµένο Έγγραφο Πρότασης 

Λύσεων Ρύθµισης ή Οριστικής ∆ιευθέτησης» εντός 4 µηνών από την παραλαβή της 

ΤΟΚ. Εκεί περιγράφονται µε λεπτοµέρειες οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι επιβαρύνσεις 

του προτεινόµενου σχεδίου. Για περιπτώσεις πολλαπλών πιστωτών υπάρχει η 

δυνατότητα να συνεργαστούν τα ιδρύµατα για την εξεύρεση κοινής λύσης. Σε 15 ηµέρες 

από την παραλαβή της επιστολής ο οφειλέτης θα πρέπει να συναινέσει σε µία από τις 

προτάσεις, να αρνηθεί όλες τις προτάσεις ή να αντιπροτείνει µία δική του λύση. Σε 

περίπτωση αντιπρότασης η τράπεζα πρέπει µέσα σε δύο µήνες να συναινέσει µε την 

αντιπρόταση, να απορρίψει την αντιπρόταση και είτε να επαναφέρει την αρχική 

πρόταση είτε µία νέα πρόταση που είναι και η τελική. 

 

Στάδιο 5: ∆ιαδικασία εξέτασης ενστάσεων 

 

Κάθε τράπεζα οφείλει να έχει Επιτροπή Ενστάσεων µε τρία τουλάχιστον µέλη για την 

εξέταση των ενστάσεων που υποβάλουν οι δανειολήπτες. Η επιτροπή οφείλει να 

απαντήσει τεκµηριωµένα µέσα σε διάστηµα τριών µηνών από τη λήψη της ένστασης. Αν 

η ένσταση γίνει αποδεκτή, η τράπεζα ενηµερώνει τον οφειλέτη για τις διορθωτικές 

ενέργειες, που θα κάνει και το  στάδιο του Κώδικα που «παραπέµπεται» για να 

επαναληφθεί (Στάδιο 3 και Στάδιο 4). 

2.5 Ν.4161/13 - Πρόγραµµα διευκόλυνσης ενήµερων δανειοληπτών 

 

Με το Ν. 4161/13 εισάγεται  ένα πρόγραµµα για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που 

είναι φυσικά πρόσωπα είναι άνεργοι, µισθωτοί ή συνταξιούχοι και είτε είναι ενήµεροι είτε 

σε καθυστέρηση αλλά η σύµβασή τους δεν έχει ακόµα καταγγελθεί. Αφορά µόνο σε 

οφειλέτες στεγαστικών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων για τα οποία 

υπάρχει προσηµείωση στην κύρια κατοικία τους. Σε σχέση µε τον νόµο 3869/13 είχε το 
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πλεονέκτηµα ότι µε την υπαγωγή του οφειλέτη στο πρόγραµµα ο εγγυητής δεν 

αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα αλλά δεν προβλέπεται καµία αποµείωση της οφειλής. 

Η προθεσµία για την αίτηση για ένταξη στο πρόγραµµα ορίστηκε εντός έξι µηνών από 

τον Ιούνιο 2013 που δηµοσιεύτηκε η νόµος.  

Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να εντάξουν τους οφειλέτες στο πρόγραµµα 

διευκόλυνσης µη τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγής που 

προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου 4161/13 και είναι οι παρακάτω: 

• Να έχει ο πιστωτής προσηµειώσει την κύρια κατοικία του δανειολήπτη 

(σύµφωνα µε την τελευταία φορολογική του δήλωση) για στεγαστικά, 

καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια. 

• Η αντικειµενική αξία του προσηµειωµένου ακινήτου να µην είναι πάνω από 

180.000€.  

• Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να µην είναι πάνω από 

250.000€. 

•  Το συνολικό ανεξόφλητο οφειλόµενο κεφάλαιο να είναι κάτω από 150.000€.  

• Να µην έχει ο δανειολήπτης καταθέσεις πάνω από 10.000€. 

• Να µην έχει ο δανειολήπτης προσωπικό εισόδηµα πάνω από 15.000€ και 

οικογενειακό πάνω από 25.000€, ενώ ταυτόχρονα πρέπει από το 2009 το 

εισόδηµα να έχει µειωθεί πάνω από 20%. 

Ευνοϊκότερες προϋποθέσεις ισχύουν για οικογένειες µε άτοµο που έχει αναπηρία πάνω 

από 67% ή πολύτεκνες οικογένειες. 

Η δανειακή σύµβαση πρέπει ακόµα να είναι υπογεγραµµένη πριν την 30/06/2010 χωρίς 

να λαµβάνονται υπόψιν τροποποιητικές συµβάσεις που έχουν γίνει στη συνέχεια. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν συνοφειλέτες πρέπει όλους τους να πληρούν τα 

παραπάνω κριτήρια την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 

Ο οφειλέτης υποβάλει ο ίδιος ή µέσω αντιπροσώπου του, της αίτηση στο πιστωτικό 

ίδρυµα µαζί µε φάκελο που περιέχει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη 

δήλωση για την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνολικές του οφειλές σε όλα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα. Ο δανειστής πρέπει σε 25 εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή να 

επεξεργαστεί την αίτηση και είτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις να καλέσει τον 
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οφειλέτη για την υπογραφή νέας σύµβασης εντός ενός µηνός από την κλήση του, είτε 

εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις να καλέσει τον οφειλέτη να προσκοµίσει 

συµπληρωµατικά στοιχεία εντός 10 εργάσιµων ηµερών. Αν και τα συµπληρωµατικά 

στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενηµερώνει τον 

οφειλέτη εντός ενός µήνα ότι η αίτησή του έχει απορριφθεί. 

Το πρόγραµµα διευκόλυνσης του Ν.4161/13 προβλέπει ότι για µία περίοδο τεσσάρων 

ετών ο δανειολήπτης θα πληρώνει µόνο το 30% του µισθού του µε επιτόκιο ίσο µε το 

επιτόκιο κύριας αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ συν περιθώριο 0,75% εκτός αν το 

συµβατικό επιτόκιο ήταν µικρότερο οπότε µένει αµετάβλητο. Η διαφορά της δόσης της 

ρύθµισης µε την παλιά δόση κεφαλαιοποιείται, στο τέλος της τετραετίας ο οφειλέτης θα 

αποπληρώσει το υπολειπόµενο κεφάλαιο στα έτη που απόµεναν στην αρχή της 

ρύθµισης µε τους συµβατικούς όρους. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους ανέργους που 

µέσα στην τετραετία δικαιούνται µία άτοκη περίοδο έξι µηνών που θα γίνονται µηδενικές 

καταβολές, η εξάµηνη περίοδος των µηδενικών καταβολών µπορεί να γίνει και 

τµηµατικά. 

Αν το εισόδηµα του οφειλέτη µεταβληθεί µέσα στο διάστηµα του προγράµµατος, 

τροποποιείτε και το ποσό της πληρωµής. Σε περίπτωση πολλαπλών πιστωτών το ποσό 

µοιράζεται συµµετρικώς επί του συνολικού ποσού των οφειλών.  

Ο οφειλέτης υποβάλει τα δικαιολογητικά µία φορά το χρόνο και µόνος του σε 

περίπτωση που αλλάξει σηµαντικά το εισόδηµα ή η περιουσιακή του κατάσταση. 

Ο δανειστής µπορεί να καταγγείλει τη ρύθµιση του προγράµµατος διευκόλυνσης αν: 

• ∆εν πραγµατοποιούνται οι καταβολές σύµφωνα µε το πλάνο της ρύθµισης. 

• Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν ήταν ψευδή ή ελλιπή. 

• Ο οφειλέτης δεν ενηµέρωσε σε περίπτωση που αλλάξει σηµαντικά το εισόδηµα ή 

η περιουσιακή του κατάσταση. 

Καταγγελία του προγράµµατος από έναν δανειστή συνεπάγεται λήξη του 

προγράµµατος για όλους τους δανειστές. 

2.6 Ν. 4354/2015 ∆ηµιουργία δευτερογενούς αγοράς ΜΕ∆ 
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Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση ο νόµος δηµιουργήθηκε για να περιορίσει το 

πρόβληµα του χειρισµού των ΜΕ∆. Οι εκπρόσωποι των τράπεζες φοβούµενες να 

προτείνουν ευνοϊκές ρυθµίσεις στους δανειολήπτες για να µην κατηγορηθούν για 

απιστία και τα ιδρύµατα προχωρούν σε ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης µε αρνητικές 

συνέπειες τόσο για την τράπεζα όσο και για τον οφειλέτη. Η δηµιουργία δευτερογενούς 

αγοράς ΜΕ∆ θα είναι θετική τόσο για τις τράπεζες που θα εισπράττουν άµεσα ένα 

τµήµα της οφειλής που πιθανόν θα είναι µεγαλύτερο από αυτό που θα λάµβαναν µε 

ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και για τον οφειλέτη που µπορεί να λάβει από 

τον εκδοχέα καλύτερη ρύθµιση αφού αυτός έχει αγοράσει την απαίτηση µε χαµηλότερο 

τίµηµα. Την ίδια ώρα θεσπίζεται αυστηρό εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρίες για τις 

εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων και η υποχρέωσή τους να εφαρµόζουν τον Κώδικα 

∆εοντολογίας.   

Η διαχείριση και µεταβίβαση των απαιτήσεων από ΜΕ∆ µπορεί να γίνει µόνο από 

ανώνυµες εταιρίες µε έδρα την Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

Χώρου (ΕΟΧ) και µετά από έγκριση της ΤτΕ και αφού ελέγξει ότι οι µέτοχοι και οι 

σύµβουλοι της εταιρίας πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια (φήµη, γνώση, ικανότητες, 

εµπειρία) και ότι η οργανωτική δοµή και το επιχειρηµατικό πλάνο είναι κατάλληλα. 

Η ΤτΕ µπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας µίας εταιρίας όταν: 

• Πήρε την άδεια µε ψευδή στοιχεία 

• ∆εν πληροί ποια τις προϋποθέσεις λειτουργίας 

• Παραβίασε τον παρόντα νόµο ή της πράξεις της ΤτΕ 

• Λειτουργεί για τη νοµιµοποίηση χρηµάτων από εγκληµατική δραστηριότητα ή τη 

χρηµατοδότηση εγκληµατικών οργανώσεων. 

Εταιρίες των οποίων η άδεια ανακαλείται σταµατούν τη σύναψη νέων συµβάσεων αλλά 

παραµένουν υπό την εποπτεία της ΤτΕ µέχρι την υλοποίηση του σχεδίου τερµατισµού 

τους. 

Η ΤτΕ εποπτεύει τις εταιρίες αυτές για τη διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής 

σταθερότητας και µπορεί να επιβάλει διοικητικά πρόστιµα µέχρι 300.000€ για 

παράβαση των διατάξεων του νόµου αφού πρώτα καλέσει την εταιρία σε ακρόαση.  
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Κάθε εταιρία οφείλει να έχει πάντα µετοχικό κεφάλαιο πάνω από 100.000€, να υποβάλει 

στην ΤτΕ αντίγραφα του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσης και όποιου άλλου 

εγγράφου ζητηθεί από τον επόπτη. Πρέπει ακόµα να επιτρέπει στους υπαλλήλους της 

ΤτΕ να ελέγχουν τις εργασίες και τις δραστηριότητες της θέτοντας στη διάθεσή τους τα 

απαραίτητα βιβλία, αρχεία και έγγραφα. Ακόµα υποχρεούται στην πληρωµή τέλους στην 

ΤτΕ για να αποζηµιώσει τα έξοδα που σχετίζονται µε την εποπτική δραστηριότητα. 

Τέλος µία Εταιρία ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων από ΜΕ∆ µπορεί µετά από άδεια της ΤτΕ να 

χορηγεί πιστώσεις µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων 

οφειλών. 

Οι εταιρίες αυτές είτε αναλαµβάνουν τη διαχείριση της απαίτησης είτε αγοράζουν την 

απαίτηση συνολικά.  

Οι εταιρίες αναλαµβάνουν τη διαχείριση των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση 

µεγαλύτερη των 90 ηµερών ή και σε καθυστέρηση µικρότερη των 90 ηµερών όταν 

ανήκουν σε οφειλέτη µε άλλες οφειλές σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 ηµερών. Τα 

έξοδα διαχείρισης δεν µπορούν να µεταβιβαστούν στον οφειλέτη. Οι εταιρίες διαχείρισης 

µπορούν να ακολουθήσουν νοµικές ενέργειες ή να συµµετέχουν σε προπτωχευτικές και 

πτωχευτικές διαδικασίες και µπορούν ακόµα και να προσλάβουν Εταιρίες Ενηµέρωσης 

Οφειλετών. 

Οι εταιρίες αγοράζουν µόνο απαιτήσεις που είναι σε  καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 

ηµερών. Σε περίπτωση πώλησης οµάδας δανείων του ίδιου δανειολήπτη µπορούν σε 

αυτή την οµάδα να συµπεριληφθούν και εξυπηρετούµενα δάνεια αρκεί να υπάρχουν και 

µη εξυπηρετούµενα. Πριν την πώληση των δανείων πρέπει οι οφειλέτες να κληθούν να 

ρυθµίσουν τις οφειλές τους εξωδικαστικά, µε επίδικες ή επιδικασθείσες απαιτήσεις και 

απαιτήσεις µη συνεργάσιµων δανειοληπτών του νόµου 4224/13. 

Σήµερα, έχουν αδειοδοτηθεί από την ΤτΕ δέκα εταιρίες: B2Kapital, Cepal (Alpha Bank 

και της Centerbridge), DVO1 Asset Managent, FPS (Eurobank), ΘΕΑ Άρτεµις 

(Τράπεζας Αττικής και της Algridge), Independent Portfolio Asset Management (Alvarez 

& Marshal), Pillarstone (KKR, Alpha Bank, Eurobank, QQuant, Resolute Asset 

Management,  UCI. Σύµφωνα µε τη Τζώρτζη (2018), το 2017 η Eurobank πούλησε 1,5 

δις€ και η Τράπεζα Αττικής 1,3 δις€.  Μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 θα πωληθούν δάνεια 



93 

 

συνολικής αξίας 5,5 δις€ από τις Τράπεζες Alpha και Πειραιώς ενώ µέχρι το τέλος του 

χρόνου η ΕΤΕ αναµένεται να πουλήσει δάνεια 2,5 δις€. Οι συστηµικές τράπεζες έχουν 

δεσµευτεί ότι θα πουλήσουν µέχρι το 2019 χαρτοφυλάκιο συνολικής αξίας 11,5 δις€. 

Μέχρι τώρα τα δάνεια που έχουν πωληθεί είναι ανεξασφάλιστα και σε καθυστέρηση 

πάνω από δέκα χρόνια και έτσι η τιµή πώλησης ήταν 1,5% µέχρι 3% της ονοµαστικής 

αξίας του δανείου. Η Eurobank από χαρτοφυλάκιο αξίας 2,5 δις€ µαζί µε τους τόκους 

έλαβε 45 εκατ.€. Πριν την πώληση κάλεσε µε επιστολή τους οφειλέτες να 

αποπληρώσουν µε το 5% της συνολικής οφειλής. Τη νέα χρονιά αναµένεται να 

πωληθούν και δάνεια µε εξασφάλιση όπως στεγαστικά µε την τιµή τους να εκτιµάται στο 

15%-20% της ονοµαστικής αξίας. 

 

2.7 Ν.4469/2017 - Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων 
 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση ο Ν.4469 έχει σκοπό να εισάγει στην ελληνική 

πραγµατικότητα µία οργανωµένη εξωδικαστική διαδικασία που θα επιτρέπει σε 

επιχειρήσεις να  πετύχουν µία συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των οφειλών 

τους. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, µετά από χρόνια κρίσης, δεν µπορούν να 

αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε ιδιώτες και δηµόσιο και µέχρι τώρα δεν είχαν άλλο 

εργαλείο για τη ρύθµισή τους από την ένταξή τους στο Άρθρο 99 του Πτωχευτικού 

Κώδικα που ουσιαστικά αποτελεί λύση µόνο για µεγάλες ανώνυµες επιχειρήσεις µε 

χρέη σε πολλαπλούς πιστωτές. Εξάλλου η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και επιφέρει 

στην επιχείρηση τον στιγµατισµό της αφού η κοινή γνώµη αλλά και η αγορά 

αντιλαµβάνονται την ένταξη µίας επιχείρησης στο Άρθρο 99 σαν τελευταία προσπάθεια 

πριν την πτώχευση παρά σαν µία προσπάθεια µίας βιώσιµης επιχείρησης για διάσωση. 

Το αποτέλεσµα ήταν ότι µόνο ελάχιστες επιχειρήσεις κατάφεραν τελικά να εξυγιανθούν 

επιτυχώς µέσω των διαδικασιών του Άρθρου 99. Η τελευταία νοµοθετική προσπάθεια 

για εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών ήταν ο ν. 4307/2014 «νόµος ∆ένδια» που όµως δεν 

είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αφού δεν προέβλεπε καµία υποχρέωση για τις 

τράπεζες. 
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Ο νέος µηχανισµός θα έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής αφού θα περιλαµβάνει όλες τις 

επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους και οικονοµικών µεγεθών και οι λύσεις που µπορεί 

να συµφωνηθούν δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισµό. Για την αντιµετώπιση των 

«στρατηγικών κακοπληρωτών» θα εξαιρούνται από το µηχανισµό επιχειρήσεις των 

οποίων η διοίκηση ή οι ιδιοκτήτες έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη ή 

οικονοµικά εγκλήµατα. Ακόµα θα υπάρχει άρση του τραπεζικού και του φορολογικού 

απορρήτου για τους αιτούντες. Η διαδικασία διασφαλίζει ότι η συµφωνία θα γίνει µε το 

σύνολο των πιστωτών της επιχείρησης και θα διασωθούν µόνο βιώσιµες επιχειρήσεις.  

Οι διατάξεις του νόµου ρυθµίζουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών των 

επιχειρήσεων προς τους πιστωτές τους ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά της. Ως 

«µεγάλες επιχειρήσεις» ορίζονται αυτές που έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 

2.500.000 ευρώ ή σύνολο υποχρεώσεων  πάνω από 2.000.000 ευρώ ενώ όλες οι άλλες 

θεωρούνται «µικρές επιχειρήσεις». Ως «συνοφειλέτης» ορίζεται κάθε συνοφειλέτης ή 

εγγυητής.   

Στον µηχανισµό έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική 

ικανότητα και κάθε νοµικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχουν 

την Ελλάδα σαν φορολογική έδρα µε την προϋπόθεση ότι: 

• Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 είχε οφειλές προς χρηµατοδοτικό φορέα σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών ή που έχουν ρυθµιστεί µετά την 1 Ιουλίου 

2016 ή έχει οφειλές προς το δηµόσιο ή έχει ακάλυπτες επιταγές ή διαταγές 

πληρωµή ή δικαστικές αποφάσεις για λόγω ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις. 

• Οι συνολικές οφειλές που θα ρυθµιστούν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. 

∆εν έχουν δικαίωµα να αιτηθούν τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες, επιχειρήσεις που 

είναι σε καθεστώς λύσης ή πτώχευσης και επιχειρήσεις των οποίων η διοίκηση ή οι 

ιδιοκτήτες έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, απάτη ή οικονοµικά εγκλήµατα αλλά και 

οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. 

Σε περίπτωση που ένας πιστωτής έχει συνολικές απαιτήσεις που ξεπερνούν το 85% 

των συνολικών απαιτήσεων ξεκινά µε τον οφειλέτη διµερή διαπραγµάτευση και αν 
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επιτευχθεί συµβιβασµός ο πιστωτής ενηµερώνει  την Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους  µέσα σε 3 µήνες. 

Επιχειρήσεις που µπορούν να ενταχθούν στο µηχανισµό είναι αυτές που είχαν θετικά 

αποτελέσµατα ή θετικά Ίδια Κεφάλαια σε µία τουλάχιστον από τις τρείς προηγούµενες 

χρήσεις και η προθεσµία για την αίτηση στην Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους είναι στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. 

Αν η αίτηση δεν υποβληθεί από έναν από τους συνοφειλέτες η διαδικασία ξεκινά µόνο 

µε τη συναίνεση του πιστωτή που έχει την πλειοψηφία των απαιτήσεων. Η αίτηση στο 

Ν.4469/2017 σταµατά την διαδικασία του Κώδικα ∆εοντολογίας και σε περίπτωση που 

δεν επιτευχθεί συµφωνία µέσω του νόµου η ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων 

συνεχίζεται από το στάδιο που είχε σταµατήσει. Η αίτηση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 

της επιχείρησης, τη λίστα µε τους πιστωτές της, την πρότασή της για τη ρύθµιση  βάση 

της του ποσού που είναι σε θέση να καταβάλει µηνιαίως. Περιλαµβάνει ακόµα το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και την εκτιµώµενη εµπορική αξία 

της ώστε να προσδιοριστεί η ρευστοποιήσιµη αξία της µε αναφορά στα βάρη της. 

Πληροφορίες για τις µεταβιβάσεις, τα µερίσµατα και τις συναλλαγές που έγιναν τα πέντε 

τελευταία χρόνια, τα νοµικά µέτρα που είναι συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη, κατάλογο µε 

τα συνδεδεµένα πρόσωπα του οφειλέτη και τους µισθούς τους. Με την αίτηση ο 

οφειλέτης παρέχει άδεια στον συντονιστή, τον εµπειρογνώµονα και στους πιστωτές να 

ελέγξουν τα δεδοµένα του µε την άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και 

η αίτηση έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την εγκυρότητα των δηλωθέντων. Μαζί µε 

την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και όλα τα απαραίτητα οικονοµικά έγγραφα και 

δικαιολογητικά. 

Μέσα σε δύο µήνες από την αίτηση η Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

διορίζει συντονιστή της διαδικασίας που θα πρέπει να είναι από την Περιφερειακή 

Ενότητα, που έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της 

αίτησης και αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης ζητά από τον οφειλέτη να καταθέσει σε 5 

εργάσιµες ηµέρες τα έγγραφα που λείπουν, σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει 

πρακτικό αποτυχίας. Αν η αίτηση είναι πλήρης,  ο συντονιστής εκδίδει βεβαίωση που 

στέλνει στην Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και την κοινοποιεί σε 
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όλους τους πιστωτές.  Κάθε πιστωτής ενηµερώνεται για την οφειλή στον ίδιο και τη 

συνολική οφειλή και όχι για τις οφειλές σε άλλους πιστωτές αναλυτικά. Αν δεν αιτηθεί 

τουλάχιστον έναν από τους συνοφειλέτες, ο συντονιστής πριν κοινοποιήσει την αίτηση 

στους πιστωτές, ειδοποιεί µόνο τους πιστωτές που εµπλέκονται οι συνοφειλέτες και 

τους καλεί να δηλώσουν αν δέχονται την έναρξη της διαδικασίας σε 5 ηµέρες χωρίς το 

αίτηµα των συνοφειλετών. Αν η πλειοψηφία των πιστωτών που εµπλέκονται οι 

συνοφειλέτες δεν δεχτεί, ο συντονιστής ενηµερώνει τον οφειλέτη και η διαδικασία 

συνεχίζεται για τους πιστωτές που όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν αιτηθεί. 

Σε δέκα 10 ηµέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, οι πιστωτές ενηµερώνουν 

τον συντονιστή για την πρόθεσή τους να συµµετέχουν στη διαδικασία και 

επιβεβαιώνουν το ποσό της οφειλής που τους αναλογεί. Αν υπάρχει διαφορά στο 

οφειλόµενο ποσό από τον οφειλέτη και τον πιστωτή ο συντονιστής ζητά αποδεικτικά 

έγγραφα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στη συναίνεση των πιστωτών η 

διαδικασία κηρύσσεται άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας. Αν 

υπάρχει απαρτία στη συναίνεση των πιστωτών ο συντονιστής αποστέλλει σε όλους την 

πλήρη αίτηση µε τα συνοδευτικά έγγραφα και για µικρές επιχειρήσεις ζητά πρόταση 

διορισµού εµπειρογνώµονα. Όλοι οι πιστωτές ενηµερώνονται για την έναρξη της 

διαδικασίας. Μέσα σε ένα µήνα οι πιστωτές πρέπει να στείλουν αντιπρόταση µε την 

οποία να αναφέρονται: 

• Εκτίµηση για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

• Την αξία της περιουσίας της επιχείρησης αν ρευστοποιηθεί. 

• Το ποσό που προτείνει να καταβάλει ο οφειλέτης αν δεν συµφωνεί µε το ποσό 

που έχει δηλώσει ο οφειλέτης. 

• Το συνολικό ποσό που θα λάβει ο κάθε πιστωτής. 

Η αντιπρόταση του κάθε πιστωτή κοινοποιείται και στους υπόλοιπους και µπορούν να 

κάνουν σχόλια εντός 15 ηµερών. Στη συνέχεια ο οφειλέτης πρέπει εντός 10 ηµερών να 

δηλώσει αν συµφωνεί µε µία ή περισσότερες αντιπροτάσεις. Αν συµφωνήσει σε µία ή 

περισσότερες αντιπροτάσεις, οι πιστωτές επιλέγουν µε ψηφοφορία της αντιπρόταση 

που θα υλοποιηθεί. Αν δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις ή αν υπάρχουν και δεν υπάρχει 

συναίνεση του οφειλέτη ή αν το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υποβάλει ο 



97 

 

εµπειρογνώµονας δεν εγκριθεί από τον οφειλέτη η ψηφοφορία µπαίνει η αρχική 

πρόταση του οφειλέτη και απαιτείται πλειοψηφία 3/5 των πιστωτών. Αν εγκριθεί η 

πρόταση, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ των πιστωτών που συναίνεσαν και του 

οφειλέτη. Αν δεν υπάρξει συµφωνία η διαδικασία θεωρείται άκαρπη και συντάσσεται 

από το συντονιστής πρακτικό αποτυχίας. Οι πιστωτές που καταψήφισαν την πρόταση 

που τελικά εγκρίθηκε µπορούν να υποβάλουν ένσταση. Η διαδικασία διενεργείται µε 

επικοινωνία µεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών και δεν γίνεται 

συνάντηση όλων σε κάποιο χώρο κάτι όµως που µπορεί να γίνει αν το ζητήσουν οι 

πιστωτές. Με το τέλος της διαδικασίας ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό περαίωσης 

στο οποίο αναφέρει: 

• Την ύπαρξη απαρτίας των πιστωτών. 

• Τα επιπλέον έγγραφα και στοιχεία που έδωσε ο οφειλέτης στους πιστωτές. 

• Τη συµφωνία του οφειλέτη στα σχέδια αναδιάρθρωσης που τέθηκαν σε 

ψηφοφορία. 

• Το ποσοστό πλειοψηφίας των πιστωτών για τη λήψη της απόφασης. 

• ∆ιαβεβαίωση του συντονιστή ότι εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του νόµου. 

• Τυχόν ενστάσεις των πιστωτών που καταψήφισαν. 

Αντίγραφο του πρακτικού περαίωσης αποστέλλεται σε όλους τους πιστωτές και τον 

οφειλέτη. 

Το περιεχόµενο της σύµβασης αναδιάρθρωσης µπορεί να διαµορφωθεί ελεύθερα από 

τους πιστωτές και τον οφειλέτη αλλά θα κανένας πιστωτής να µην βρεθεί σε χειρότερη 

θέση από αυτή που θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του 

οφειλέτη µε τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα ποσά που θα λάβει ο κάθε 

πιστωτής από την αναδιάρθρωση να είναι τουλάχιστον ισάξια µε αυτά που θα λάµβανε 

από την αναγκαστική εκτέλεση. Με τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και για όσο 

χρόνο τηρείται από τον οφειλέτη, δεν µπορεί να εγγραφεί νέο βάρος σε περιουσία του 

οφειλέτη για την εξασφάλιση των απαιτήσεων που είναι στην ρύθµιση.  

Η αξιολόγηση της βιωσιµότητας µίας µικρής επιχείρησης µπορεί να ανατεθεί σε 

εµπειρογνώµονα µετά από αίτηµα των πιστωτών, µπορεί ακόµα να του ανατεθεί η 
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εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης και η επαλήθευση αµφισβητούµενων απαιτήσεων.  

Η παραπάνω διαδικασία εµπλοκής του εµπειρογνώµονα  είναι υποχρεωτική για τις 

µεγάλες επιχειρήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις ο εµπειρογνώµονας µέσα σε 30 

εργάσιµες ηµέρες  από το διορισµό του και την λήψη των απαραίτητων εγγράφων, 

υποβάλλει στο συντονιστή έκθεση αξιολόγησης βιωσιµότητας και αν του έχει ζητηθεί, 

σχέδιο αναδιάρθρωσης. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει εκπονήσει ο 

εµπειρογνώµονας πρέπει να εγκριθεί από τους πιστωτές. 

Η σύµβαση πρέπει να κατατεθεί στο Πολυµελές Πρωτοδικείο για επικύρωση, το 

δικαστήριο θα εξετάσει όλες τις ενστάσεις που έχουν γίνει στο σχέδιο. Το δικαστήριο θα 

απορρίψει ένα σχέδιο µόνο όταν δεν τηρήθηκαν οι προβλέψεις του νόµου, δεν 

συµµετείχαν στη διαδικασία πιστωτές µε ποσοστό ικανό να ανατρέψει την απόφαση ή ο 

οφειλέτης δεν τηρεί τις χρηµατικές του υποχρεώσεις. Αν η αίτηση επικύρωσης 

απορριφθεί, η αναδιάρθρωση παύει να ισχύει. Οι εµπλεκόµενοι σε αυτή την περίπτωση 

έχουν δικαίωµα έφεσης. Αν αποφασιστεί επικύρωση της σύµβασης από το δικαστήριο, 

η απόφαση δεσµεύει όλους τους πιστωτές ανεξαρτήτως αν συµµετείχαν στη 

διαπραγµάτευση ή έχουν υπογράψει τη σύµβαση. 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν τηρεί τους όρους της αναδιάρθρωσης και η 

καθυστέρηση είναι µεγαλύτερη των 90 ηµερών ο πιστωτής µπορεί να ζητήσει την 

ακύρωση της συµφωνίας για όλους τους πιστωτές, σε αυτή την περίπτωση αναβιώνουν 

οι όροι αποπληρωµής του χρέους που ίσχυαν πριν τη ρύθµιση και θεωρείται απόδειξη 

για την παύση πληρωµών του οφειλέτη. 

Και φορείς του δηµοσίου και ασφαλιστικά ταµεία µπορούν να συµµετέχουν στη 

διαδικασία, ειδικές διατάξεις και περιορισµοί που ισχύουν για τη ρύθµιση χρεών στο 

δηµόσιο πρέπει να ληφθούν υπόψιν στο σχέδιο ρύθµισης. Σε περίπτωση πολλαπλών 

πιστωτών αυτοί µπορούν να συνεργάζονται µε την ανταλλαγή πληροφοριών για να 

διαπιστώσουν τη βιωσιµότητα της επιχείρησης και να καταλήξουν σε κοινή πρόταση της 

καταλληλότερης λύσης. 

 

Επίλογος-Συµπεράσµατα 
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Τα ΜΕ∆ είναι σήµερα το νούµερο ένα πρόβληµα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 

Το 35% των τραπεζικών χαρτοφυλακίων αποτελείται από ΜΕ∆ και αν σε αυτά 

προστεθεί και τα δάνεια που ρυθµίστηκαν όταν ήταν µη εξυπηρετούµενα (ΜΕΑ) το 

ποσοστό αυτό φτάνει το 50%. Η ΤτΕ έχει χαρακτηρίσει τη µείωση των ΜΕ∆ ως «εθνικό 

στόχο». Όµως τα αποτελέσµατα από το 2016 που τα ΜΕ∆ έφτασαν στο αποκορύφωµα 

τους, τα αποτελέσµατα δεν ήταν θεαµατικά αφού υπήρξε µία µείωση µόνο 2%, τρείς 

µονάδες λιγότερο από τον στόχο που είχαν θέσει από κοινού τράπεζες και ΤτΕ. Ακόµα 

και αυτή όµως η µείωση προήρθε από διαγραφές δανείων που δεν εξασφαλίζουν 

ρευστότητα για τις τράπεζες. 

Είναι όµως θετικό ότι πλέον υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. Ο νόµος για την προστασία των υπερχρεωµένων δανειοληπτών 

αυστηροποιήθηκε ώστε να µην προστατεύονται οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Ο 

Κώδικας ∆εοντολογίας επιβάλει υποχρεώσεις τόσο στους δανειολήπτες όσο και στους 

πιστωτές και τους δεσµεύει σε προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης ρύθµισης ή 

οριστικής διευθέτησης των οφειλών. Ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης των 

επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα σε βιώσιµες επιχειρήσεις να αναδιαρθρώσουν 

συνολικά τις οφειλές τους  και να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους. Τέλος η 

δευτερογενής αγορά ΜΕ∆ έχει ήδη δηµιουργηθεί και αναµένεται το επόµενο διάστηµα 

να αυξηθούν οι πωλήσεις ΜΕ∆ από τις τράπεζες. 

Στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχει κάποια λύση από κρατική παρέµβαση που έγινε 

σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία. Η δηµιουργία ενός κρατικού φορέα που θα αγοράσει 

ΜΕ∆ από τις τράπεζες για να τα πουλήσει στο µέλλον όταν οι συνθήκες θα είναι 

καλύτερες δεν έχει γίνει και δεν προβλέπεται να γίνει. Αυτό είναι µάλλον φυσιολογικό αν 

αναλογιστούµε την άσχηµη δηµοσιονοµική κατάσταση του ελληνικού κράτους. 

Το κρίσιµο ζήτηµα όµως για την για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ΜΕ∆ δεν 

είναι άλλο από την επιστροφή της ελληνικής οικονοµίας σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης 

και την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας. Η ανάκαµψη της οικονοµίας θα 

δηµιουργήσει εισόδηµα για ιδιώτες και επιχειρήσεις που θα µπορούν πλέον να 

εξυπηρετούν της οφειλές τους. Η µείωση των ΜΕ∆ και η είσπραξη ρευστών θα δώσει 

στις τράπεζες την ευκαιρία για νέο δανεισµό που θα δώσει επιπλέον ώθηση στην 
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ανάπτυξη. Η αντιµετώπιση λοιπόν του προβλήµατος των ΜΕ∆ είναι ταυτόχρονα αιτία 

και αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. 
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