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1 Εισαγωγή 

1.1 Πλαίσιο του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων 

Ένας ορισμένος αριθμός τραπεζών σε χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ 
παρουσιάζουν σήμερα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1.  

Επικρατεί γενικότερα η άποψη ότι τα υψηλά επίπεδα ΜΕΔ επηρεάζουν εν τέλει 
αρνητικά τις τραπεζικές χορηγήσεις προς την οικονομία1, ως αποτέλεσμα των 
περιορισμών του ισολογισμού, της κερδοφορίας και του κεφαλαίου που 
αντιμετωπίζουν οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. 

Σχήμα 1 
Εξέλιξη του δείκτη Texas (Texas ratio) και του δείκτη απομειωμένων δανείων στη ζώνη του ευρώ 

Δείκτες απομειωμένων δανείων για σημαντικούς 
τραπεζικούς ομίλους της ζώνης του ευρώ 
 
 
(2007-2015, ποσοστό (%) δανείων, διάμεσες τιμές) 

 

Πηγή: SNL Financial. 
Σημειώσεις: Βάσει δημοσιοποιημένων στοιχείων για δείγμα 55 σημαντικών τραπεζικών 
ομίλων. Οι χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση είναι η Κύπρος, η 
Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία. 

Η σκόπιμη και βιώσιμη μείωση των ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών ωφελεί 
την οικονομία τόσο από μικροπροληπτική όσο και από μακροπροληπτική σκοπιά. 
Ταυτόχρονα, αναγνωρίζεται ότι η οικονομική ανάκαμψη αποτελεί επίσης έναν 
σημαντικό παράγοντα για την οριστική διευθέτηση των ΜΕΔ. 

Η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων 
ενεργητικού είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Τραπεζικής Εποπτείας της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η ΕΚΤ ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το 

                                                                    
1  Βλ. ΕΚΤ και άλλες διεθνείς έρευνες, π.χ. έγγραφο προβληματισμού του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans». 
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(2007-2015, ποσοστιαίες μονάδες, διάμεσες τιμές) 

 

Πηγή: SNL Financial. 
Σημειώσεις: Βάσει δημοσιοποιημένων στοιχείων για δείγμα σημαντικών τραπεζικών 
ομίλων. Οι χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση 
είναι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Ισπανία. 

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

χώρες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση
άλλες χώρες

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1519.pdf
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ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του 2014 η οποία αποτελείτο 
από δύο βασικούς πυλώνες - έναν έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού 
και μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Σε συνέχεια της συνολικής 
αξιολόγησης, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ εξακολούθησε να ασχολείται εντατικά 
με τα ΜΕΔ στο πλαίσιο του εποπτικού της έργου. Κατά τη συνεχή εποπτική 
παρακολούθηση, οι μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) παρατήρησαν ότι οι τράπεζες 
ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση, την 
επιμέτρηση, τη διαχείριση και τη διαγραφή ΜΕΔ. Για τον λόγο αυτό, τον Ιούλιο του 
2015 το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανέθεσε σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (η οποία αποτελείτο από μέλη του προσωπικού της 
ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών) να αναπτύξει μια ομοιόμορφη εποπτική 
προσέγγιση για τα ΜΕΔ. 

Επιπλέον, στις εποπτικές προτεραιότητές της, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ 
ανέδειξε τον πιστωτικό κίνδυνο και τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων 
δανείων ως βασικούς κινδύνους για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ. 

Μέσω του έργου της ομάδας υψηλού επιπέδου, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ 
εντόπισε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές τις οποίες κρίνει σκόπιμο να παρουσιάσει 
στο παρόν έγγραφο δημόσιων κατευθύνσεων. Αυτές οι πρακτικές προορίζονται από 
εδώ και στο εξής να αποτελέσουν την εποπτική προσδοκία της Τραπεζικής 
Εποπτείας της ΕΚΤ.  

Το παρόν έγγραφο κατευθύνσεων περιέχει κατά κύριο λόγο ποιοτικά στοιχεία. 
Επιδιώκεται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εγγράφου κατευθύνσεων βάσει 
της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων που αφορούν τα ΜΕΔ. Ως επόμενο 
βήμα προς τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ σχεδιάζει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη 
βελτίωση του έγκαιρου χαρακτήρα των προβλέψεων και των διαγραφών. 

Ενώ αναγνωρίζεται ότι για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων θα χρειαστεί χρόνος και μεσοπρόθεσμος 
προσανατολισμός, οι αρχές που παρουσιάζονται θα χρησιμεύσουν επίσης ως 
βασικό πλαίσιο για την εποπτική αξιολόγηση των τραπεζών ως προς αυτό το 
ζήτημα. Ως μέρος του συνεχούς εποπτικού έργου τους, οι ΜΕΟ θα συνεργαστούν με 
τις τράπεζες για την εφαρμογή του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων. Αναμένεται 
ότι οι τράπεζες θα εφαρμόσουν τις κατευθύνσεις αναλογικά και με την προσήκουσα 
προθυμία, σύμφωνα με την έκταση και τη σοβαρότητα των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν όσον αφορά τα ΜΕΔ. 

1.2 Εφαρμοσιμότητα του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων 

Το παρόν έγγραφο κατευθύνσεων απευθύνεται σε πιστωτικά ιδρύματα υπό την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (Capital 
Requirements Regulation - CRR)2, τα οποία εφεξής καλούνται «τράπεζες». Μπορεί 
                                                                    
2  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 

2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:32013R0575
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γενικά να εφαρμοστεί σε όλα τα σημαντικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση 
εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), συμπεριλαμβανομένων των 
διεθνών θυγατρικών τους. Ωστόσο, ισχύουν οι αρχές της αναλογικότητας και της 
σημαντικότητας. Γι' αυτό, μέρη του παρόντος εγγράφου, συγκεκριμένα τα κεφάλαια 2 
και 3 σχετικά με τη στρατηγική, τη διαχείριση και το επιχειρησιακό πλαίσιο των ΜΕΔ, 
ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία για τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ που 
είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν αυτήν την εξαιρετική κατάσταση. Ωστόσο, 
ακόμη και σημαντικά ιδρύματα με σχετικά χαμηλό συνολικό επίπεδο ΜΕΔ μπορεί να 
κρίνουν σκόπιμη την εφαρμογή ορισμένων μερών αυτών των κεφαλαίων, π.χ. σε 
χαρτοφυλάκια με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. Τα κεφάλαια 4, 5, 6 και 7 θεωρούνται 
εφαρμοστέα σε όλα τα σημαντικά ιδρύματα.  

Για τον σκοπό του παρόντος εγγράφου, η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ ορίζει τις 
τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ ως τράπεζες με επίπεδα ΜΕΔ σημαντικά 
υψηλότερα από το μέσο επίπεδο της ΕΕ.3 Ωστόσο, αυτός ο ορισμός έχει 
απλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι τράπεζες που δεν εμπίπτουν σε αυτόν 
μπορεί επίσης να ωφεληθούν από την εφαρμογή όλου του περιεχόμενου με δική 
τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών, ιδίως όταν υπάρχουν 
σημαντικές εισροές ΜΕΔ, υψηλά επίπεδα στοιχείων ενεργητικού υπό ρύθμιση ή υπό 
κατάσχεση, χαμηλή κάλυψη προβλέψεων ή υψηλός δείκτης Texas4. 

Το παρόν έγγραφο κατευθύνσεων για τα ΜΕΔ δεν έχει επί του παρόντος δεσμευτικό 
χαρακτήρα. Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να εξηγούν και να τεκμηριώνουν τυχόν 
αποκλίσεις κατόπιν εποπτικού αιτήματος. Οι παρούσες κατευθύνσεις λαμβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο της τακτικής Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης 
(Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του ΕΕΜ και η μη 
συμμόρφωση προς αυτές μπορεί να οδηγήσει στη λήψη εποπτικών μέτρων. 

Πρόθεση του εγγράφου κατευθύνσεων δεν είναι να αντικαταστήσει τυχόν 
εφαρμοστέες κανονιστικές ή λογιστικές απαιτήσεις ή κατευθύνσεις υφιστάμενων 
κανονισμών ή οδηγιών της ΕΕ και των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρονται στην 
εθνική νομοθεσία ή αντίστοιχων διατάξεων, ή κατευθυντήριες γραμμές που 
εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), ή να υπερισχύσει αυτών. 
Αντιθέτως, αυτές οι κατευθύνσεις αποτελούν ένα εποπτικό εργαλείο με στόχο την 
αποσαφήνιση των εποπτικών προσδοκιών σχετικά με την ταυτοποίηση,  διαχείριση, 
επιμέτρηση και διαγραφή ΜΕΔ σε τομείς όπου οι υφιστάμενοι κανονισμοί, οδηγίες ή 
κατευθυντήριες γραμμές σιωπούν ή δεν εξειδικεύονται επαρκώς. Όπου ισχύουν 
δεσμευτικοί νόμοι, λογιστικοί κανόνες και εθνικοί κανονισμοί για το ίδιο ζήτημα, οι 
τράπεζες θα πρέπει να συμμορφώνονται προς αυτούς. Αναμένεται επίσης ότι οι 
τράπεζες δεν θα διευρύνουν τις υφιστάμενες αποκλίσεις μεταξύ κανονιστικών και 
λογιστικών απόψεων βάσει του παρόντος εγγράφου, αλλά μάλλον το αντίθετο: οι 
τράπεζες θα πρέπει, κατά το δυνατό, να προωθούν την έγκαιρη σύγκλιση 
κανονιστικών και λογιστικών απόψεων όταν αυτές διαφέρουν σημαντικά.  

                                                                    
3  Κατάλληλη παραπομπή για τον προσδιορισμό των μέσων δεικτών ΜΕΔ και των επιπέδων κάλυψης 

στην ΕΕ είναι ο πίνακας κινδύνων  που δημοσιεύει κάθε τρίμηνο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).  
4  Οι ορισμοί των διαφόρων εννοιών που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο κατευθύνσεων 

παρατίθενται στο γλωσσάριο, στο Παράρτημα 1. 

http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard
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Το παρόν έγγραφο κατευθύνσεων θα πρέπει να είναι εφαρμοστέο από την 
ημερομηνία δημοσίευσης και μετά. Ωστόσο, τα σημαντικά ιδρύματα μπορεί στη 
συνέχεια να καλύψουν τα κενά που εντοπίστηκαν με κατάλληλα σχέδια δράσης, 
βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, στα οποία θα πρέπει να συμφωνήσουν οι 
αντίστοιχες ΜΕΟ. Προκειμένου να διασφαλίζεται συνέπεια και συγκρισιμότητα, οι 
βελτιωμένες δημοσιοποιήσεις για τα ΜΕΔ αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 
ημερομηνίες αναφοράς του 2018.  

1.3 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων 

Ο όρος «ΜΕΔ» χρησιμοποιείται γενικά στο παρόν έγγραφο για λόγους συντομίας. 
Ωστόσο, σε τεχνικούς όρους, το έγγραφο κατευθύνσεων εξετάζει όλα τα μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ), σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΑΤ5, καθώς και τα 
υπό κατάσχεση στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, εξετάζει τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα 
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να μετατραπούν σε μη εξυπηρετούμενα, όπως τα 
ανοίγματα που βρίσκονται «υπό παρακολούθηση» και τα εξυπηρετούμενα 
ρυθμισμένα ανοίγματα. Στο παρόν έγγραφο τα αρχικά «ΜΕΔ» και «ΜΕΑ» 
χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση. 

1.4 Δομή 

Η δομή του εγγράφου ακολουθεί τον κύκλο διαχείρισης των ΜΕΔ. Ξεκινά με τις 
εποπτικές προσδοκίες για τις στρατηγικές των ΜΕΔ στο κεφάλαιο 2, οι οποίες 
συνδέονται στενά με τη διαχείριση και το επιχειρησιακό πλαίσιο των ΜΕΔ, που 
καλύπτονται στο κεφάλαιο 3. Στη συνέχεια, το έγγραφο κατευθύνσεων παρουσιάζει 
συνοπτικά τις σημαντικές πτυχές που διέπουν τα μέτρα ρύθμισης στο κεφάλαιο 4 και 
την αναγνώριση των ΜΕΔ στο κεφάλαιο 5. Οι ποιοτικές κατευθύνσεις για τον 
σχηματισμό προβλέψεων και τις διαγραφές ΜΕΔ εξετάζονται στο κεφάλαιο 6, ενώ οι 
αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων εξετάζονται στο κεφάλαιο 7.  

                                                                    
5  Βλ. κεφάλαιο 5 για λεπτομέρειες. 
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2 Στρατηγική για τα ΜΕΔ 

2.1 Σκοπός και συνοπτική παρουσίαση  

Η στρατηγική για τα ΜΕΔ θεσπίζει τους στρατηγικούς στόχους των τραπεζών με 
υψηλά επίπεδα ΜΕΔ με σκοπό τη μείωση των ΜΕΔ, βάσει ενός δεσμευτικού 
χρονοδιαγράμματος, στη διάρκεια ρεαλιστικών αλλά επαρκώς φιλόδοξων χρονικά 
δεσμευτικών οριζόντων (στόχοι μείωσης των ΜΕΔ). Θα πρέπει να καθορίζει την 
προσέγγιση και τους στόχους των τραπεζών σχετικά με την αποτελεσματική 
διαχείριση (π.χ. μεγιστοποίηση των ανακτήσεων) και εν τέλει μείωση του όγκου των 
ΜΕΔ με σαφή, αξιόπιστο και εφικτό τρόπο για κάθε σχετικό χαρτοφυλάκιο. 

Τα ακόλουθα στάδια θεωρούνται ότι αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία για τη 
χάραξη και εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής:  

1. αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών ικανοτήτων διαχείρισης των ΜΕΔ, των εξωτερικών συνθηκών που 
επηρεάζουν τη διευθέτηση των ΜΕΔ και των επιδράσεων στο κεφάλαιο (βλ. 
ενότητα 2.2)· 

2. χάραξη της στρατηγικής για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των στόχων σε 
ό,τι αφορά την ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων (ποιοτική διάσταση) και 
την προβλεπόμενη μείωση των ΜΕΔ (ποσοτική διάσταση) στη διάρκεια 
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών οριζόντων 
(βλ. ενότητα 2.3)· 

3. εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
αναγκαίων μεταβολών στην οργανωτική δομή της τράπεζας (βλ. ενότητα 2.4 )·  

4. πλήρης ενσωμάτωση της στρατηγικής για τα ΜΕΔ στις διαδικασίες διαχείρισης 
της τράπεζας, στις οποίες περιλαμβάνεται επίσης τακτικός έλεγχος και 
ανεξάρτητη παρακολούθηση (βλ. ενότητα 2.5).  

Οι πτυχές της στρατηγικής για τα ΜΕΔ που αφορούν τη διαχείριση καλύπτονται κατά 
κύριο λόγο στο κεφάλαιο 3. 

2.2 Αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

Η κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο συνολικό του πλαίσιο, τόσο 
εσωτερικά όσο και εξωτερικά, έχει ουσιώδη σημασία για τη χάραξη μιας φιλόδοξης 
αλλά ρεαλιστικής στρατηγικής για τα ΜΕΔ.  

Κατά τη χάραξη και εκτέλεση στρατηγικής για τα ΜΕΔ κατάλληλης για τον σκοπό της, 
οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν σε πρώτη φάση τα ακόλουθα στοιχεία: 
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1. τις εσωτερικές ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης (π.χ. μεγιστοποίηση 
των ανακτήσεων) και μείωσης των ΜΕΔ στη διάρκεια καθορισμένου χρονικού 
ορίζοντα· 

2. τις εξωτερικές συνθήκες και το επιχειρησιακό περιβάλλον·  

3. τις επιπτώσεις της εν λόγω στρατηγικής στο κεφάλαιο. 

2.2.1 Εσωτερικές ικανότητες/αυτο-αξιολόγηση 

Υπάρχουν ορισμένες βασικές εσωτερικές πτυχές που επηρεάζουν την ανάγκη και 
την ικανότητα της τράπεζας να βελτιστοποιεί τη διαχείριση και επομένως να 
επιτυγχάνει τη μείωση των ΜΕΔ και των στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση (κατά 
περίπτωση). Θα πρέπει να διενεργείται μια ενδελεχής και ρεαλιστική αυτο-
αξιολόγηση για να διαπιστώνεται η σοβαρότητα της κατάστασης και να καθορίζονται 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εσωτερικά για την αντιμετώπισή της.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να κατανοούν πλήρως και να εξετάζουν τα εξής: 

• την έκταση του ζητήματος των ΜΕΔ και τους παράγοντες που το καθορίζουν: 

• το μέγεθος και την εξέλιξη των οικείων χαρτοφυλακίων ΜΕΔ με κατάλληλο 
βαθμό λεπτομέρειας, ο οποίος απαιτεί κατάλληλη κατηγοριοποίηση των 
χαρτοφυλακίων, όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3· 

• τους παράγοντες που καθορίζουν τις εισροές και εκροές ΜΕΔ, ανά 
χαρτοφυλάκιο κατά περίπτωση· 

• άλλες πιθανές συσχετίσεις και αιτιώδεις συνάφειες. 

• τα αποτελέσματα προγενέστερων δράσεων για τα ΜΕΔ: 

• το είδος και τη φύση των μέτρων που υλοποιήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ρύθμισης· 

• την επιτυχημένη υλοποίηση τέτοιων δράσεων και τους σχετικούς 
καθοριστικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων ρύθμισης. 

• τις επιχειρησιακές ικανότητες (διαδικασίες, εργαλεία, ποιότητα δεδομένων, 
πληροφοριακά συστήματα/αυτοματισμοί, προσωπικό/εμπειρογνωμοσύνη, λήψη 
αποφάσεων, εσωτερικές πολιτικές και τυχόν άλλοι σχετικοί τομείς για την 
υλοποίηση της στρατηγικής) για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, αλλά όχι μόνο, τα εξής:  

• έγκαιρη προειδοποίηση και εντοπισμό/αναγνώριση των ΜΕΔ· 

• μέτρα ρύθμισης· 

• σχηματισμό προβλέψεων· 
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• αποτιμήσεις εξασφαλίσεων· 

• ανάκτηση χρέους/νομική διαδικασία/κατάσχεση· 

• διαχείριση των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού (κατά περίπτωση)· 

• υποβολή στοιχείων και παρακολούθηση των ΜΕΔ και αποτελεσματικότητα 
των λύσεων διευθέτησης των ΜΕΔ. 

Για κάθε στάδιο της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων, οι 
τράπεζες θα πρέπει να διενεργούν ενδελεχή αυτοαξιολόγηση προκειμένου να 
προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα, τα σημαντικά κενά και τους πιθανούς τομείς 
βελτίωσης προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των ΜΕΔ. Η εσωτερική 
έκθεση αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να κοινοποιείται στο διοικητικό όργανο και τις 
εποπτικές ομάδες. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να επαναλαμβάνουν ή να επικαιροποιούν σχετικές πτυχές 
της αυτοαξιολόγησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και επίσης θα πρέπει να 
επιδιώκουν τακτικά να λαμβάνουν την ανεξάρτητη γνώμη εμπειρογνωμόνων για τις 
εν λόγω πτυχές, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

2.2.2 Εξωτερικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον 

Η κατανόηση των τρεχουσών και των πιθανών μελλοντικών εξωτερικών 
επιχειρησιακών συνθηκών/περιβάλλοντος είναι ουσιώδης για τη θέσπιση 
στρατηγικής για τα ΜΕΔ και των συναφών στόχων μείωσης των ΜΕΔ. Οι τράπεζες 
θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις σχετικές εξελίξεις και θα πρέπει, 
εφόσον χρειάζεται, να επικαιροποιούν τις στρατηγικές τους για τα ΜΕΔ. Κατά τη 
χάραξη της στρατηγικής τους οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
εξωτερικούς παράγοντες που παρατίθενται παρακάτω. Αυτοί δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται οι μοναδικοί παράγοντες καθώς υπάρχουν και άλλοι που δεν 
αναφέρονται παρακάτω οι οποίοι μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε 
συγκεκριμένες χώρες ή καταστάσεις.  

Μακροοικονομικές συνθήκες 

Οι μακροοικονομικές συνθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χάραξη 
στρατηγικής για τα ΜΕΔ και θα πρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη με δυναμικό 
τρόπο. Αυτό αφορά μεταξύ άλλων και τη δυναμική της αγοράς ακινήτων6 και των 
συγκεκριμένων σχετικών υποτμημάτων της. Οι τράπεζες με χαρτοφυλάκια ΜΕΔ που 
παρουσιάζουν συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. ναυτιλία ή γεωργία) θα 
πρέπει να διενεργούν συνεχείς και διεξοδικές αναλύσεις της δυναμικής των τομέων 
τις οποίες θα ενσωματώνουν στην εν λόγω στρατηγική τους.  

                                                                    
6  Εκτός αν τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα δεν έχουν σημασία εντός των 

χαρτοφυλακίων ΜΕΔ. 
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Η μείωση του κινδύνου λόγω των ΜΕΔ μπορεί να επιτευχθεί και θα πρέπει να 
επιδιώκεται, ακόμα και σε λιγότερο ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες.7 

Προσδοκίες της αγοράς 

Η αξιολόγηση των προσδοκιών των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών (μεταξύ 
άλλων, αλλά όχι μόνο, των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, των 
αναλυτών της αγοράς, της έρευνας και των πελατών) σχετικά με τα αποδεκτά 
επίπεδα ΜΕΔ και την κάλυψή τους θα συμβάλλει ώστε να προσδιορίζεται η έκταση 
και η ταχύτητα με την οποία οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να 
μειώσουν τα χαρτοφυλάκια τους. Αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη θα χρησιμοποιούν 
συχνά εθνικούς ή διεθνείς δείκτες αναφοράς και αναλύσεις ομοειδών φορέων.  

Ζήτηση ΜΕΔ από επενδυτές 

Οι τάσεις και η δυναμική της εγχώριας και διεθνούς αγοράς ΜΕΔ για πωλήσεις 
χαρτοφυλακίων θα βοηθήσουν τις τράπεζες στη λήψη τεκμηριωμένων στρατηγικών 
αποφάσεων σχετικά με προβολές για το ενδεχόμενο πώλησης χαρτοφυλακίων και 
τιμολόγησής τους. Ωστόσο, οι επενδυτές τιμολογούν εν τέλει ανάλογα με την 
περίπτωση και ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμολόγηση είναι η 
ποιότητα των εγγράφων τεκμηρίωσης και τα στοιχεία ανοιγμάτων που οι τράπεζες 
μπορούν να παρέχουν για τα χαρτοφυλάκια ΜΕΔ. 

Εξυπηρέτηση των ΜΕΔ 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική για τα ΜΕΔ είναι η 
ωριμότητα του κλάδου εξυπηρέτησης των ΜΕΔ. Εξειδικευμένοι φορείς 
εξυπηρέτησης μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος συντήρησης και 
διευθέτησης των ΜΕΔ. Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να συντονίζουν και να 
διαχειρίζονται σωστά τέτοιες συμβάσεις εξυπηρέτησης.  

Κανονιστικό, νομικό και δικαστικό πλαίσιο 

Τα εθνικά καθώς και τα ευρωπαϊκά και διεθνή κανονιστικά, νομικά και δικαστικά 
πλαίσια επηρεάζουν τη στρατηγική για τα ΜΕΔ των τραπεζών και την ικανότητά τους 
να μειώνουν τα ΜΕΔ. Για παράδειγμα, νομικά ή δικαστικά κωλύματα όσον αφορά 
την αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων επηρεάζουν την ικανότητα της τράπεζας να 
κινεί δικαστικές διαδικασίες έναντι δανειοληπτών ή να λαμβάνει στοιχεία ενεργητικού 
ως πληρωμή χρέους και θα επηρεάζει επίσης το κόστος εκποίησης εξασφαλίσεων 
στις εκτιμήσεις σχηματισμού προβλέψεων για ζημίες από δάνεια. Επομένως, οι 

                                                                    
7  Παράδειγμα των στόχων που θεσπίστηκαν για ελληνικά σημαντικά ιδρύματα παρατίθεται παρακάτω σε 

αυτό το κεφάλαιο. 
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τράπεζες θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες των δικαστικών 
διαδικασιών που συνδέονται με τη διευθέτηση των ΜΕΔ ανάλογα με την κατηγορία 
στοιχείων ενεργητικού και επίσης ανάλογα με τη χώρα στην οποία 
δραστηριοποιούνται και στην οποία παρουσιάζονται υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αξιολογούν: τη μέση διάρκεια τέτοιων διαδικασιών, το 
μέσο οικονομικό αποτέλεσμα, την κατάταξη διαφορετικών τύπων ανοιγμάτων και τις 
σχετικές επιπτώσεις στο αποτέλεσμα (π.χ. όσον αφορά εξασφαλισμένα και μη 
εξασφαλισμένα ανοίγματα), την επιρροή του είδους και της κατάταξης των 
εξασφαλίσεων και εγγυήσεων στο αποτέλεσμα (π.χ. όσον αφορά το δεύτερο ή τρίτο 
δικαίωμα και προσωπικές εγγυήσεις), τον αντίκτυπο ζητημάτων προστασίας 
καταναλωτή σε νομικές αποφάσεις (ιδίως για ενυπόθηκα ανοίγματα λιανικής) και το 
μέσο συνολικό κόστος των δικαστικών διαδικασιών. Επιπλέον, θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνεται υπόψη και το νομικό πλαίσιο για την προστασία καταναλωτή καθώς 
διαδραματίζει και αυτό κάποιο ρόλο στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση με 
τον πελάτη. 

Επιπτώσεις στη φορολογία 

Οι επιπτώσεις του σχηματισμού προβλέψεων και των διαγραφών όσον αφορά τα 
ΜΕΔ στην εθνική φορολογία επηρεάζουν επίσης τις στρατηγικές για τα ΜΕΔ. 

2.2.3 Επιπτώσεις στο κεφάλαιο της στρατηγικής για τα ΜΕΔ 

Τα επίπεδα κεφαλαίου και οι προβλεπόμενες τάσεις τους αποτελούν σημαντικούς 
παράγοντες για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των μέτρων που έχουν στη 
διάθεσή τους οι τράπεζες για μείωση των ΜΕΔ. Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εξετάζουν βάσει δυναμικών υποδειγμάτων τις κεφαλαιακές επιπτώσεις των 
διαφόρων στοιχείων στην στρατηγική τους για τα ΜΕΔ, ιδανικά σύμφωνα με 
διαφορετικά οικονομικά σενάρια. Αυτές οι επιπτώσεις θα πρέπει επίσης να 
εξετάζονται σε συνδυασμό με το πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων, 
καθώς και με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας 
(internal capital adequacy assessment process - ICAAP).  

Εάν τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας είναι λίγα και η κερδοφορία χαμηλή, οι 
τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να εντάσσουν στον κεφαλαιακό 
προγραμματισμό τους κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέπουν τη βιώσιμη εξυγίανση 
των ισολογισμών από τα ΜΕΔ. 

2.3 Χάραξη της στρατηγικής για τα ΜΕΔ 

Η στρατηγική για τα ΜΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο ποσοτικούς 
στόχους για τα ΜΕΔ, βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, που θα 
υποστηρίζονται από ένα αντίστοιχο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Θα πρέπει 
να βασίζεται σε αυτοαξιολόγηση και ανάλυση των επιλογών εφαρμογής της. Η 
στρατηγική για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου, θα 
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πρέπει να εγκρίνεται από το διοικητικό όργανο και να επανεξετάζεται τουλάχιστον 
ετησίως. 

2.3.1 Επιλογές εφαρμογής της στρατηγικής 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που περιγράφεται ανωτέρω, οι τράπεζες θα πρέπει να 
εξετάζουν το εύρος των διαθέσιμων επιλογών εφαρμογής της στρατηγικής για τα 
ΜΕΔ και τον αντίστοιχο οικονομικό αντίκτυπό τους. Παραδείγματα επιλογών 
εφαρμογής, που δεν αλληλοαποκλείονται, είναι τα εξής: 

• Στρατηγική διακράτησης/στρατηγική μέτρων ρύθμισης: Η επιλογή της 
στρατηγικής διακράτησης συνδέεται στενά με το επιχειρησιακό μοντέλο, την 
εμπειρία αξιολόγησης του δανειολήπτη και των μέτρων ρύθμισης, τις 
επιχειρησιακές ικανότητες διαχείρισης των ΜΕΔ, την ανάθεση εξυπηρέτησης 
χρέους σε εξωτερικούς φορείς και τις πολιτικές διαγραφής.  

• Ενεργές μειώσεις χαρτοφυλακίου: Αυτές επιτυγχάνονται μέσω πωλήσεων ή/και 
διαγραφών ανοιγμάτων ΜΕΔ για τα οποία έχουν σχηματιστεί προβλέψεις και τα 
οποία θεωρούνται μη ανακτήσιμα. Αυτή η επιλογή συνδέεται στενά με την 
επάρκεια προβλέψεων, την αποτίμηση εξασφαλίσεων, την ποιότητα στοιχείων 
ανοιγμάτων και τη ζήτηση ΜΕΔ από επενδυτές. 

• Μεταβολή του είδους του ανοίγματος: Αφορά, μεταξύ άλλων, κατασχέσεις, 
συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο, συμφωνίες ανταλλαγής 
χρέους με στοιχεία ενεργητικού ή αντικατάσταση εξασφάλισης. 

• Επιλογές νομικής φύσεως: Αφορούν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες 
αφερεγγυότητας ή εξωδικαστικές λύσεις. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η στρατηγική τους για τα ΜΕΔ δεν 
περιλαμβάνει μόνο μία επιλογή στρατηγικής αλλά μάλλον συνδυασμούς 
στρατηγικών/επιλογών για την επίτευξη των στόχων τους βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επιπλέον θα πρέπει να διερευνούν ποιες 
επιλογές είναι περισσότερο συμφέρουσες για τα διάφορα χαρτοφυλάκια ή κατηγορίες 
(βλ. ενότητα 3.3.2  σχετικά με την κατάτμηση των χαρτοφυλακίων) και υπό 
διαφορετικές προϋποθέσεις.  

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να προσδιορίζουν μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιλογές στρατηγικής για μείωση των ΜΕΔ οι οποίες μπορεί να 
μην μπορούν να επιτευχθούν αμέσως (π.χ. έλλειψη άμεσης ζήτησης ΜΕΔ από 
επενδυτές η οποία  μπορεί να μεταβληθεί μεσομακροπρόθεσμα). Τα επιχειρησιακά 
σχέδια μπορεί να χρειάζεται να προβλέπουν τέτοιες αλλαγές, όπως π.χ. η ανάγκη 
βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων για τα ανοίγματα ΜΕΔ προκειμένου να είναι 
έτοιμα για μελλοντικές συναλλαγές με επενδυτές.  

Εάν οι τράπεζες αξιολογούν ότι οι ανωτέρω επιλογές εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν 
αποτελεσματική μείωση των ΜΕΔ σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα για ορισμένα 
χαρτοφυλάκια, κατηγορίες ή επιμέρους ανοίγματα, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται 
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με σαφήνεια σε μια ενδεδειγμένη και έγκαιρη προσέγγιση όσον αφορά τον 
σχηματισμό προβλέψεων. Η τράπεζα θα πρέπει να διενεργεί διαγραφές των δανείων 
που θεωρούνται μη εισπρακτέα εγκαίρως. 

Τέλος, αναγνωρίζεται ότι οι πράξεις μεταφοράς κινδύνου και τιτλοποίησης όσον 
αφορά τα ΜΕΔ μπορούν να είναι ωφέλιμες για τις τράπεζες σε ό,τι αφορά τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση ρευστότητας, την εξειδίκευση και την αποδοτικότητα. 
Ωστόσο, πρόκειται συνήθως για πολύπλοκες διαδικασίες που θα πρέπει να 
διενεργούνται με προσοχή. Κατά συνέπεια, αναμένεται από τα ιδρύματα που 
επιθυμούν να εκτελούν τέτοιες πράξεις να διενεργούν άρτια ανάλυση κινδύνων και 
να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου κινδύνων8 (βλ. Παράρτημα 8 για 
περισσότερες λεπτομέρειες). 

2.3.2 Στόχοι 

Πριν από την έναρξη διαδικασίας καθορισμού βραχυμεσοπρόθεσμων στόχων, οι 
τράπεζες θα πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια τα μακροπρόθεσμα επίπεδα ΜΕΔ που 
θεωρούν εύλογα, τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. 
Αναγνωρίζεται ότι τα χρονικά διαστήματα που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών 
των μακροπρόθεσμων στόχων περιβάλλονται από σημαντική αβεβαιότητα, αλλά 
αποτελούν ουσιώδη παράγοντα για τον καθορισμό κατάλληλων βραχυπρόθεσμων 
και μεσοπρόθεσμων στόχων. Οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε έντονες 
μακροοικονομικές συνθήκες θα πρέπει επίσης να εξετάζουν τα διεθνή ή ιστορικά 
όρια αναφοράς για τον ορισμό των «εύλογων» μακροπρόθεσμων επιπέδων ΜΕΔ.9 

Οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να ενσωματώνουν, κατ' ελάχιστο, 
στην στρατηγική τους για τα ΜΕΔ σαφώς καθορισμένους ποσοτικούς στόχους 
(συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υπό κατάσχεση στοιχείων 
ενεργητικού), οι οποίοι θα πρέπει να εγκρίνονται από το διοικητικό όργανο. Ο 
συνδυασμός αυτών των στόχων θα πρέπει να οδηγεί σε σαφή μείωση των 
ανοιγμάτων ΜΕΔ (πριν και μετά από προβλέψεις) τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα. 
Παρόλο που οι προσδοκίες για μεταβολή των μακροοικονομικών συνθηκών μπορεί 
να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στον καθορισμό του επιπέδου των στόχων (εφόσον 
στηρίζονται σε στέρεες εξωτερικές προβλέψεις), δεν θα πρέπει να αποτελούν τον 
μοναδικό καθοριστικό παράγοντα για τους θεσπισμένους στόχους μείωσης των 
ΜΕΔ.  

Οι στόχοι θα πρέπει να θεσπίζονται, κατ' ελάχιστο, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

• κατά χρονικούς ορίζοντες, δηλ. βραχυπρόθεσμους (ενδεικτικά 1 έτος), 
μεσοπρόθεσμους (ενδεικτικά 3 έτη) και πιθανόν μακροπρόθεσμους·  

• κατά βασικά χαρτοφυλάκια (π.χ. ενυπόθηκα δάνεια λιανικής, καταναλωτικά 
δάνεια λιανικής, δάνεια λιανικής προς μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, 

                                                                    
8  Όπως απαιτείται για τιτλοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 του CRR. 
9  Για βραχυμεσοπρόθεσμους στόχους, τα διεθνή όρια αναφοράς δεν έχουν τόση σημασία. 
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δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις, 
δάνεια για επαγγελματικά ακίνητα)· 

• κατά την επιλογή εφαρμογής με σκοπό την προβλεπόμενη μείωση (π.χ. 
ανακτήσεις σε μετρητά στο πλαίσιο της στρατηγικής διακράτησης, απόκτηση 
κυριότητας εξασφαλίσεων, ανακτήσεις από δικαστικές διαδικασίες, έσοδα από 
την πώληση ΜΕΔ ή διαγραφές). 

Για τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ, οι στόχοι για τα ΜΕΔ θα πρέπει κατ' ελάχιστο 
να περιλαμβάνουν μια προβλεπόμενη απόλυτη ή ποσοστιαία μείωση των 
ανοιγμάτων ΜΕΔ, τόσο πριν όσο και μετά από προβλέψεις, όχι μόνο σε συνολικό 
επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βασικών χαρτοφυλακίων ΜΕΔ. Εάν τα υπό κατάσχεση 
στοιχεία ενεργητικού είναι ουσιώδη10, θα πρέπει να καθορίζεται μια ειδική στρατηγική 
για αυτά ή τουλάχιστον η στρατηγική για τα ΜΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στόχους για τη μείωσή τους. Αναγνωρίζεται ότι μια μείωση των ΜΕΑ μπορεί να 
προϋποθέτει αύξηση των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού βραχυπρόθεσμα, εν 
αναμονή της πώλησης αυτών των στοιχείων. Ωστόσο, αυτό το χρονικό διάστημα θα 
πρέπει να είναι σαφώς περιορισμένο καθώς στόχος των κατασχέσεων είναι η 
έγκαιρη πώληση των σχετικών στοιχείων ενεργητικού. Η εποπτική προσδοκία για 
την αποτίμηση των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού και την προσέγγιση που 
τα αφορά παρουσιάζεται στην ενότητα 7.5. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στη 
στρατηγική για τα ΜΕΔ.  

Οι στόχοι που περιγράφονται θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με περισσότερο 
λεπτομερείς επιχειρησιακούς στόχους. Οποιοσδήποτε από τους δείκτες 
παρακολούθησης που εξετάζονται με λεπτομέρεια στην ενότητα 3.5.3 μπορεί να 
εφαρμοστεί ως πρόσθετος στόχος εάν κρίνεται απαραίτητο, π.χ. σε σχέση με ροές 
ΜΕΔ, το επίπεδο κάλυψης, την είσπραξη μετρητών, την ποιότητα των μέτρων 
ρύθμισης (π.χ. δείκτες νέας αθέτησης), την πρόοδο των νομικών ενεργειών ή την 
ταυτοποίηση μη βιώσιμων (καταγγελμένων) ανοιγμάτων. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι τέτοιοι πρόσθετοι στόχοι για τα ΜΕΔ επικεντρώνονται επαρκώς σε 
ανοίγματα υψηλού κινδύνου, π.χ. δικαστικές υποθέσεις ή ληξιπρόθεσμες οφειλές σε 
ύστερο στάδιο.  

Στο παράδειγμα 1 παρουσιάζονται ποσοτικοί στόχοι υψηλού επιπέδου οι οποίοι 
εφαρμόστηκαν από τα ελληνικά σημαντικά ιδρύματα το 2016. Αρχικά καθορίστηκαν 
στόχοι για όλα τα βασικά χαρτοφυλάκια σε τριμηνιαία βάση για το πρώτο έτος. Κάθε 
στόχος υψηλού επιπέδου συνοδευόταν επίσης από μια τυποποιημένη δέσμη πιο 
λεπτομερών στοιχείων παρακολούθησης, π.χ. δείκτης ΜΕΑ και δείκτης κάλυψης για 
τον Στόχο 1 ή ανάλυση των πηγών είσπραξης για τον Στόχο 3. 

                                                                    
10  Για παράδειγμα, αν ο λόγος των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού προς το σύνολο των δανείων 

και των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο των 
τραπεζών της ΕΕ που έχουν στη διάθεσή τους την επιλογή κατάσχεσης στοιχείων ενεργητικού. 
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Παράδειγμα 1 
Παράδειγμα στόχων για υψηλά επίπεδα ΜΕΔ που εφάρμοσαν ελληνικά σημαντικά ιδρύματα το 2016  

Επιχειρησιακοί στόχοι για αποτελέσματα 

1 Υπόλοιπο (πριν από προβλέψεις) ΜΕΑ 

2 Υπόλοιπο (πριν από προβλέψεις) ΜΕΔ 

3 Ανάκτηση σε μετρητά (από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις) ΜΕΑ προς το μέσο υπόλοιπο των ΜΕΑ 

Επιχειρησιακοί στόχοι για βιώσιμες λύσεις 

4 Δάνεια με μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προς το σύνολο των ΜΕΑ και των ρυθμισμένων με μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

Επιχειρησιακοί στόχοι για δράσεις 

5 ΜΕΑ για περίοδο άνω των 720 ημερών, τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί, προς  το άθροισμα των ΜΕΑ για περίοδο άνω των 720 ημερών τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί και των 
καταγγελμένων ανοιγμάτων 

6 Καταγγελμένα δάνεια για τα οποία έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες προς το σύνολο καταγγελμένων δανείων 

7 ΜΕΑ βιώσιμων επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους11 για τις οποίες έχει διενεργηθεί ανάλυση βιωσιμότητας τους τελευταίους δώδεκα μήνες προς το σύνολο των ΜΕΑ 
βιώσιμων επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους 

8 ΜΕΑ κοινών πιστούχων12 για μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες έχει εφαρμοστεί κοινή λύση αναδιάρθρωσης  

9 ΜΕΑ για μεγάλες επιχειρήσεις για τα οποία οι τράπεζες έχουν αναθέσει σε εξειδικευμένο σύμβουλο την υλοποίηση σχεδίου επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης 

 

Οι τράπεζες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τη διαδικασία στρατηγικής για τα 
ΜΕΔ είναι πιθανόν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση σε ποιοτικούς στόχους για 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Στόχος στην προκειμένη περίπτωση είναι να 
αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
και έτσι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αποτελεσματικής και έγκαιρης διαχείρισης ΜΕΔ 
που θα επιτρέπει την επιτυχημένη εφαρμογή των ποσοτικών στόχων για τα ΜΕΔ 
που έχουν εγκριθεί για μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

2.3.3 Επιχειρησιακό σχέδιο 

Η στρατηγική για τα ΜΕΔ μιας τράπεζας με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να 
στηρίζεται σε επιχειρησιακό σχέδιο το όποιο έχει επίσης εγκριθεί από το διοικητικό 
όργανο. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τον τρόπο με 
τον οποίο η τράπεζα θα θέτει σε επιχειρησιακή εφαρμογή τη στρατηγική της για τα 
ΜΕΔ σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 1 έτους έως 3 ετών (ανάλογα με τον τύπο των 
απαιτούμενων επιχειρησιακών μέτρων).  

Το επιχειρησιακό σχέδιο για τα ΜΕΔ θα πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστο: 

• σαφείς σκοπούς και στόχους βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος· 

• δραστηριότητες κατά κατηγορία χαρτοφυλακίου· 

• ρυθμίσεις όσον αφορά τη διαχείριση συμπεριλαμβανομένων αρμοδιοτήτων και 
μηχανισμών υποβολής στοιχείων για καθορισμένες δραστηριότητες και 
αποτελέσματα· 

                                                                    
11  Μια εταιρεία/επιχείρηση θεωρείται «βιώσιμη» όταν δεν είναι «ανενεργή». Ο όρος «ανενεργή 

επιχείρηση» βασίζεται στο ελληνικό δίκαιο και αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δεν ασκούν  οικονομική 
δραστηριότητα κατά την περίοδο αναφοράς. 

12  Ως «κοινός» θεωρείται ο πιστούχος που έχει ανοίγματα σε περισσότερες από μία τράπεζες. 
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• πρότυπα ποιότητας για τη διασφάλιση επιτυχημένων αποτελεσμάτων· 

• απαιτήσεις για προσωπικό και πόρους· 

• σχέδιο αναγκαίας βελτίωσης της τεχνικής υποδομής· 

• λεπτομερείς και ενοποιημένες απαιτήσεις προϋπολογισμού για την εφαρμογή 
της στρατηγικής για τα ΜΕΔ·  

• σχέδιο αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με εσωτερικά και εξωτερικά 
ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. για πωλήσεις, εξυπηρέτηση χρέους, πρωτοβουλίες 
αποτελεσματικότητας, κ.λπ.). 

Το επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να επικεντρώνεται συγκεκριμένα σε εσωτερικούς 
παράγοντες που θα μπορούσαν να θέσουν κωλύματα στην επιτυχία της στρατηγικής 
για τα ΜΕΔ. 

2.4 Εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου 

Η εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων για τα ΜΕΔ θα πρέπει να στηρίζεται σε 
κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες, σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και 
κατάλληλες δομές διαχείρισης (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
κλιμάκωσης).  

Κάθε απόκλιση από το σχέδιο θα πρέπει να επισημαίνεται και να αναφέρεται στο 
διοικητικό όργανο εγκαίρως προκειμένου να αναλαμβάνονται ενδεδειγμένες 
διορθωτικές ενέργειες. 

Ορισμένες τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ μπορεί να χρειαστεί να προβλέψουν 
ένα ευρύ φάσμα μέτρων διαχείρισης μεταβολών προκειμένου να εντάξουν το πλαίσιο 
διευθέτησης των ΜΕΔ στην εταιρική νοοτροπία ως βασικό στοιχείο. 

2.5 Ενσωμάτωση της στρατηγικής για τα ΜΕΔ 

Καθώς η εκτέλεση και παράδοση της στρατηγικής για τα ΜΕΔ προϋποθέτει τη 
συμμετοχή και τη συμβολή πολλών διαφορετικών υπηρεσιακών μονάδων εντός της 
τράπεζας, θα πρέπει να ενσωματώνεται σε διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα του 
ιδρύματος, μεταξύ άλλων σε στρατηγικό, επιτελικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

Ενημέρωση 

Οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να δίνουν σημαντικό βάρος στην 
ενημέρωση όλων των μελών του προσωπικού για τα βασικά στοιχεία της 
στρατηγικής για τα ΜΕΔ σύμφωνα με τη προσέγγιση που ακολουθείται στο πλαίσιο 
της συνολικής στρατηγικής και οράματος του ιδρύματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικό αν η εφαρμογή της στρατηγικής για τα ΜΕΔ προϋποθέτει τη μεταβολή 
επιχειρησιακών διαδικασιών σε ευρεία κλίμακα.  

Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, κίνητρα, στόχοι διοίκησης και 
παρακολούθηση απόδοσης  

Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να διευκρινίζουν και να τεκμηριώνουν σαφώς τους 
ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις επίσημες γραμμές λογοδοσίας για την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου. 

Στα μέλη του προσωπικού και στα διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες διευθέτησης των ΜΕΔ θα πρέπει να παρέχονται σαφείς επιμέρους 
(ή ομαδικοί) στόχοι και κίνητρα με προσανατολισμό προς την επίτευξη των στόχων 
που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα ΜΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου. Αυτά τα κίνητρα θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικά και δεν θα πρέπει να αντικαθίστανται από άλλα πιθανώς 
αντίθετα κίνητρα. Οι σχετικές πολιτικές αμοιβών και τα πλαίσια παρακολούθησης 
απόδοσης θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους στόχους για τα ΜΕΔ.  

Επιχειρησιακό σχέδιο και προϋπολογισμός 

Όλα τα σχετικά συστατικά μέρη της στρατηγικής για τα ΜΕΔ θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται πλήρως με το επιχειρηματικό σχέδιο και τον προϋπολογισμό και 
να ενσωματώνονται σε αυτά. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, το κόστος που συνδέεται 
με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου (π.χ. πόροι, πληροφοριακά 
συστήματα, κ.λπ.) αλλά και τις ενδεχόμενες ζημίες από τις δραστηριότητες 
διευθέτησης των ΜΕΔ. Ορισμένες τράπεζες μπορεί να θεωρήσουν σκόπιμη τη 
θέσπιση ειδικών προϋπολογισμών για ζημίες από ΜΕΔ ούτως ώστε να 
διευκολύνεται ο εσωτερικός επιχειρησιακός έλεγχος και προγραμματισμός. 

Πλαίσιο και νοοτροπία ελέγχου κινδύνων  

Η στρατηγική για τα ΜΕΔ θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο 
διαχείρισης κινδύνων. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στα εξής: 

• ICAAP13: Όλα τα σχετικά συστατικά μέρη της στρατηγικής για τα ΜΕΔ θα 
πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ICAAP και να ενσωματώνονται σε 
αυτήν. Αναμένεται από τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ να προετοιμάζουν 
την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των εξελίξεων των ΜΕΔ σύμφωνα με 

                                                                    
13  Όπως ορίζεται στο άρθρο 108 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ΕΕ L 
176, 27.6.2013, σ. 338), γνωστή ως CRD· βλ. επίσης το Γλωσσάριο. 
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συνθήκες βάσης και συνθήκες έντασης, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου 
στον προγραμματισμό κεφαλαίου. 

• Πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων14: Το πλαίσιο σχετικά με τη 
διάθεση ανάληψης κινδύνων και η στρατηγική για τα ΜΕΔ συνδέονται στενά 
μεταξύ τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι 
ποσοτικοί δείκτες και όρια για το εν λόγω πλαίσιο εγκεκριμένοι από το 
διοικητικό όργανο  που να ευθυγραμμίζονται με τα βασικά στοιχεία και στόχους 
της στρατηγικής για τα ΜΕΔ. 

• Σχέδιο εξυγίανσης15: Όταν τα σχέδια εξυγίανσης προβλέπουν επίπεδα δεικτών 
και μέτρα που σχετίζονται με τα ΜΕΔ, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους και το επιχειρησιακό σχέδιο της 
στρατηγικής για τα ΜΕΔ.  

Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ένα ισχυρό επίπεδο επίβλεψης και 
παρακολούθησης όσον αφορά τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής για τα 
ΜΕΔ (συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου) από την πλευρά των 
υπηρεσιακών μονάδων ελέγχου κινδύνων. 

2.6 Υποβολή εποπτικών αναφορών  

Οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να υποβάλουν στις οικείες ΜΕΟ τη 
στρατηγική τους για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου, το 
α' τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους. Προκειμένου να διευκολύνεται η σύγκριση, οι 
τράπεζες θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν το τυποποιημένο πρότυπο, όπως 
περιέχεται στο Παράρτημα 7 του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων, στο οποίο 
παρουσιάζονται συνοπτικά οι ποσοτικοί στόχοι και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί 
τους τελευταίους 12 μήνες βάσει σχεδίου. Αυτό το τυποποιημένο υπόδειγμα θα 
πρέπει να υποβάλλεται ετησίως. Το διοικητικό όργανο θα πρέπει να εγκρίνει αυτά τα 
έγγραφα πριν από την υποβολή τους στις εποπτικές αρχές. 

Για μια ομαλή διαδικασία, οι τράπεζες θα πρέπει να ζητούν τη γνώμη των ΜΕΟ κατά 
το αρχικό στάδιο της διαδικασίας χάραξης στρατηγικής για τα ΜΕΔ. 

                                                                    
14  Όπως περιγράφεται στο έγγραφο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τίτλο 

"Principles for An Effective Risk Appetite Framework"· βλ. Γλωσσάριο. 
15  Όπως απαιτείται από την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και 
των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 
2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190), που είναι γνωστή 
ως οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση τραπεζών (Bank Recovery and Resolution Directive - 
BRRD) (οδηγία 2014/59/ΕΕ)· βλ. επίσης Γλωσσάριο. 



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Διαχείριση και λειτουργικό πλαίσιο των ΜΕΔ 20 

3 Διαχείριση και λειτουργικό πλαίσιο των 
ΜΕΔ 

3.1 Σκοπός και συνοπτική παρουσίαση 

Χωρίς κατάλληλη δομή διαχείρισης και λειτουργικό πλαίσιο, οι τράπεζες δεν θα είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν ζητήματα που σχετίζονται με ΜΕΔ κατά τρόπο διαρκή 
και αποτελεσματικό. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για τη διαχείριση και το 
λειτουργικό πλαίσιο για τη διευθέτηση των ΜΕΔ με αφετηρία βασικές πτυχές που 
αφορούν τον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων (ενότητα 3.2). Στη συνέχεια, 
παρέχονται κατευθύνσεις όσον αφορά το επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ 
(ενότητα 3.3), το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και την παρακολούθηση των ΜΕΔ 
(ενότητες 3.4 και 3.5) και τις διαδικασίες έγκαιρης προειδοποίησης (ενότητα 3.6). 

3.2 Συντονισμός και λήψη αποφάσεων 

Σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές ρυθμιστικές κατευθύνσεις, το διοικητικό όργανο 
της τράπεζας θα πρέπει να εγκρίνει και να παρακολουθεί τη στρατηγική του 
ιδρύματος.16 Για τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ, η στρατηγική και το 
επιχειρησιακό σχέδιο για τα ΜΕΔ αποτελεί ζωτικό μέρος της βασικής στρατηγικής και 
θα πρέπει επομένως να εγκρίνονται και να συντονίζονται από το διοικητικό όργανο. 
Πιο συγκεκριμένα, το διοικητικό όργανο θα πρέπει: 

• να εγκρίνει ετησίως και να αναθεωρεί τακτικά τη στρατηγική για τα ΜΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου, 

• να επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής για τα ΜΕΔ, 

• να καθορίζει διοικητικούς στόχους (μεταξύ των οποίων επαρκή αριθμό 
ποιοτικών στόχων) και κίνητρα για δραστηριότητες διευθέτησης ΜΕΔ, 

• να παρακολουθεί περιοδικά (τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση) την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται σε σχέση με τους στόχους και τα ορόσημα που ορίζονται στη 
στρατηγική για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρησιακού σχεδίου,  

• να καθορίζει επαρκείς εγκριτικές διαδικασίες για αποφάσεις διευθέτησης ΜΕΔ - 
για ορισμένα μεγάλα ανοίγματα ΜΕΔ αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
έγκριση του διοικητικού οργάνου,   

• να εγκρίνει τις σχετικές με τα ΜΕΔ πολιτικές και να διασφαλίζει ότι είναι 
απολύτως κατανοητές από το προσωπικό, 

                                                                    
16  Βλ. επίσης το έγγραφο «SSM supervisory statement on governance and risk appetite», Ιούνιος 2016 
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• να διασφαλίζει επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους όσον αφορά τις διαδικασίες 
διαχείρισης των ΜΕΔ (με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες που συνδέονται 
με τις ταξινομήσεις των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων, τις αποτιμήσεις 
εξασφαλίσεων και τη βιωσιμότητα των μέτρων ρύθμισης),  

• να έχει επαρκείς εξειδικευμένες γνώσεις όσον αφορά τη διαχείριση των ΜΕΔ.17 

Το διοικητικό όργανο και άλλα αρμόδια διευθυντικά στελέχη καλούνται να 
αφιερώνουν μέρος των λειτουργιών τους σε ζητήματα που σχετίζονται με τη 
διευθέτηση ΜΕΔ που είναι ανάλογο προς τους κινδύνους από ΜΕΔ εντός της 
τράπεζας. 

Ειδικά από τη στιγμή που αυξάνονται οι όγκοι διευθέτησης ΜΕΔ, η τράπεζα 
χρειάζεται να θεσπίσει και να τεκμηριώσει σαφώς καθορισμένες, αποδοτικές και 
συνεπείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, μια επαρκής δεύτερη 
γραμμή άμυνας θα πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. 

3.3 Επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ 

3.3.1 Μονάδες διευθέτησης των ΜΕΔ 

Ξεχωριστές και ειδικές μονάδες 

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ένα κατάλληλο επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ 
βασίζεται σε ειδικές μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ οι οποίες λειτουργούν ξεχωριστά από 
τις μονάδες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση δανείων. Το βασικό σκεπτικό 
αυτού του διαχωρισμού είναι η εξάλειψη δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων και 
η χρήση ειδικών γνώσεων σχετικά με τα ΜΕΔ από το επίπεδο του προσωπικού 
μέχρι το επίπεδο των διευθυντικών στελεχών. 

Οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει ως εκ τούτου να συγκροτούν 
ξεχωριστές, ειδικές μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ, σε ιδανική περίπτωση από τη στιγμή 
έναρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με καθυστέρηση έως 90 ημέρες18 αλλά το 
αργότερο μέχρι την ταξινόμηση ενός ανοίγματος ως ΜΕΔ. Αυτή η προσέγγιση 
διαχωρισμού των καθηκόντων θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις 
δραστηριότητες σχέσεων με πελάτες (π.χ. διαπραγμάτευση μέτρων ρύθμισης με 
τους πελάτες), αλλά και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
τράπεζες θα πρέπει να εξετάσουν τη θέσπιση ειδικών οργάνων λήψης αποφάσεων 
σχετικά με τη διευθέτηση των ΜΕΔ (π.χ. μια επιτροπή για τα ΜΕΔ). Στις περιπτώσεις 
όπου η αλληλεπικάλυψη με τα όργανα, τα διευθυντικά στελέχη ή τους 
                                                                    
17  Σε ορισμένες χώρες οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει συνειδητά να συσσωρεύουν ειδικές γνώσεις σχετικά 

με τα ΜΕΔ σε επίπεδο διοικητικού οργάνου.   
18  Όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες δεν υπόκεινται σε ξεχωριστή 

διαχείριση, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς πολιτικές, έλεγχοι και υποδομές πληροφορικής 
προκειμένου να περιορίζονται οι δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων. 
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εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης των δανείων είναι 
αναπόφευκτη, το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δυνητικές 
συγκρούσεις συμφερόντων περιορίζονται επαρκώς. 

Αναγνωρίζεται ότι για ορισμένους επιχειρηματικούς τομείς ή ανοίγματα (π.χ. όπου 
απαιτείται ειδική τεχνογνωσία), η θέσπιση πλήρως διαχωρισμένης οργανωτικής 
μονάδας μπορεί να μην είναι δυνατή ή μπορεί να απαιτεί πιο μακρόχρονη περίοδο 
ενσωμάτωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι εσωτερικοί έλεγχοι θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τον επαρκή περιορισμό των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων 
(π.χ. ανεξάρτητη άποψη σχετικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
των δανειοληπτών). 

Αν και οι μονάδες διευθέτησης των ΜΕΔ θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις 
μονάδες χορήγησης δανείων, πρέπει να προβλεφθεί τακτική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των δύο λειτουργιών, π.χ. για την ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
τον προγραμματισμό των εισροών ΜΕΔ ή για την ανταλλαγή διδαγμάτων από τη 
διευθέτηση ΜΕΔ που έχουν σημασία για την έναρξη νέων δραστηριοτήτων. 

Ευθυγράμμιση με τον κύκλο ζωής των ΜΕΔ 

Οι μονάδες διευθέτησης των ΜΕΔ θα πρέπει να συγκροτούνται αφού ληφθεί υπόψη 
ο πλήρης κύκλος ζωής των ΜΕΔ19 προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
δραστηριότητες διευθέτησης των ΜΕΔ είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες ως προς 
τις δεσμεύσεις των δανειοληπτών, ότι όλα τα εφαρμοζόμενα στάδια διευθέτησης 
έχουν την κατάλληλη εστίαση και ότι το προσωπικό είναι επαρκώς εξειδικευμένο. 
Σχετικές φάσεις του κύκλου ζωής των ΜΕΔ είναι: 

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες:20 Σε αυτή τη φάση, 
έμφαση δίνεται σε αρχική επαφή με τον δανειολήπτη για πρώιμη ανάκτηση και 
στη συλλογή των πληροφοριών που απαιτούνται για την αναλυτική αξιολόγηση 
των περιστάσεων του δανειολήπτη (π.χ. οικονομική κατάσταση, κατάσταση 
τεκμηρίωσης δανείου, κατάσταση εξασφάλισης, επίπεδο συνεργασίας, κ.λπ.). Η 
συλλογή πληροφοριών θα επιτρέψει την κατάλληλη κατηγοριοποίηση των 
δανειοληπτών (βλ. ενότητα 3.3.2.), βάσει της οποίας θα προσδιοριστεί τελικά η 
καταλληλότερη στρατηγική διευθέτησης για τον δανειολήπτη. Αυτή η φάση 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες επιλογές ρύθμισης (βλ. 
επίσης κεφάλαιο 4) με σκοπό να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση του 
δανειολήπτη προτού θεσπιστεί η κατάλληλη στρατηγική διευθέτησης. Επιπλέον, 
η τράπεζα θα πρέπει να αναζητά επιλογές για τη βελτίωση τη θέσης της (για 
παράδειγμα με την υπογραφή νέων δανειακών εγγράφων, την κατοχύρωση με 

                                                                    
19  Αυτό περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν ταξινομούνται τεχνικά ως ΜΕΔ όπως οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, τα υπό ρύθμιση ανοίγματα ή τα υπό 
κατάσχεση στοιχεία ενεργητικού - τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στη διαδικασία διευθέτησης των ΜΕΔ. 

20  Τα ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης θα μπορούσαν να υπαχθούν είτε στις μονάδες ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες είτε στις μονάδες αναδιάρθρωσης, ανάλογα με την 
πολυπλοκότητά τους.  
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απόκτηση τίτλου εκτελεστού, την ελαχιστοποίηση της διαρροής μετρητών, την 
ανάληψη πρόσθετης ασφάλειας αν διατίθεται).  

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών / Αναδιάρθρωση / Ρύθμιση:21 
Αυτή η φάση επικεντρώνεται στην εφαρμογή και την επισημοποίηση των 
συμφωνιών αναδιάρθρωσης/ρύθμισης με τους δανειολήπτες. Αυτές οι 
συμφωνίες αναδιάρθρωσης/ρύθμισης θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν 
σύμφωνα με την αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη 
διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πράγματι βιώσιμες επιλογές αναδιάρθρωσης (βλ. 
επίσης κεφάλαιο 4). Μετά την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας αναδιάρθρωσης / 
ρύθμισης ο δανειολήπτης θα πρέπει να παρακολουθείται σταθερά για μια 
σαφώς καθορισμένη ελάχιστη περίοδο (η οποία συνιστάται να ευθυγραμμίζεται 
με την περίοδο εξυγίανσης («cure period») στον ορισμό της ΕΑΤ, δηλ. 
τουλάχιστον ένα έτος), με δεδομένο τον αυξημένο κίνδυνο που παρουσιάζει, 
προτού να μπορέσει τελικά να εξέλθει από το πεδίο αρμοδιότητας των μονάδων 
διευθέτησης ΜΕΔ αν δεν παρατηρηθούν περαιτέρω παράγοντες 
ενεργοποίησης ΜΕΔ (βλ. επίσης κεφάλαιο 5). 

• Ρευστοποίηση / ανάκτηση χρέους / δικαστικές υποθέσεις / κατάσχεση: Η 
φάση αυτή επικεντρώνεται στους δανειολήπτες για τους οποίους δεν μπορούν 
να βρεθούν βιώσιμες λύσεις ρύθμισης λόγω των οικονομικών περιστάσεων ή 
του βαθμού συνεργασίας του δανειολήπτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τράπεζες 
θα πρέπει αρχικά να διενεργούν ανάλυση κόστους-οφελών για τις διαφορετικές 
επιλογές ρευστοποίησης συμπεριλαμβανομένων δικαστικών και εξωδικαστικών 
διαδικασιών. Με βάση αυτή την ανάλυση οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρούν 
ταχέως στην επιλεγμένη λύση ρευστοποίησης. Ειδικές νομικές και 
επιχειρηματικές γνώσεις σε θέματα ρευστοποίησης είναι ζωτικές για αυτή τη 
φάση του κύκλου των ΜΕΔ. Οι τράπεζες που κάνουν εκτεταμένη χρήση 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν 
αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία ρευστοποίησης.  Από αυτή την 
άποψη ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα επίπεδα των 
πεπαλαιωμένων ΜΕΔ. Ειδική πολιτική ανάκτησης χρέους θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες ρευστοποίησης (βλ. 
επίσης Παράρτημα 5). 

• Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση (ή άλλων στοιχείων 
ενεργητικού που απορρέουν από ΜΕΔ) 

Οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να συγκροτήσουν διαφορετικές 
μονάδες διευθέτησης για τις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής των ΜΕΔ και 
επίσης για τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια, αν κρίνεται σκόπιμο. Είναι καίριας 
σημασίας να εφαρμοστεί σαφής επίσημος ορισμός του παράγοντα ενεργοποίησης 
της «μεταβίβασης» που να περιγράφει πότε ένα άνοιγμα μεταφέρεται από τον 
διευθυντή κανονικών/καθημερινών εμπορικών σχέσεων στις μονάδες διευθέτησης 
ΜΕΔ και από τη διευθυντική αρμοδιότητα μιας μονάδας διευθέτησης ΜΕΔ στην 

                                                                    
21  Βλ. υποσημείωση 20. 
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άλλη. Οι παράγοντες ενεργοποίησης θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι και να 
επιτρέπουν την εφαρμογή διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους της διοίκησης μόνο υπό 
αυστηρά προσδιορισμένες περιστάσεις και συνθήκες.  

Παράδειγμα 2 
Παράδειγμα διάρθρωσης μονάδας διευθέτησης ΜΕΔ και παραγόντων ενεργοποίησης που εφαρμόζονται από 
τράπεζα μεσαίου μεγέθους 

 

 

Εντός των μεμονωμένων μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ, η μεγαλύτερη εξειδίκευση είναι 
συχνά χρήσιμη βάσει των διαφορετικών προσεγγίσεων διευθέτησης  ΜΕΔ που 
απαιτούνται για κάθε σχετική κατηγορία δανειολήπτη (βλ. ενότητα 3.3.2). Οι 
διαδικασίες παρακολούθησης και διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να είναι 
επαρκώς προσαρμοσμένες σε αυτές τις επιμέρους δομές. 

Η ειδική πολιτική διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατευθύνσεις σχετικά με τις συνολικές διαδικασίες και αρμοδιότητες διευθέτησης 
ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων ενεργοποίησης της μεταβίβασης (βλ. 
επίσης Παράρτημα 5). 

Το Παράδειγμα 2 είναι ένα παράδειγμα δομής μονάδας διευθέτησης ΜΕΔ όπως 
εφαρμόζεται από σημαντικό ίδρυμα μεσαίου μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγόντων ενεργοποίησης που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της 
κατάλληλης μονάδας διευθέτησης ΜΕΔ για κάθε δανειολήπτη. Δείχνει ότι αυτή η 
τράπεζα έχει εκτιμήσει ότι είναι καταλληλότερο να διατηρούνται οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο υπό την ευθύνη 
των διευθυντών κανονικών πράξεων αγοράς/εμπορικών σχέσεων, ενώ η διαχείριση 
των δανειοληπτών όλων των υπόλοιπων ανοιγμάτων ΜΕΔ γίνεται από ξεχωριστές 
και ειδικές μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ. Οι εμπορικές αναδιαρθρώσεις και οι σύνθετες 
αναδιαρθρώσεις λιανικής αντιμετωπίζονται από την ίδια μονάδα. 
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Πελάτες λιανικής Εμπορικοί πελάτες

• Μη εξασφαλισμένο άνοιγμα > 50.000 ευρώ 
• Κριτήριο κινδύνου καταλόγου έγκαιρης προειδοποίησης
• Ένταξη στον κατάλογο κινδύνων 

• Άνοιγμα > 10.000 ευρώ 
• Τουλάχιστον 2 υπενθυμίσεις για καθυστερημένη πληρωμή

Αναδιάρθρωση

• Μη εξασφαλισμένο άνοιγμα > 250.000 ευρώ και βαθμολόγηση PD > 13
• Ειδική πρόβλεψη > 250.000 ευρώ
• Άλλo π.χ. συνεδριάσεις συντονισμού μεταξύ πιστωτών

• Σύνθετα ανοίγματα πελατών λιανικής

Ρευστοποίηση

• Χρεοκοπία ή αποτυχημένο μέτρο• Χρεοκοπία ή αποτυχημένο μέτρο
• Ανοίγματα < 100 ευρώ διαγράφονται άμεσα

Εντατική διαχείριση δανείων
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Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες χαρτοφυλακίων 

Όταν σχεδιάζουν την κατάλληλη δομή μονάδας διευθέτησης ΜΕΔ, οι τράπεζες θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των βασικών χαρτοφυλακίων ΜΕΔ 
τους όπως φαίνεται και στο Παράδειγμα 2. 

Για σημαντικά χαρτοφυλάκια ΜΕΔ λιανικής θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια κάπως 
τυποποιημένη διαδικασία, π.χ. με τη χρήση κέντρου επικοινωνίας για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη μέγιστη 
δυνατή είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ποσών (βλ. Παράδειγμα 3). Είναι πάντως 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι ακόμη και σε τυποποιημένες προσεγγίσεις οι 
υπάλληλοι των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ έχουν πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες 
όταν απαιτείται, π.χ. για πιο σύνθετες σχέσεις ή προϊόντα. 

Παράδειγμα 3 
Παράδειγμα κέντρου επικοινωνίας πελατών λιανικής για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες 

 

 

Για τα εταιρικά χαρτοφυλάκια ΜΕΔ συνήθως εφαρμόζονται προσεγγίσεις διαχείρισης 
σχέσεων και όχι τυποποιημένες προσεγγίσεις, με έντονη εξειδίκευση των μελών των 
μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ για κάθε τομέα. Για τους μεμονωμένους 
συναλλασσόμενους και τις μικρές ΜΜΕ φαίνεται να απαιτείται συνδυασμός 
τυποποιημένων στοιχείων και προσεγγίσεων διαχείρισης σχέσεων.  

1-90 
ημέρες 
καθυστέρησης

Ομάδα 
αναδιάρθρωσης

Εξερχόμενες Εισερχόμενες Εισερχόμενες &
Εξερχόμενες

Διαθέσιμες λύσεις
• Περιορισμένος αριθμός λύσεων
• Μετρητά και υπόσχεση 

πληρωμής
• Συμφωνίες αποπληρωμής
• Επιλογές 1-5
• Τις υπόλοιπες υποθέσεις 

αναλαμβάνει η ομάδα 
αναδιάρθρωσης  

Κατάλογος 
κλήσεων

Σύνδεση

Δεν απαντά

Σύνδεση

Σύνδεση
Γραμμή 
κατειλημμένη
Σύνδεση

Σύνδεση

Δεν απαντά

Σύνδεση

Σύνδεση

Σύνδεση

Δεν απαντά

Σύνδεση
Γραμμή 
κατειλημμένη

Στόχοι για το προσωπικό
• Επαφές (RPC)
• Είσπραξη μετρητών
• Υπόσχεση πληρωμής
• Εξυγίανση
• Βαθμολογία όσον αφορά την 

ποιότητα 

Διασφάλιση ποιότητας
• Καταγραφή όλων των κλήσεων
• Δειγματοληπτική βαθμολόγηση 

κλήσεων
• 3-7 ανά υπάλληλο
• Βασικός χαρακτηρισμός 

παροχής κινήτρων 

Ωράριο λειτουργίας
• Δευ-Παρ = 8 π.μ. – 9 μ.μ.
• Σαβ = 9 π.μ. – 5 μ.μ.
• Κυρ = 10 π.μ. – 4 μ.μ. 

Στρατηγική κλήσεων
• Υψηλός κίνδυνος = καθημερινή 

κλήση
• Μεσαίος κίνδυνος = 2-3 ημέρες
• Χαμηλός κίνδυνος = 5-7 ημέρες 
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3.3.2 Κατηγοριοποίηση χαρτοφυλακίου 

Ένα κατάλληλο επιχειρησιακό μοντέλο βασίζεται στην ανάλυση του χαρτοφυλακίου 
ΜΕΔ της τράπεζας με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας, με αποτέλεσμα σαφώς 
καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν την 
ανάλυση (κατηγοριοποίηση χαρτοφυλακίου) είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 
συστημάτων παροχής πληροφοριών προς τη διοίκηση και επαρκώς υψηλή ποιότητα 
δεδομένων.  

Η κατηγοριοποίηση χαρτοφυλακίου επιτρέπει στην τράπεζα να κατηγοριοποιεί τους 
δανειολήπτες με παρόμοια χαρακτηριστικά που απαιτούν παρόμοια μεταχείριση, 
π.χ. λύσεις αναδιάρθρωσης ή προσεγγίσεις ρευστοποίησης. Στη συνέχεια 
σχεδιάζονται προσαρμοσμένες διαδικασίες για κάθε κατηγορία με ειδικές ομάδες 
εμπειρογνωμόνων που αναλαμβάνουν την ευθύνη των αντίστοιχων κατηγοριών.  

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας και τη φύση του χαρτοφυλακίου της 
τράπεζας, η κατηγοριοποίηση μπορεί να διενεργηθεί αν ληφθούν υπόψη πολλαπλά 
χαρακτηριστικά των δανειοληπτών. Οι κατηγοριοποιήσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν 
έναν ωφέλιμο σκοπό, δηλαδή οι διαφορετικές κατηγορίες θα πρέπει γενικά να 
ενεργοποιούν διαφορετική μεταχείριση από τις μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ ή τις 
ειδικές ομάδες εντός αυτών των μονάδων.  

Για τα εταιρικά χαρτοφυλάκια ΜΕΔ, για παράδειγμα, η ανάλυση κατά κατηγορία 
στοιχείων ενεργητικού ή κατά τομέα είναι πιθανόν να αποτελέσει βασικό παράγοντα 
για την εξειδίκευση των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ, δηλ. εμπορικά ακίνητα, γη και 
ανάπτυξη, ναυτιλία, συναλλακτικές δραστηριότητες, κ.λπ. Αυτά τα χαρτοφυλάκια θα 
πρέπει στη συνέχεια να αναλύονται σε περαιτέρω κατηγορίες βάσει της 
προτεινόμενης στρατηγικής οριστικής ρύθμισης ΜΕΔ και του επιπέδου οικονομικών 
δυσχερειών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες διευθέτησης έχουν 
την κατάλληλη εστίαση. Οι δανειολήπτες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα θα 
έχουν κατά κανόνα παρόμοιους τύπους πιστωτικών διευκολύνσεων που θα 
μπορούσαν να επιτρέπουν στο ίδρυμα να αναπτύξει ειδικά προϊόντα 
αναδιάρθρωσης για τις αντίστοιχες κατηγορίες. 

Κατάλογος των πιθανών κριτηρίων κατηγοριοποίησης για τα χαρτοφυλάκια ΜΕΔ 
λιανικής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2. 

3.3.3 Ανθρώπινο δυναμικό 

Αναλογικότητα όσον αφορά την οργάνωση των ΜΕΔ 

Όλες οι τράπεζες χρειάζεται να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση αναλογική σε σχέση 
με το επιχειρηματικό τους μοντέλο η οποία να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που απορρέουν από τα ΜΕΔ. 
Ως εκ τούτου, οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ καλούνται να επικεντρώσουν, 
κατά τρόπο κατάλληλο και αναλογικό, την προσοχή της διοίκησης και τους 
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απαραίτητους πόρους στη διευθέτηση αυτών των ΜΕΔ και στους εσωτερικούς 
ελέγχους των σχετικών διαδικασιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και μπορεί να 
υπάρχει κάποιο περιθώριο κοινής χρήσης διευθυντικών στελεχών και πόρων με 
άλλα μέρη της αλυσίδας αξίας (π.χ. χορήγηση δανείων), αυτή η επικάλυψη θα 
πρέπει να λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη από την άποψη της σύγκρουσης 
συμφερόντων και της επαρκούς εξειδίκευσης όπως αναφέρεται παραπάνω.  

Βάσει των κριτηρίων αναλογικότητας και των ευρημάτων της αυτοαξιολόγησης των 
ικανοτήτων της τράπεζας όσον αφορά τα ΜΕΔ, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2, οι 
τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να αξιολογούν τακτικά την επάρκεια 
των εσωτερικών και εξωτερικών πόρων που διαθέτουν για τη διευθέτηση ΜΕΔ και να 
προσδιορίζουν τακτικά τις ανάγκες τους σε πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να 
τεθούν και να παρακολουθούνται ορισμένα σημεία αναφοράς (π.χ. αναφορές 
διευθέτησης ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης). Οποιαδήποτε κενά 
στελέχωσης προκύπτουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται γρήγορα. Με δεδομένη την 
έκτακτη φύση των δραστηριοτήτων διευθέτησης ΜΕΔ, οι τράπεζες μπορεί να 
επιλέξουν να χρησιμοποιούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εσωτερικές/εξωτερικές 
αναθέσεις ή συμπράξεις για τις δραστηριότητες διευθέτησης ΜΕΔ. Σε περίπτωση 
που χρησιμοποιηθεί η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων, οι τράπεζες θα πρέπει 
να διαθέτουν ειδικούς εμπειρογνώμονες για τον στενό έλεγχο και παρακολούθηση 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εξωτερικά ανατιθέμενων 
δραστηριοτήτων.22 

Ειδικές γνώσεις και εμπειρία 

Οι τράπεζες θα πρέπει να συσσωρεύσουν τη σχετική εμπειρία που απαιτείται για το 
καθορισμένο επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ και των λειτουργιών ελέγχου. Όπου είναι δυνατόν, θα 
πρέπει να προσλαμβάνεται προσωπικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στον τομέα 
των ΜΕΔ για τα βασικά καθήκοντα διευθέτησης ΜΕΔ. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, οι 
τράπεζες θα πρέπει να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην παροχή επαρκούς 
ειδικής κατάρτισης σε θέματα ΜΕΔ και την εφαρμογή σχεδίων εξέλιξης προσωπικού 
για τη γρήγορη συσσώρευση εσωτερικής εμπειρογνωμοσύνης με χρήση του 
διαθέσιμου ταλέντου.23 

                                                                    
22  Οποιαδήποτε εξωτερική ανάθεση ΜΕΔ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις και τις 

κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την εξωτερική ανάθεση 
δραστηριοτήτων από τράπεζες. 

23  Τα προγράμματα κατάρτισης και τα σχέδια εξέλιξης προσωπικού σε θέματα ΜΕΔ θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές όπου κρίνεται σκόπιμο: δεξιότητες διαπραγμάτευσης, 
αντιμετώπιση δύσκολων δανειοληπτών, καθοδήγηση σχετικά με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες 
ΜΕΔ, διαφορετικές προσεγγίσεις ρύθμισης, κατανόηση του τοπικού νομικού πλαισίου, απόκτηση 
προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών από πελάτες, διενέργεια αξιολογήσεων οικονομικής 
δυνατότητας δανειοληπτών (προσαρμοσμένη σε διαφορετικές κατηγορίες δανειοληπτών) και κάθε άλλη 
πτυχή που έχει σημασία για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της στρατηγικής και των 
επιχειρησιακών σχεδίων της για τα ΜΕΔ. Η βασική διαφορά ως προς τον ρόλο και τις δεξιότητες που 
απαιτούνται για έναν διευθυντή σχέσεων σε μονάδα διευθέτησης ΜΕΔ και για έναν διευθυντή σχέσεων 
σε ένα χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο πλαίσιο 
κατάρτισης. 
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Όταν δεν είναι εφικτό ή αποδοτικό να συσσωρευτεί εσωτερικά εμπειρογνωμοσύνη 
και υποδομές, οι μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ θα πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση 
σε καταρτισμένους ανεξάρτητους εξωτερικούς πόρους (όπως εκτιμητές ακίνητης 
περιουσίας, νομικούς συμβούλους, ειδικούς επιχειρηματικού προγραμματισμού, 
εμπειρογνώμονες του κλάδου) ή στα τμήματα των δραστηριοτήτων διευθέτησης 
ΜΕΔ που ανατίθενται εξωτερικά σε ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης ΜΕΔ. 

Διαχείριση απόδοσης 

Για το προσωπικό των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ, η ατομική (αν είναι επαρκές) και 
η ομαδική απόδοση θα πρέπει να παρακολουθούνται και να μετρούνται σε τακτική 
βάση. Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγησης 
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ σε ευθυγράμμιση 
με τη συνολική στρατηγική και το επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ. Επιπλέον των 
ποσοτικών στοιχείων που συνδέονται με τους στόχους και τα ορόσημα της τράπεζας 
για τα ΜΕΔ (πιθανώς με έντονη έμφαση στην αποτελεσματικότητα των 
δραστηριοτήτων διευθέτησης), το σύστημα αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει 
ποιοτικές μετρήσεις όπως επίπεδο ικανότητας διαπραγμάτευσης, τεχνικές ικανότητες 
που σχετίζονται με την ανάλυση των λαμβανόμενων οικονομικών πληροφοριών και 
δεδομένων, διάρθρωση εισηγήσεων, ποιότητα συστάσεων ή παρακολούθηση 
περιπτώσεων αναδιάρθρωσης. 

Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι ο υψηλότερος βαθμός δέσμευσης (π.χ. εκτός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας) που συνήθως απαιτείται από τα μέλη των 
μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ αντανακλάται επαρκώς στους συμφωνηθέντες όρους 
απασχόλησης, στις πολιτικές αποδοχών, στα κίνητρα και στο πλαίσιο διαχείρισης 
απόδοσης. 

Το πλαίσιο μέτρησης απόδοσης για τα διοικητικά όργανα και τα αρμόδια διευθυντικά 
στελέχη τραπεζών με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς 
δείκτες που συνδέονται με τους στόχους που καθορίζονται στη στρατηγική και το 
επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ.  Η σημασία των αντίστοιχων σταθμίσεων που 
δίνονται σε αυτούς τους δείκτες εντός των συνολικών πλαισίων μέτρησης απόδοσης 
θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τη σοβαρότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει 
η τράπεζα σε σχέση με ΜΕΔ. 

Τέλος, δεδομένου ότι ο σημαντικός ρόλος της αποδοτικής αντιμετώπισης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών στα πρώτα στάδια καθυστέρησης αποτελεί βασικό 
παράγοντα για τη μείωση των εισροών ΜΕΔ, θα πρέπει επίσης να προάγεται η 
ισχυρή δέσμευση των αρμόδιων μελών του προσωπικού όσον αφορά τη μεταχείριση 
έγκαιρων προειδοποιήσεων, μέσω της πολιτικής αποδοχών και του πλαισίου 
κινήτρων.  
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3.3.4 Τεχνικοί πόροι 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή οποιασδήποτε 
επιλογής στρατηγικής για τα ΜΕΔ είναι οι επαρκείς τεχνικές υποδομές. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι σημαντικό όλα τα δεδομένα που αφορούν ΜΕΔ να αποθηκεύονται 
κεντρικά σε ισχυρά και ασφαλή πληροφοριακά συστήματα. Τα δεδομένα θα πρέπει 
να είναι ολοκληρωμένα και επικαιροποιημένα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
διευθέτησης ΜΕΔ.   

Οι επαρκείς τεχνικές υποδομές θα πρέπει να επιτρέπουν στις μονάδες διευθέτησης 
ΜΕΔ: 

• Να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και έγγραφα, όπως: 

• πληροφορίες για δανειολήπτη με τρέχον ΜΕΔ και ληξιπρόθεσμες οφειλές 
με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, συμπεριλαμβανόμενων αυτόματων 
ειδοποιήσεων σε περίπτωση επικαιροποίησης, 

• πληροφορίες για ανοίγματα και εξασφαλίσεις/εγγυήσεις που συνδέονται με 
τον δανειολήπτη ή συνδεδεμένους πελάτες,  

• εργαλεία παρακολούθησης/τεκμηρίωσης με ικανότητες να παρακολουθούν 
ηλεκτρονικά την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης,  

• κατάσταση δραστηριοτήτων διευθέτησης και επικοινωνίας με τον 
δανειολήπτη καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με συμφωνηθέντα μέτρα 
ρύθμισης, κ.λπ., 

• στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση (κατά περίπτωση), 

• καταγεγραμμένες ταμειακές ροές δανείου και εξασφάλιση, 

• πηγές υποκείμενων πληροφοριών και πλήρης υποκείμενη τεκμηρίωση, 

• πρόσβαση σε κεντρικά μητρώα πιστώσεων, κτηματολόγια και άλλες 
σχετικές εξωτερικές πηγές δεδομένων όπου είναι τεχνικά εφικτό.  

• Να διεκπεραιώνουν και να παρακολουθούν αποδοτικά δραστηριότητες 
διευθέτησης ΜΕΔ, όπως:  

• αυτοματοποιημένες ροές εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
των ΜΕΔ, 

• αυτοματοποιημένη διαδικασία παρακολούθησης («σύστημα 
παρακολούθησης») για την κατάσταση του δανείου που διασφαλίζει ορθή 
επισήμανση των μη εξυπηρετούμενων και των υπό ρύθμιση ανοιγμάτων, 

• τυποποιημένες προσεγγίσεις επικοινωνίας με τους δανειολήπτες, π.χ. 
μέσω τηλεφωνικών κέντρων (συμπεριλαμβανομένου ολοκληρωμένου 
λογισμικού συστήματος πληρωμής με κάρτα σε όλους τους σταθμούς 
εργασίας) ή μέσω διαδικτύου (π.χ. σύστημα διαμοιρασμού αρχείων), 
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• ενσωματωμένους δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης (βλ. επίσης ενότητα 
3.5), 

• αυτοματοποιημένη υποβολή στοιχείων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου 
ζωής των ΜΕΔ για τους υπευθύνους διαχείρισης των μονάδων 
διευθέτησης ΜΕΔ, το διοικητικό όργανο και άλλα αρμόδια διευθυντικά 
στελέχη καθώς και για τη ρυθμιστική αρχή, 

• ανάλυση απόδοσης των δραστηριοτήτων διευθέτησης από τις μονάδες 
διευθέτησης ΜΕΔ, επιμέρους ομάδες και εμπειρογνώμονες (π.χ. ποσοστό 
εξυγίανσης/επιτυχίας, πληροφορίες περί ανανέωσης, αποτελεσματικότητα 
των προσφερόμενων επιλογών αναδιάρθρωσης, ποσοστό είσπραξης 
μετρητών, χρονική ανάλυση ποσοστών εξυγίανσης, ποσοστό τηρηθεισών 
δεσμεύσεων στο κέντρο επικοινωνίας, κ.λπ.), 

• παρακολούθηση εξέλιξης χαρτοφυλακίων / επιμέρους χαρτοφυλακίων / 
ομάδων / μεμονωμένων δανειοληπτών. 

• Να καθορίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν τα ΜΕΔ και τους σχετικούς 
δανειολήπτες: 

• να αναγνωρίζουν τα ΜΕΔ και να μετρούν τις απομειώσεις, 

• να διενεργούν κατάλληλη ανάλυση κατηγοριών ΜΕΔ και να αποθηκεύουν 
τα αποτελέσματα για κάθε δανειολήπτη,  

• να υποστηρίζουν την αξιολόγηση των προσωπικών στοιχείων, της 
οικονομικής κατάστασης και της ικανότητας αποπληρωμής (αξιολόγηση 
οικονομικής δυνατότητας) του δανειολήπτη, τουλάχιστον για μη σύνθετους 
δανειολήπτες,  

• να υπολογίζουν (i) την καθαρή τρέχουσα αξία και (ii) την επίδραση στην 
κεφαλαιακή θέση της τράπεζας για κάθε επιλογή αναδιάρθρωσης ή/και 
κάθε πιθανό σχέδιο αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε 
νομοθεσίας (π.χ. νομοθεσία περί κατασχέσεων, νομοθεσία περί 
αφερεγγυότητας) για κάθε δανειολήπτη. 

Η επάρκεια των τεχνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των 
δεδομένων, θα πρέπει να αξιολογείται από ανεξάρτητη λειτουργία σε τακτική βάση 
(για παράδειγμα, εσωτερικός ή εξωτερικός έλεγχος). 

3.4 Πλαίσιο ελέγχου 

Οι τράπεζες, ειδικά οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ, θα πρέπει να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες ελέγχου για το πλαίσιο διευθέτησης 
ΜΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ της στρατηγικής 
και του επιχειρησιακού μοντέλου για τα ΜΕΔ αφενός και της συνολικής 
επιχειρηματικής στρατηγικής και της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου της τράπεζας 
(συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής και του επιχειρησιακού μοντέλου για τα 
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ΜΕΔ) αφετέρου. Όταν κατά τους ελέγχους διαπιστώνονται αδυναμίες, πρέπει να 
υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν την έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους. 

Το πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις τρεις γραμμές άμυνας. Οι 
ρόλοι των διαφόρων λειτουργιών που εμπλέκονται στη διαδικασία θα πρέπει να 
ανατίθενται και να τεκμηριώνονται σαφώς προς αποφυγή κενών ή επικαλύψεων. Τα 
βασικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων δεύτερης και τρίτης γραμμής καθώς και 
καθορισμένες ενέργειες μετριασμού και η πρόοδος ως προς αυτές τις ανάγκες θα 
πρέπει να αναφέρονται στο διοικητικό όργανο τακτικά. 

3.4.1 Έλεγχοι πρώτης γραμμής άμυνας 

Η πρώτη γραμμή άμυνας περιλαμβάνει μηχανισμούς ελέγχου εντός των 
επιχειρησιακών μονάδων που αναλαμβάνουν στην ουσία την κυριότητα και τη 
διαχείριση των κινδύνων της τράπεζας στο συγκεκριμένο πλαίσιο διευθέτησης ΜΕΔ, 
κυρίως των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ (ανάλογα με το επιχειρησιακό μοντέλο για τα 
ΜΕΔ). Η κυριότητα των ελέγχων πρώτης γραμμής ανήκει στους διευθυντές των 
επιχειρησιακών μονάδων.  

Τα βασικά εργαλεία των ελέγχων πρώτης γραμμής είναι επαρκείς εσωτερικές 
πολιτικές σχετικά με το πλαίσιο διευθέτησης ΜΕΔ και μια ισχυρή δυνατότητα 
ενσωμάτωσης αυτών των πολιτικών στις καθημερινές διαδικασίες. Έτσι, το 
περιεχόμενο των πολιτικών θα πρέπει να ενσωματώνεται στις διαδικασίες 
πληροφορικής, όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι το επίπεδο των συναλλαγών. Στο 
Παράρτημα 5 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των πολιτικών που σχετίζονται με 
το πλαίσιο διευθέτησης των ΜΕΔ τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται σε τράπεζες 
με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ. 

3.4.2 Έλεγχοι δεύτερης γραμμής άμυνας 

Οι λειτουργίες δεύτερης γραμμής άμυνας θεσπίζονται προκειμένου να διασφαλίζεται 
σε διαρκή βάση ότι η πρώτη γραμμή άμυνας λειτουργεί σύμφωνα με τον αρχικό 
σκοπό της και συνήθως περιλαμβάνουν έλεγχο κινδύνου, συμμόρφωση και άλλες 
λειτουργίες διασφάλισης ποιότητας. Για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων 
ελέγχου, οι λειτουργίες δεύτερης γραμμής απαιτούν ισχυρό βαθμό ανεξαρτησίας από 
τις λειτουργίες που εκτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ. 

Ο βαθμός ελέγχου του πλαισίου ΜΕΔ από τη δεύτερη γραμμή θα πρέπει να είναι 
ανάλογος προς τον κίνδυνο που θέτουν τα ΜΕΔ και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στα εξής: 

1. παρακολούθηση και ποσοτικός προσδιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται 
με ΜΕΔ σε λεπτομερή και συγκεντρωτική βάση, συμπεριλαμβανομένης της 
διασύνδεσης με την εσωτερική/ρυθμιστική κεφαλαιακή επάρκεια, 
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2. αξιολόγηση της απόδοσης του γενικού επιχειρησιακού μοντέλου για τα ΜΕΔ 
καθώς και των επιμέρους στοιχείων του (π.χ. διευθυντικά στελέχη/προσωπικό 
των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ, ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης/διαχείρισης, 
μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης), 

3. διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των ΜΕΔ, 
παρακολούθηση / υποβολή αναφορών (εσωτερικών και εξωτερικών), ρύθμιση, 
σχηματισμός προβλέψεων, αποτίμηση εξασφαλίσεων και υποβολή αναφορών 
για τα ΜΕΔ. Για να εκπληρωθεί αυτός ο ρόλος, μια λειτουργία δεύτερης 
γραμμής θα πρέπει να έχει επαρκείς εξουσίες ώστε να παρεμβαίνει των 
προτέρων στην εφαρμογή μεμονωμένων επιλογών διευθέτησης 
(συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης) ή προβλέψεων, 

4. αξιολόγηση της ευθυγράμμισης των διαδικασιών που αφορούν ΜΕΔ με την 
εσωτερική πολιτική και τις δημόσιες κατευθύνσεις, κυριότερα σε σχέση με τις 
ταξινομήσεις των ΜΕΔ, τον σχηματισμό προβλέψεων, τις αποτιμήσεις 
εξασφαλίσεων, τη ρύθμιση και τους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης.  

Οι λειτουργίες ελέγχου κινδύνων και συμμόρφωσης θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
ισχυρές κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών 
που αφορούν τα ΜΕΔ, ειδικά με σκοπό την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών για 
την αντιμετώπιση ζητημάτων που είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν. Κατά το 
ελάχιστο, αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να αξιολογούν τις πολιτικές προτού αυτές 
εγκριθούν από το διοικητικό όργανο. 

Όπως αναφέρεται, οι έλεγχοι δεύτερης γραμμής αποτελούν συνεχείς 
δραστηριότητες. Για παράδειγμα, για τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης οι 
ακόλουθες δραστηριότητες θα πρέπει να εκτελούνται σε τράπεζες με υψηλά επίπεδα 
ΜΕΔ τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση: 

• αξιολόγηση της κατάστασης των δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης και των 
σχετικών ενεργειών που αναλαμβάνονται, 

• διασφάλιση ότι οι αναλαμβανόμενες ενέργειες είναι σύμφωνες με τις εσωτερικές 
πολιτικές όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα και τα είδη ενεργειών, 

• αξιολόγηση της επάρκειας και της ακρίβειας των αναφορών έγκαιρης 
προειδοποίησης,  

• έλεγχος κατά πόσον οι δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης είναι αποτελεσματικοί, 
δηλ. σε ποιο βαθμό έχουν εντοπιστεί (ή όχι) ΜΕΔ σε πρώιμη φάση – τα σχόλια 
θα πρέπει να παρέχονται απευθείας στην αντίστοιχη λειτουργία που έχει την 
αρμοδιότητα για τη διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης / καταλόγου 
παρακολούθησης. Η πρόοδος όσον αφορά τις βελτιώσεις τις μεθοδολογίας θα 
πρέπει να παρακολουθείται στη συνέχεια (τουλάχιστον δύο φορές ετησίως). 
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3.4.3 Έλεγχοι τρίτης γραμμής άμυνας 

Η τρίτη γραμμή άμυνας περιλαμβάνει συνήθως τη λειτουργία εσωτερικής 
επιθεώρησης. Θα πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητη από τις λειτουργίες που 
εκτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και, για τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα 
ΜΕΔ, θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς ειδικές γνώσεις σε θέματα διευθέτησης ΜΕΔ 
ούτως ώστε να εκτελούνται οι περιοδικές ελεγκτικές δραστηριότητες σχετικά με την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου για τα ΜΕΔ 
(συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της πρώτης και της δεύτερης γραμμής). 

Όσον αφορά το πλαίσιο για τα ΜΕΔ, η λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης θα 
πρέπει τουλάχιστον να διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις προκειμένου να επαληθεύει 
τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές σχετικά με τα ΜΕΔ (βλ. Παράρτημα 5), 
καθώς και με τις παρούσες κατευθύνσεις. Αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
δειγματοληπτικούς και απροειδοποίητους ελέγχους και εξετάσεις πιστωτικών 
φακέλων. 

Κατά τον προσδιορισμό της συχνότητας, του πεδίου εφαρμογής και της κλίμακας 
των ελέγχων προς διενέργεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια προσέγγιση 
αναλογικότητας. Ωστόσο, για τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ οι περισσότεροι 
έλεγχοι συμμόρφωσης με τις πολιτικές/τις κατευθύνσεις θα πρέπει να 
ολοκληρώνονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και πιο συχνά εάν στο πλαίσιο 
πρόσφατων επιθεωρήσεων έχουν διαπιστωθεί σημαντικές παρατυπίες και 
αδυναμίες. 

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων της, η λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης 
θα πρέπει να διατυπώνει συστάσεις προς το διοικητικό όργανο, θέτοντας υπ’ όψιν 
του πιθανές βελτιώσεις. 

3.5 Παρακολούθηση των ΜΕΔ και των δραστηριοτήτων 
διευθέτησης ΜΕΔ 

Τα συστήματα παρακολούθησης θα πρέπει να βασίζονται σε στόχους για τα ΜΕΔ οι 
οποίοι εγκρίνονται στη στρατηγική για τα ΜΕΔ και στα σχετικά επιχειρησιακά σχέδια 
και στη συνέχεια μετακυλίονται στο επίπεδο των επιχειρησιακών στόχων των 
μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ. Θα πρέπει να αναπτυχθεί σχετικό πλαίσιο βασικών 
δεικτών απόδοσης (ΒΔΑ) που να επιτρέπει στο διοικητικό όργανο και σε άλλα 
αρμόδια διευθυντικά στελέχη να μετρούν την πρόοδο. 

Θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
αποτελέσματα της παρακολούθησης δεικτών σε σχέση με τα ΜΕΔ διασυνδέονται 
επαρκώς και εγκαίρως με σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως η 
τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και ο σχηματισμός προβλέψεων. 

Οι σχετικοί με τα ΜΕΔ βασικοί δείκτες απόδοσης μπορούν να συγκεντρωθούν σε 
αρκετές κατηγορίες υψηλού επιπέδου, που συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα χωρίς 
όμως να περιορίζονται σε αυτά. 
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1. υψηλού επιπέδου ποσοτικοί δείκτες ΜΕΔ, 

2. συμμετοχή πελατών και είσπραξη μετρητών, 

3. δραστηριότητες ρύθμισης,  

4. δραστηριότητες ρευστοποίησης, 

5. άλλες δραστηριότητες (π.χ. στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσης που συνδέονται 
με ΜΕΔ, στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση, δείκτες έγκαιρης 
προειδοποίησης, δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης). 

Περαιτέρω εξηγήσεις για τις επιμέρους κατηγορίες παρέχονται παρακάτω. Οι 
τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει να καθορίζουν επαρκείς δείκτες 
συγκρίσιμους με εκείνους που αναφέρονται παρακάτω (βλ. επίσης την περιληπτική 
συγκριτική αξιολόγηση στο Παράρτημα 3), οι οποίοι παρακολουθούνται σε περιοδική 
βάση. 

3.5.1 Υψηλού επιπέδου ποσοτικοί δείκτες ΜΕΔ 

Δείκτης ΜΕΔ και κάλυψη 

Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τα σχετικά και τα απόλυτα 
επίπεδα των ΜΕΔ και των ληξιπρόθεσμων οφειλών με καθυστέρηση έως 90 ημέρες 
στα λογιστικά τους βιβλία με επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας ανά χαρτοφυλάκιο. Θα 
πρέπει επίσης να παρακολουθούνται τα απόλυτα και τα σχετικά επίπεδα των 
στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση (ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που 
απορρέουν από δραστηριότητες ΜΕΔ) καθώς και τα επίπεδα των εξυπηρετούμενων 
υπό ρύθμιση ανοιγμάτων. 

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο παρακολούθησης είναι το επίπεδο 
απομείωσης/προβλέψεων και εξασφαλίσεων/εγγυήσεων συνολικά και για 
διαφορετικές ομάδες ΜΕΔ. Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να καθορίζονται με τη χρήση 
κριτηρίων που είναι σημαντικά για τα επίπεδα κάλυψης προκειμένου να παρέχουν 
στο διοικητικό όργανο και σε άλλα αρμόδια διευθυντικά στελέχη ουσιώδεις 
πληροφορίες (π.χ. αριθμό ετών από την ταξινόμηση στα ΜΕΔ, είδος 
προϊόντος/δανείου π.χ. εξασφαλισμένο/μη εξασφαλισμένο, είδος εξασφάλισης και 
εγγυήσεων, χώρα και περιοχή ανοίγματος, χρόνος μέχρι την ανάκτηση και χρήση της 
προσέγγισης «συνεχιζόμενης λειτουργίας» και «διακοπής λειτουργίας». Οι κινήσεις 
όσον αφορά την κάλυψη θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται και οι μειώσεις να 
εξηγούνται με σαφήνεια στις εκθέσεις παρακολούθησης. Ο δείκτης Texas παρέχει 
μια σύνδεση μεταξύ ανοιγμάτων σε ΜΕΔ και κεφαλαιακών επιπέδων και επομένως 
αποτελεί έναν ακόμη χρήσιμο βασικό δείκτη απόδοσης. 

Όπου είναι εφικτό, οι δείκτες που συνδέονται με τον δείκτη/το επίπεδο ΜΕΔ και την 
κάλυψη θα πρέπει επίσης να συγκρίνονται καταλλήλως έναντι ομοειδών δεικτών 
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προκειμένου να παρέχουν στο διοικητικό όργανο μια σαφή εικόνα της 
ανταγωνιστικής θέσης και των δυνητικών ελλείψεων σε υψηλό επίπεδο. 

Τέλος, οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τον προϋπολογισμό τους έναντι 
ζημιών και τη σύγκριση με τις καταγραφόμενες ζημίες. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με 
επαρκή βαθμό λεπτομέρειας ώστε το διοικητικό όργανο και τα λοιπά αρμόδια 
διευθυντικά στελέχη να μπορούν να κατανοήσουν τους παράγοντες που 
κατευθύνουν τις σημαντικές αποκλίσεις από το σχέδιο. 

Ροές ΜΕΔ, ποσοστά αθέτησης, ποσοστά μεταβολής και 
πιθανότητες αθέτησης) 

Τα βασικά στοιχεία σχετικά με τις εισροές και τις εκροές ΜΕΔ θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται σε περιοδικές αναφορές προς το διοικητικό όργανο, 
συμπεριλαμβανομένων κινήσεων από/προς ΜΕΔ, ΜΕΔ σε περίοδο συμμόρφωσης, 
εξυπηρετούμενα, εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση και ληξιπρόθεσμες οφειλές με 
καθυστέρηση έως και 90 ημέρες. 

Οι εισροές από καθεστώς εξυπηρετούμενων σε καθεστώς μη εξυπηρετούμενων 
γίνονται ορατές σταδιακά (π.χ. από 0 έως 30 ημέρες καθυστέρησης, από 30 έως 60 
ημέρες καθυστέρησης, από 60 έως 90 ημέρες καθυστέρησης, κ.λπ.) αλλά μπορούν 
να εμφανιστούν και ξαφνικά (π.χ. λόγω επέλευσης γεγονότων). Ένα χρήσιμο 
εργαλείο παρακολούθησης για αυτόν τον τομέα είναι η θέσπιση πινάκων μεταβολής, 
οι οποίοι καταγράφουν τη ροή των ανοιγμάτων προς και από την κατηγορία των μη 
εξυπηρετούμενων. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να εκτιμούν τα ποσοστά μεταβολής και την ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων σε μηνιαία βάση, ούτως ώστε να αναλαμβάνονται 
ενέργειες άμεσα (δηλ. να καθορίζεται η προτεραιότητα των ενεργειών) προκειμένου 
να εμποδίζεται η υποβάθμιση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Οι πίνακες 
μεταβολής μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω κατά τύπο δανείου (στεγαστικό, 
καταναλωτικό, για αγορά ακινήτου), κατά επιχειρηματική μονάδα ή άλλη σχετική 
κατηγορία χαρτοφυλακίου (βλ. ενότητα 3.3.2) προκειμένου να προσδιοριστεί κατά 
πόσον ο παράγοντας που επηρεάζει τις ροές αποδίδεται σε συγκεκριμένη κατηγορία 
δανείου.24 

3.5.2 Δέσμευση πελατών και είσπραξη μετρητών 

Όταν έχουν συγκροτηθεί οι μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
βασικοί επιχειρησιακοί ποσοτικοί δείκτες απόδοσης ώστε να εκτιμάται η 
αποδοτικότητα της μονάδας ή των εργαζομένων (εάν αυτό επαρκεί) σε σχέση με τη 
μέση απόδοση ή/και τους τυπικούς συγκριτικούς δείκτες αναφοράς (εάν υπάρχουν). 
                                                                    
24  Η εκπόνηση επαρκών ιστορικών χρονοσειρών ποσοστών μεταβολής επιτρέπει τον υπολογισμό 

ετήσιων ποσοστών αθέτησης που μπορούν να τροφοδοτήσουν τα διάφορα υποδείγματα του τμήματος 
ελέγχου κινδύνων για την εκτίμηση των πιθανοτήτων αθέτησης που χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς της αξιολόγησης της απομείωσης και των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 
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Αυτοί οι βασικοί επιχειρησιακοί δείκτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο δείκτες 
ανάλογα με το είδος δραστηριότητας όσο και δείκτες αποδοτικότητας. Ο παρακάτω 
κατάλογος δεικτών είναι ενδεικτικός του είδους, χωρίς να είναι πάντως εξαντλητικός: 

• προγραμματισμένες έναντι πραγματοποιηθεισών δεσμεύσεις του δανειολήπτη, 

• ποσοστό δεσμεύσεων που μετατράπηκαν σε πληρωμή ή υπόσχεση πληρωμής, 

• μετρητά που εισπράχθηκαν σε απόλυτους όρους και μετρητά που 
εισπράχθηκαν έναντι συμβατικής υποχρέωσης για καταβολή μετρητών, με 
διάκριση μεταξύ: 

• μετρητών που εισπράχθηκαν από πληρωμές πελατών, 

• μετρητών που εισπράχθηκαν από άλλες πηγές (π.χ. πώληση 
εξασφαλίσεων, επίσχεση αμοιβών, διαδικασίες πτώχευσης) 

• εξασφαλισθείσες υποσχέσεις πληρωμής και τηρηθείσες υποσχέσεις πληρωμής 
έναντι οφειλόμενων υποσχέσεων πληρωμής, 

• συνολικές και μακροπρόθεσμες επιλογές ρύθμισης που έχουν συμφωνηθεί με 
τον δανειολήπτη (ποσότητα και όγκος) 

3.5.3 Δραστηριότητες ρύθμισης 

Ένα βασικό εργαλείο που διαθέτουν οι τράπεζες για την αντιμετώπιση ή τον 
περιορισμό της επίδρασης των ΜΕΔ είναι η ρύθμιση25, εφόσον γίνεται σωστή 
διαχείριση. Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τη δραστηριότητα ρύθμισης 
με δύο τρόπους: αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Η αποδοτικότητα αφορά 
κυρίως τον όγκο των πιστωτικών διευκολύνσεων για τις οποίες παρέχεται ρύθμιση 
και τον χρόνο που απαιτείται για τη διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη, ενώ η 
αποτελεσματικότητα αφορά τον βαθμό επιτυχίας της επιλογής ρύθμισης (δηλ. κατά 
πόσον εκπληρώνονται οι αναθεωρημένες/τροποποιημένες συμβατικές υποχρεώσεις 
του δανειολήπτη). 

Επιπροσθέτως, η ορθή παρακολούθηση της ποιότητας της ρύθμισης είναι αναγκαία 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα των μέτρων ρύθμισης θα 
είναι να αποπληρωθεί το οφειλόμενο ποσό και όχι να διαπιστωθεί με καθυστέρηση 
ότι το άνοιγμα είναι μη εισπράξιμο. Από αυτήν την άποψη, θα πρέπει να 
παρακολουθείται το είδος λύσεων που συμφωνούνται και οι μακροπρόθεσμες 
(βιώσιμες διαρθρωτικές) λύσεις26 θα πρέπει να διακρίνονται από τις 
βραχυπρόθεσμες (προσωρινές) λύσεις. 

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων ανοίγματος ή 
αναχρηματοδότησης μπορεί να επέλθει σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου ζωής της 
πίστωσης. Επομένως, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι παρακολουθείται 
                                                                    
25  Βλ. ενότητα 5.3.1 για τον ορισμό της ρύθμισης. 
26  Βλ. επίσης κεφάλαιο 4 όσον αφορά τις βιώσιμες λύσεις ρύθμισης. 
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η δραστηριότητα ρύθμισης τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.  

Αποδοτικότητα της δραστηριότητας ρύθμισης   

Ανάλογα με τους δυνητικούς στόχους που θέτει η τράπεζα και την κατηγοριοποίηση 
του χαρτοφυλακίου, μεταξύ των βασικών ποσοτικών δεικτών για τη μέτρηση της 
αποδοτικότητας μπορεί να συγκαταλέγονται οι εξής: 

• ο όγκος των πραγματοποιηθεισών αξιολογήσεων (ως προς τον αριθμό και την 
αξία) που υποβάλλονται στο εξουσιοδοτημένο εγκριτικό όργανο για 
καθορισμένη χρονική περίοδο, 

• ο όγκος των τροποποιημένων λύσεων που συμφωνούνται (ως προς τον αριθμό 
και την αξία) με τον δανειολήπτη για καθορισμένη χρονική περίοδο, 

• η αξία και ο αριθμός θέσεων που ρυθμίζονται οριστικά στη διάρκεια 
καθορισμένης χρονικής περιόδου (σε απόλυτες τιμές και ως ποσοστό του 
αρχικού επιπέδου). 

Θα ήταν ίσως επίσης χρήσιμο να παρακολουθείται η αποδοτικότητα άλλων 
μεμονωμένων βημάτων της διαδικασίας διευθέτησης, π.χ. η διάρκεια της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων/έγκρισης. 

Αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας ρύθμισης 

Ο απώτερος στόχος των τροποποιήσεων δανείων είναι να διασφαλιστεί ότι οι 
τροποποιημένες συμβατικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη θα εκπληρωθούν και ότι 
η συμφωνηθείσα λύση είναι βιώσιμη (βλ. επίσης κεφάλαιο 4). Από αυτή την άποψη, 
το είδος των λύσεων που συμφωνούνται για κάθε χαρτοφυλάκιο με παρόμοια 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να διαχωρίζονται και το ποσοστό επιτυχίας κάθε λύσης θα 
πρέπει να παρακολουθείται διαχρονικά.  

Οι βασικοί ποσοτικοί δείκτες για την παρακολούθηση του ποσοστού επιτυχίας κάθε 
λύσης αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Ποσοστό εξυγίανσης και ποσοστό εκ νέου αθέτησης κατόπιν ρύθμισης: 
Δεδομένου ότι τα περισσότερα δάνεια δεν παρουσιάζουν ενδείξεις οικονομικών 
δυσχερειών αμέσως μετά την τροποποίηση, είναι αναγκαία μια περίοδος 
εξυγίανσης ώστε να προσδιοριστεί αν το δάνειο έχει πράγματι καταστεί 
ενήμερο.27 Η ελάχιστη περίοδος εξυγίανσης που εφαρμόζεται για τον 
προσδιορισμό των αντίστοιχων ποσοστών θα πρέπει να είναι 12 μήνες, 
σύμφωνα με την ελάχιστη περίοδο που ορίζεται  στα «εκτελεστικά τεχνικά 

                                                                    
27  Τα κριτήρια εξυγίανσης παρέχονται στην ενότητα 5.3.3. 
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πρότυπα της ΕΑΤ όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών». 28 Έτσι, οι 
τράπεζες θα πρέπει να διενεργούν χρονική ανάλυση και να παρακολουθούν τη 
συμπεριφορά των υπό ρύθμιση πιστωτικών διευκολύνσεων μετά την 
παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία τροποποίησης με σκοπό τον 
προσδιορισμό του ποσοστού εξυγίανσης. Αυτή η ανάλυση θα πρέπει να 
διενεργείται ανά κατηγορία δανείων (δανειολήπτες με παρόμοια 
χαρακτηριστικά) και, δυνητικά, ανά μέγεθος οικονομικών δυσχερειών πριν από 
τη ρύθμιση.  
Η επάνοδος δανείων που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ενήμερη 
κατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μέτρων ρύθμισης της πιστωτικής 
διευκόλυνσης (εξυγίανση κατόπιν ρύθμισης) ή με φυσιολογικό τρόπο χωρίς 
τροποποίηση των αρχικών όρων της πιστωτικής διευκόλυνσης (φυσική 
εξυγίανση). Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό παρακολούθησης 
του ποσοστού και του όγκου των πιστωτικών διευκολύνσεων που τέθηκαν υπό 
αθέτηση και επανήλθαν σε κατάσταση ενημερότητας με φυσιολογικό τρόπο. Το 
ποσοστό εκ νέου αθέτησης είναι ένας ακόμη βασικός δείκτης απόδοσης που θα 
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις εσωτερικές αναφορές παρακολούθησης των 
ΜΕΔ για το διοικητικό όργανο και τα λοιπά αρμόδια διευθυντικά στελέχη. 

• Είδος μέτρων ρύθμισης: Οι τράπεζες θα πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια ποια 
είδη μέτρων ρύθμισης καθορίζονται ως βραχυπρόθεσμες και ποια ως 
μακροπρόθεσμες λύσεις. Τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των συμφωνιών 
ρύθμισης θα πρέπει να επισημαίνονται και να αποθηκεύονται στα 
πληροφοριακά συστήματα και η περιοδική παρακολούθηση θα πρέπει να 
παρέχει στο διοικητικό όργανο και στα λοιπά αρμόδια διευθυντικά στελέχη 
σαφή εικόνα όσον αφορά το ποσοστό των συμφωνηθεισών λύσεων ρύθμισης 
που είναι 1) βραχυπρόθεσμης έναντι μακροπρόθεσμης φύσης, 2) έχει ορισμένα 
χαρακτηριστικά (π.χ. απαλλαγές πληρωμών ≥ 12 μήνες, αύξηση κεφαλαίου, 
πρόσθετες εξασφαλίσεις, κ.λπ.).  (Βλ. επίσης κεφάλαιο 4). 

• Ποσοστό είσπραξης μετρητών: Ένας άλλος βασικός ποσοτικός δείκτης της 
δραστηριότητας ρύθμισης είναι η είσπραξη μετρητών από αναδιαρθρωμένες 
πιστωτικές διευκολύνσεις. Η είσπραξη μετρητών θα μπορούσε να 
παρακολουθείται σε σχέση με τις αναθεωρημένες συμβατικές ταμειακές ροές, 
δηλ. τον λόγο της καταγραφόμενης προς τη συμβατική ταμειακή ροή, και σε 
απόλυτους όρους. Αυτοί οι δύο ποσοτικοί δείκτες μπορούν να παρέχουν στην 
τράπεζα πληροφορίες για τους σκοπούς του προγραμματισμού ρευστότητας 
και για τη σχετική επιτυχία κάθε μέτρου ρύθμισης. 

• Διαγραφή ΜΕΔ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο πλαίσιο λύσης ρύθμισης, οι 
τράπεζες μπορεί να προβαίνουν σε επιλογή ρύθμισης που περιλαμβάνει 
διαγραφή ΜΕΔ είτε σε μερική είτε σε ολική βάση. Κάθε διαγραφή ΜΕΔ που 
συνδέεται με τη χορήγηση αυτών των ειδών ρύθμισης θα πρέπει να 
καταγράφεται και να παρακολουθείται έναντι εγκεκριμένου προϋπολογισμού για 

                                                                    
28  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση 

εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 191 της 28.6.2015, σ. 1). 
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ζημίες.  Επιπροσθέτως, η ζημία βάσει καθαρής τρέχουσας αξίας που συνδέεται 
με την απόφαση διαγραφής μη ανακτήσιμων δανείων θα πρέπει να 
παρακολουθείται σε σχέση με το ποσοστό εξυγίανσης ανά κατηγορία δανείων 
και ανά λύση αναδιάρθρωσης που προσφέρεται προκειμένου να συμβάλει στην 
καλύτερη τεκμηρίωση της στρατηγικής και των πολιτικών των ιδρυμάτων για τη 
ρύθμιση δανείων.  

Οι δείκτες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ρύθμισης θα πρέπει να 
υποβάλλονται βάσει ανάλυσης που εξυπηρετεί κάποιον σκοπό, η οποία θα 
μπορούσε για παράδειγμα να περιλαμβάνει τον τύπο και τη διάρκεια των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, το είδος ανοίγματος, την πιθανότητα ανάκτησης, το 
μέγεθος των ανοιγμάτων ή το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων του ίδιου δανειολήπτη 
ή συνδεδεμένων πελατών ή τον αριθμό λύσεων ρύθμισης που εφαρμόστηκαν στο 
παρελθόν. 

3.5.4 Δραστηριότητες ρευστοποίησης 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει συμφωνηθεί βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, η 
τράπεζα εξακολουθεί να καλείται να ρυθμίσει οριστικά το μη εξυπηρετούμενο 
άνοιγμα. Η οριστική ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει την κίνηση νομικών 
διαδικασιών, την κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού, την ανταλλαγή χρέους με 
στοιχείο ενεργητικού/μετοχικό κεφάλαιο ή/και τη διάθεση πιστωτικών 
διευκολύνσεων/τη μεταβίβαση σε εταιρεία διαχείρισης ενεργητικού/την τιτλοποίηση. 
Κατά συνέπεια, αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να παρακολουθείται από την 
τράπεζα προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής και των 
πολιτικών, ενώ διευκολύνει και την κατανομή των πόρων. 

Νομικές ενέργειες και κατάσχεση 

Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τους όγκους και τα ποσοστά ανάκτησης 
σε περιπτώσεις νομικών ενεργειών και κατάσχεσης. Αυτή η απόδοση θα πρέπει να 
μετρείται σε σχέση με καθορισμένους στόχους, όσον αφορά τον αριθμό μηνών/ετών 
και τη ζημία για το ίδρυμα. Κατά την παρακολούθηση του ποσοστού 
πραγματοποιηθεισών ζημιών, τα ιδρύματα καλούνται να αναπτύξουν ιστορικές 
χρονοσειρές ανά κατηγορία δανείων προκειμένου να στηρίξουν τις παραδοχές που 
χρησιμοποιούν για τους σκοπούς της αξιολόγησης της απομείωσης και των 
ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 

Για διευκολύνσεις που καλύπτονται με εξασφάλιση ή άλλο είδος ασφάλειας, οι 
τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρονική περίοδο που χρειάζεται για τη 
ρευστοποίηση της εξασφάλισης, τις πιθανές περικοπές αποτίμησης για αναγκαστικές 
πωλήσεις λόγω ρευστοποίησης και τις εξελίξεις σε ορισμένες αγορές (π.χ. αγορές 
ακινήτων) ώστε να διαμορφώσουν προοπτικές όσον αφορά τα δυνητικά ποσοστά 
ανάκτησης. 
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Επιπλέον, παρακολουθώντας τα ποσοστά ανάκτησης από κατάσχεση και άλλες 
νομικές διαδικασίες, οι τράπεζες θα είναι σε καλύτερη θέση να αξιολογήσουν 
αξιόπιστα κατά πόσον η απόφαση κατάσχεσης θα παρέχει υψηλότερη καθαρή 
τρέχουσα αξία σε σχέση με την επιδίωξη λύσης ρύθμισης. Τα στοιχεία σχετικά με τα 
ποσοστά ανάκτησης από κατασχέσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται σε διαρκή 
βάση και να τροφοδοτούν πιθανές τροποποιήσεις στις στρατηγικές των τραπεζών 
για την αντιμετώπιση των χαρτοφυλακίων ανάκτησης χρέους/νομικών διαδικασιών.  

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν τη μέση διάρκεια των νομικών 
διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και τα μέσα ποσά που ανακτήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους ανάκτησης) στο πλαίσιο αυτών των 
διαδικασιών. 

Ανταλλαγή χρέους με στοιχείο ενεργητικού/μετοχικό κεφάλαιο  

Οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τις περιπτώσεις όπου το 
χρέος ανταλλάσσεται με στοιχείο ενεργητικού ή μετοχικό κεφάλαιο του δανειολήπτη, 
τουλάχιστον χρησιμοποιώντας δείκτες όγκου ανά τύπο στοιχείων ενεργητικού, και να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα όρια διακρατήσεων που θέτουν οι σχετικές 
εθνικές κανονιστικές διατάξεις. Η χρήση αυτής της προσέγγισης ως μέτρου 
αναδιάρθρωσης θα πρέπει να υποστηρίζεται από ορθό επιχειρηματικό σχέδιο και να 
περιορίζεται σε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία το ίδρυμα έχει επαρκείς ειδικές 
γνώσεις και η αγορά ρεαλιστικά καθιστά δυνατή την εξαγωγή της καθορισμένης 
αξίας από το στοιχείο ενεργητικού σε βραχυμεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το ίδρυμα θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού 
διενεργείται από καταρτισμένους και έμπειρους εκτιμητές.29 

3.5.5 Άλλα στοιχεία παρακολούθησης 

Στοιχεία που σχετίζονται με τα αποτελέσματα χρήσης 

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να κοινοποιούν ξεκάθαρα στα 
διοικητικά τους όργανα το ποσό των τόκων που εγγράφονται στα αποτελέσματα 
χρήσης οι οποίοι απορρέουν από ΜΕΔ. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των πληρωμών τόκων επί των ΜΕΔ που πράγματι λαμβάνονται και εκείνων 
που δεν λαμβάνονται. Η εξέλιξη των προβλέψεων έναντι ζημιών από δάνεια και οι 
αντίστοιχοι παράγοντες που την επηρεάζουν θα πρέπει επίσης να 
παρακολουθούνται. 

                                                                    
29  Βλ. επίσης ενότητα 7.2.4. 
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Στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση 

Αν η κατάσχεση είναι μέρος της στρατηγικής των τραπεζών για τα ΜΕΔ, θα πρέπει 
επίσης να παρακολουθούνται ο όγκος, η παλαίωση, η κάλυψη και οι ροές στα 
χαρτοφυλάκια των στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση (ή άλλων στοιχείων 
ενεργητικού που απορρέουν από ΜΕΔ). Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή 
βαθμό λεπτομέρειας για σημαντικούς τύπους στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, η 
απόδοση των στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση όσον αφορά το 
προκαθορισμένο επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να παρακολουθείται καταλλήλως 
και να αναφέρεται στο διοικητικό όργανο και στα λοιπά αρμόδια διευθυντικά στελέχη 
σε συγκεντρωτική βάση.  

Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης 

Το διοικητικό όργανο, οι αρμόδιες επιτροπές και άλλα αρμόδια διευθυντικά στελέχη 
θα πρέπει να λαμβάνουν περιοδικές εκθέσεις σχετικά με το καθεστώς έγκαιρης 
προειδοποίησης (ή τον «κατάλογο παρακολούθησης») για κατηγορίες όπου 
αναμένονται καθοδικές τάσεις καθώς και σχετικά με την κατάσταση του καταλόγου 
παρακολούθησης σε επίπεδο ανοίγματος/δανειολήπτη για τα μεγάλα ανοίγματα. Οι 
υποβαλλόμενες αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης την κίνηση του 
χαρτοφυλακίου διαχρονικά, π.χ. μηνιαίες μεταβολές μεταξύ των επιπέδων 
καθυστέρησης (0 ημέρες, >0-30 ημέρες, >30-60ημέρες, >60-90ημέρες, >90ημέρες). 
Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται μετρήσεις αποτελεσματικότητας των δεικτών 
έγκαιρης προειδοποίησης. 

Διάφορα 

Άλλες πτυχές που μπορεί να έχουν σημασία για την υποβολή αναφορών για τα ΜΕΔ 
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 
των συμφωνιών εξωτερικής ανάθεσης/διαχείρισης χρέους. Οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι πιθανότατα σε μεγάλο βαθμό όμοιοι με 
εκείνους που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ, αν και πιθανώς 
με μικρότερο βαθμό λεπτομέρειας.  

Γενικά, όταν οι σχετιζόμενοι με ΜΕΔ βασικοί δείκτες απόδοσης διαφέρουν από 
κανονιστική και λογιστική άποψη ή από την άποψη της υποβολής εσωτερικών 
αναφορών, αυτές οι διαφορές θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και να 
εξηγούνται στο διοικητικό όργανο. 
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3.6 Μηχανισμοί έγκαιρης προειδοποίησης/κατάλογοι 
παρακολούθησης  

3.6.1 Διαδικασία έγκαιρης παρακολούθησης 

Προκειμένου να παρακολουθούν τα εξυπηρετούμενα δάνεια και να αποτρέπουν την 
υποβάθμιση της πιστωτικής ποιότητας, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν 
επαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και υποβολή αναφορών ώστε να εντοπίζουν και να 
διαχειρίζονται δυνητικούς μη εξυπηρετούμενους πελάτες σε πολύ πρώιμο στάδιο. 

Παράδειγμα 4 
Παράδειγμα προσέγγισης έγκαιρης προειδοποίησης 

 

 

Στο παραπάνω παράδειγμα παρουσιάζεται μια γενική διαδικασία έγκαιρης 
προειδοποίησης που περιλαμβάνει διάφορα βήματα και εμπλεκόμενα μέρη: 

• μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που ανήκει στην υπηρεσία υποστήριξης 
συναλλαγών (back office), 

• επεξεργασία σήματος έγκαιρης προειδοποίησης από την υπηρεσία 
διεκπεραίωσης συναλλαγών (front office), 

• δυνητική διαβίβαση στις μονάδες ΜΕΔ σε περίπτωση υποβάθμισης πιστωτικής 
ποιότητας, 

• διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος μέσω δεύτερης και τρίτης γραμμής άμυνας. 

Μονάδες ΜΕΔ

Εσωτερικά 
δεδομένα

(επιχειρήσεις 
και πελάτες 

λιανικής)

Εξωτερικά 

δεδομένα
(π.χ. μητρώα 
πιστώσεων, 

έρευνα, 
αξιολογήσεις)

Μηχανισμός 
έγκαιρης 
προειδο-
ποίησης

Ειδοποιήσεις

Αυτόματες 
ειδοποιήσεις 

στα 
συστήματα 
front office Ενέργειες που 

λαμβάνει 
εγκαίρως ο 
διευθυντής 
εμπορικών 
σχέσεων

Πολιτικές έγκαιρης προειδοποίησης

Λύθηκε 
το θέμα;

Ολοκλήρωση 
ειδοποίησης

Ναι

Ληξιπρόθεσμες 
οφειλές σε 

καθυστέρηση 
έως 90 ημέρες / 
Διαδικασία ΜΕΔ

Όχι

Διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας έγκαιρης προειδοποίησης/καταλόγου παρακολούθησης από ανεξάρτητο φορέα

Τακτική υποβολή αναφορών

Υπηρεσία υποστήριξης συναλλαγών
(back office)

Υπηρεσία διεκπεραίωσης συναλλαγών
(front office)

Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας

Άλλες 
ειδοποιήσεις 

(π.χ. βάσει της
αλληλεπί-
δρασης με 

τους πελάτες)
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Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν αναλυτικά καθένα από τα βήματα της 
διαδικασίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για κάθε βήμα στη διαδικασία έγκαιρης 
προειδοποίησης (ή στον κατάλογο παρακολούθησης) θα πρέπει να είναι σαφές 
ποιος έχει την κυριότητα. Επίσης, θα πρέπει να θεσπιστούν επαρκείς διαδικασίες 
υποβολής αναφορών και κλιμάκωσης, και η διαδικασία θα πρέπει να είναι συμβατή 
με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την υποβολή αναφορών σχετικά με τα ΜΕΔ 
και τη μεταβίβαση των δανειοληπτών που ταξινομούνται στα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα στις μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ. 

3.6.2 Μηχανισμός/δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης 

Οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν κατάλληλη σειρά δεικτών έγκαιρης 
προειδοποίησης για κάθε χαρτοφυλάκιο.  

Ο υπολογισμός των βασικών αυτών δεικτών θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον 
σε μηνιαία βάση. Για ορισμένους ειδικούς δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης (π.χ. 
έρευνα σε επίπεδο κλάδου/κατηγορίας/χαρτοφυλακίου ή δανειολήπτη) η 
επικαιροποίηση μπορεί να καθίσταται διαθέσιμη με μικρότερη συχνότητα. 

Προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα ενδείξεις υποβάθμισης πελατών με 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα η τράπεζα θα πρέπει να εφαρμόζει διπλή προοπτική: σε 
επίπεδο χαρτοφυλακίου και σε επίπεδο συναλλαγής/δανειολήπτη. 

Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο 
συναλλαγής/δανειολήπτη 

Σε επίπεδο συναλλαγής/δανειολήπτη, οι δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει 
να εμπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης πιστώσεων για την έγκαιρη 
ενεργοποίηση  διαδικασιών ανάκτησης, καθώς και στο σύστημα υποβολής 
αναφορών προς τη διοίκηση ως ποιοτικός δείκτης εξυπηρετούμενων δανείων. 

Οι δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να ορίζονται με βάση εσωτερικά ή 
εξωτερικά δεδομένα/πληροφορίες και να αναφέρονται σε χρονικό σημείο ή σε 
περίοδο παρατήρησης. Παραδείγματα δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης θα 
μπορούσαν να είναι εσωτερικά συστήματα βαθμολόγησης (συμπεριλαμβανομένης 
της συμπεριφοράς) ή εξωτερικά δεδομένα που εκδίδονται από οργανισμούς 
αξιολόγησης, εξειδικευμένη τομεακή έρευνα ή μακροοικονομικοί δείκτες για 
επιχειρήσεις που έχουν ως επίκεντρο συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης θα πρέπει να αναλύει τα πολλαπλά 
εισερχόμενα δεδομένα και να ορίζει σαφή εξερχόμενα δεδομένα με τη μορφή 
παραγόντων ενεργοποίησης οι οποίοι στη συνέχεια εκκινούν διαφορετικούς τύπους 
ειδοποιήσεων και ενεργειών. 

Στο παράρτημα 4 περιλαμβάνονται αρκετά παραδείγματα δεικτών έγκαιρης 
προειδοποίησης που χρησιμοποιούνται από διάφορες τράπεζες ως εισερχόμενα 
στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. 
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Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 

Πέρα από τους δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο δανειολήπτη, οι 
τράπεζες θα πρέπει επίσης να ορίζουν δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου. Πρώτα θα πρέπει να αναλύουν το χαρτοφυλάκιο πιστωτικού 
κινδύνου σε διαφορετικές κατηγορίες, π.χ. κατά επιχειρηματικές γραμμές/πελάτες, 
γεωγραφική περιοχή, προϊόντα, κινδύνους συγκέντρωσης, επίπεδο εξασφάλισης και 
τύπο παρεχόμενης εξασφάλισης ή ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους. 

Για κάθε υποκατηγορία η τράπεζα θα πρέπει στη συνέχεια να διενεργεί ειδικές 
αναλύσεις ευαισθησίας με βάση εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες (π.χ. 
σκιαγράφηση αγοράς που εκδίδουν εξωτερικοί φορείς όσον αφορά συγκεκριμένους 
τομείς ή περιοχές) προκειμένου να εντοπίζονται οι κατηγορίες του χαρτοφυλακίου 
που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από δυνητικές διαταραχές.  Αυτή η ανάλυση θα 
πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπει τη διαλογή των υποκατηγοριών (buckets) ως προς 
τον βαθμό κινδύνου. Οι πολιτικές θα πρέπει να προβλέπουν σειρά μέτρων με βαθμό 
εμβάθυνσης ο οποίος αυξάνεται σε συνάρτηση με τον αναμενόμενο κίνδυνο. 

Στη συνέχεια, οι τράπεζες θα πρέπει να προσδιορίζουν ειδικούς δείκτες έγκαιρης 
προειδοποίησης σε σχέση με κάθε κατηγορία κινδύνου για τον εντοπισμό δυνητικής 
υποβάθμισης της πιστωτικής ποιότητας προτού να επέλθουν αρνητικά γεγονότα σε 
επίπεδο συναλλαγής. 

Κατά τον εντοπισμό δυνητικών γεγονότων ενεργοποίησης σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου, κατηγορίας ή ομάδας πελατών, οι τράπεζες θα πρέπει να 
διενεργήσουν αξιολόγηση του εν λόγω χαρτοφυλακίου, να καθορίσουν μέτρα και να 
συμπεριλάβουν την πρώτη και τη δεύτερη γραμμή άμυνας στο πλαίσιο 
περιοριστικών ενεργειών. 

3.6.3 Αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις και ενέργειες 

Η υπηρεσία διεκπεραίωσης συναλλαγών θα πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά 
εργαλεία και μέσα υποβολής επιχειρησιακών αναφορών προσαρμοσμένα στους 
αντίστοιχους τύπους χαρτοφυλακίου/δανειολήπτη, που της δίνουν την ευκαιρία να 
εντοπίζει άμεσα τις πρώτες ενδείξεις υποβάθμισης των πελατών. Αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σε επίπεδο δανειολήπτη με σαφή 
ροή εργασίας και ενδείξεις απαιτούμενων ενεργειών καθώς και χρονοδιαγράμματα, 
στοιχεία που θα πρέπει όλα να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές έγκαιρης 
προειδοποίησης. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται θα πρέπει να καταγράφονται 
ξεκάθαρα στα συστήματα ούτως ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η παρακολούθηση 
στο πλαίσιο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.  

Οι ειδοποιήσεις στους διευθυντές σχέσεων και η σχετική υποβολή επιχειρησιακών 
αναφορών και αναφορών προς τη διοίκηση θα πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον 
σε μηνιαία βάση.  

Σε περίπτωση παραβάσεων σειράς δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης ή σαφώς 
αξιολογημένων και καθορισμένων μεμονωμένων δεικτών (π.χ. καθυστέρηση 30 
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ημερών), θα πρέπει να ενεργοποιείται σαφής ειδοποίηση που θα ακολουθείται από 
καθορισμένη διαδικασία κλιμάκωσης. Θα πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή 
ειδικών μονάδων για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του πελάτη και τη 
συζήτηση δυνητικών λύσεων με τον αντισυμβαλλόμενο.  

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από τις αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, 
ειδοποιήσεις που προέρχονται από επικοινωνία με τον δανειολήπτη, για 
παράδειγμα, μπορεί να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην προσέγγιση έγκαιρης 
προειδοποίησης επίσης – οι διευθυντές σχέσεων θα πρέπει να είναι πάντα σε 
κατάσταση εγρήγορσης όσον αφορά πληροφορίες για τον δανειολήπτη που 
μπορούν να επηρεάσουν την πιστοληπτική του ικανότητα.  

3.7 Υποβολή εποπτικών αναφορών  

Οι ουσιώδεις και διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρησιακού μοντέλου ή του πλαισίου 
ελέγχου για τα ΜΕΔ θα πρέπει να κοινοποιούνται στις αντίστοιχες εποπτικές ομάδες 
εγκαίρως. Επιπλέον, οι τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ θα πρέπει προορατικά να 
κοινοποιούν στην εποπτική αρχή περιοδικές αναφορές παρακολούθησης των ΜΕΔ, 
σε κατάλληλο επίπεδο συγκέντρωσης. 
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4 Μέτρα ρύθμισης 

4.1 Σκοπός και συνοπτική παρουσίαση  

Βασικός στόχος της παροχής μέτρων ρύθμισης30 είναι η δημιουργία προϋποθέσεων 
ούτως ώστε οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους να 
μπορέσουν να εξέλθουν από την κατάσταση αυτή ή οι δανειολήπτες που 
εξυπηρετούν τα δάνειά τους να μην οδηγηθούν σε αδυναμία εξυπηρέτησης. Στόχος 
των μέτρων ρύθμισης θα πρέπει να είναι πάντοτε η επαναφορά του ανοίγματος σε 
κατάσταση βιώσιμης αποπληρωμής. 

Ωστόσο, η εποπτική εμπειρία έχει δείξει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι λύσεις 
ρύθμισης που παρέχουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσχέρειες δεν συνάδουν πλήρως με αυτόν τον στόχο και μπορεί λοιπόν 
να καθυστερήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και να οδηγήσουν σε 
εσφαλμένη απεικόνιση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στον ισολογισμό. 
Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τα μέτρα ρύθμισης περιλαμβάνουν 
επανειλημμένες περιόδους χάριτος, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το θεμελιώδες ζήτημα 
της υπερβολικής δανειακής επιβάρυνσης του δανειολήπτη σε σχέση με τις 
ικανότητές του αποπληρωμής. 

Για τον λόγο αυτό, το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται ειδικότερα στις βιώσιμες 
λύσεις ρύθμισης. Σύμφωνα με την εποπτική προσδοκία, οι τράπεζες θα πρέπει να 
εφαρμόζουν καλά καθορισμένες πολιτικές μέτρων ρύθμισης που θα 
ευθυγραμμίζονται με την έννοια της βιωσιμότητας και θα αναγνωρίζουν εγκαίρως 
τους μη βιώσιμους δανειολήπτες.  

Το κεφάλαιο ξεκινά με μια συνοπτική παρουσίαση των επιλογών ρύθμισης και 
παρέχει κατευθύνσεις για τον τρόπο διάκρισης μεταξύ βιώσιμων και μη βιώσιμων 
μέτρων ρύθμισης (ενότητα 4.2). Στη συνέχεια, εξετάζει σημαντικές πτυχές των 
διαδικασιών ρύθμισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αξιολογήσεις της οικονομικής 
δυνατότητας (ενότητες 4.3 και 4.4), καθώς και στην υποβολή εποπτικών αναφορών 
και στη δημοσιοποίηση στοιχείων (ενότητα 4.5). 

Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο 5 παρέχονται κατευθύνσεις για τα κριτήρια 
ταξινόμησης των υπό ρύθμιση ανοιγμάτων σε μη εξυπηρετούμενα ή 
εξυπηρετούμενα. 

                                                                    
30  Οι κατευθύνσεις που παρέχονται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν τη ρύθμιση δανείων όπως ορίζεται από 

την ΕΑΤ και εξηγείται στην ενότητα 5.3. Βλ. το έγγραφο «EBA Implementing Technical Standards on 
supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(5) of Regulation 
(EU) No 575/2013». Βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής, της 9ης 
Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της 
Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών 
αναφορών από τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 48 της 20.2.2015, σ. 1). 
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4.2 Επιλογές ρύθμισης και η βιωσιμότητά τους  

Κατά την εξέταση των διαφόρων λύσεων ρύθμισης, είναι σκόπιμο να γίνεται διάκριση 
μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων ρύθμισης. Οι περισσότερες 
λύσεις περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό διαφορετικών μέτρων ρύθμισης, 
ενδεχομένως στη διάρκεια διαφορετικού χρονικού ορίζοντα με ένα μείγμα 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιλογών. 

Ως βραχυπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης νοούνται οι αναδιαρθρωμένοι όροι 
αποπληρωμής οι οποίοι έχουν προσωρινό χαρακτήρα και έχουν σχεδιαστεί για την 
αντιμετώπιση οικονομικών δυσχερειών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δεν 
αντιμετωπίζουν όμως την οριστική διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εκτός αν 
συνδυαστούν με ενδεδειγμένα μακροπρόθεσμα μέτρα. Τέτοια βραχυπρόθεσμα 
μέτρα δεν θα πρέπει γενικά να διαρκούν περισσότερο από δύο έτη και, στην 
περίπτωση χρηματοδότησης έργου και κατασκευής εμπορικών ακινήτων, ένα έτος.  

Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να 
παρέχονται όταν ο δανειολήπτης πληροί τα ακόλουθα δύο κριτήρια. 

• Ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει ένα αναγνωρίσιμο γεγονός το οποίο προκαλεί 
προσωρινούς περιορισμούς στη ρευστότητα. Ένα τέτοιο γεγονός θα πρέπει να 
καταδεικνύεται με επίσημο τρόπο (και όχι με υποθετικά στοιχεία) μέσω 
έγγραφης τεκμηρίωσης που περιέχει καθορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι το 
εισόδημα του δανειολήπτη θα ανακάμψει βραχυπρόθεσμα ή ότι, με βάση το 
συμπέρασμα της τράπεζας, δεν είναι δυνατή η παροχή μακροπρόθεσμων 
μέτρων ρύθμισης λόγω προσωρινής οικονομικής αβεβαιότητας που έχει 
γενικότερο χαρακτήρα ή αφορά συγκεκριμένα τον δανειολήπτη. 

• Ο δανειολήπτης καταδεικνύει με απτό τρόπο μια καλή οικονομική σχέση με την 
τράπεζα (μεταξύ άλλων ότι έχει αποπληρώσει σημαντικό μέρος του 
οφειλόμενου κεφαλαίου πριν από το γεγονός) και σαφή προθυμία να 
συνεργαστεί. 

Οι συμβατικοί όροι λύσεων ρύθμισης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η τράπεζα έχει 
το δικαίωμα να επανεξετάσει τα συμφωνηθέντα μέτρα ρύθμισης αν η κατάσταση του 
δανειολήπτη βελτιωθεί και επομένως θα ήταν δυνατή η επιβολή πιο ευνοϊκών όρων 
για την τράπεζα (από μέτρα ρύθμισης έως τους αρχικούς όρους της σύμβασης). Η 
τράπεζα θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στους 
συμβατικούς όρους αυστηρές συνέπειες για τους δανειολήπτες που αδυνατούν να 
εκπληρώσουν τη συμφωνία ρύθμισης (π.χ. πρόσθετη ασφάλεια). 

Βιώσιμα έναντι μη βιώσιμων μέτρων ρύθμισης  

Οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές είναι σαφώς υποχρεωμένες να κάνουν διάκριση 
μεταξύ των λύσεων «βιώσιμης ρύθμισης», δηλαδή λύσεων που πραγματικά 
συμβάλουν στο να μειωθεί το υπόλοιπο των πιστωτικών διευκολύνσεων του 
δανειολήπτη, και των λύσεων «μη βιώσιμης» ρύθμισης.  
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Παρακάτω παρουσιάζονται γενικές εποπτικές κατευθύνσεις για την ταξινόμηση των 
βιώσιμων μέτρων ρύθμισης (περαιτέρω κατευθύνσεις για επιμέρους επιλογές 
ρύθμισης παρέχονται στον παρακάτω πίνακα).  

• Γενικά, μια λύση ρύθμισης στην οποία περιλαμβάνονται μακροπρόθεσμα μέτρα 
θα πρέπει να θεωρείται βιώσιμη μόνο όταν:  

• Το ίδρυμα μπορεί να καταδείξει (με εύλογα τεκμηριωμένα οικονομικά 
στοιχεία) ότι ο δανειολήπτης έχει την οικονομική δυνατότητα να 
αντεπεξέλθει ρεαλιστικά στη λύση ρύθμισης. 

• Η διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αντιμετωπίζεται πλήρως και 
αναμένεται ότι το υπόλοιπο του χρέους του δανειολήπτη θα μειωθεί 
σημαντικά σε μεσομακροπρόθεσμο διάστημα. 

• Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγήθηκαν στο παρελθόν μέτρα 
ρύθμισης για κάποιο άνοιγμα, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων 
μακροπρόθεσμων μέτρων ρύθμισης, η τράπεζα θα πρέπει να διασφαλίζει 
την εφαρμογή πρόσθετων εσωτερικών ελέγχων ούτως ώστε αυτά τα 
επακόλουθα μέτρα να πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας όπως 
περιγράφονται παρακάτω. Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει, κατ' ελάχιστο, να 
προϋποθέτουν ότι η υπηρεσιακή μονάδα ελέγχου κινδύνων ενημερώνεται 
ρητά εκ των προτέρων για τέτοιες περιπτώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να 
επιδιώκεται ρητή έγκριση από το αντίστοιχο ανώτερο όργανο λήψης 
αποφάσεων (π.χ. επιτροπή για τα ΜΕΔ). 

• Γενικά, μια λύση ρύθμισης στην οποία περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα μέτρα 
θα πρέπει να θεωρείται βιώσιμη μόνο όταν:  

• Το ίδρυμα μπορεί να καταδείξει (με εύλογα τεκμηριωμένα οικονομικά 
στοιχεία) ότι ο δανειολήπτης έχει την οικονομική δυνατότητα να 
αντεπεξέλθει στη λύση ρύθμισης.  

• Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα εφαρμόζονται πράγματι προσωρινά και το 
ίδρυμα βεβαιώνεται και είναι σε θέση να πιστοποιήσει, βάσει εύλογων 
οικονομικών στοιχείων, ότι ο δανειολήπτης καταδεικνύει την ικανότητα 
αποπληρωμής του αρχικού ή του συμφωνηθέντος τροποποιημένου ποσού 
(επί ολόκληρου του κεφαλαίου και των τόκων) από την ημερομηνία λήξης 
της βραχυπρόθεσμης προσωρινής ρύθμισης και μετά. 

• Η λύση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση πολλαπλών 
διαδοχικών μέτρων ρύθμισης για το ίδιο άνοιγμα. 

Όπως αναφέρεται στα κριτήρια που παρατίθενται παρακάτω, η αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας θα πρέπει να βασίζεται στα οικονομικά χαρακτηριστικά του πιστούχου 
και στο μέτρο ρύθμισης που πρόκειται να χορηγηθεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα 
πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας θα πρέπει να 
διενεργείται ανεξάρτητα από την πηγή της ρύθμισης (π.χ. χρήση από τον πιστούχο 
ρητρών ρύθμισης που περιέχονται στη σύμβαση, διμερής διαπραγμάτευση της 
ρύθμισης μεταξύ του πιστούχου και της τράπεζας, δημόσιο πρόγραμμα μέτρων 
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ρύθμισης που παρέχεται σε όλους τους πιστούχους για μια συγκεκριμένη 
περίπτωση). 

Κατάλογος των πιο συνηθισμένων μέτρων ρύθμισης 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι περισσότερες λύσεις ρύθμισης συνδυάζουν 
διαφορετικά μέτρα. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα πιο 
συνηθισμένα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης και παρέχονται 
περαιτέρω ενδείξεις όσον αφορά ζητήματα βιωσιμότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι η δέσμη μακροπρόθεσμων μέτρων μπορεί να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα 
μέτρα, όπως η καταβολή τόκων μόνο, μειωμένες δόσεις, περίοδοι χάριτος ή 
κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
όπως αναφέρεται ανωτέρω. 
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Κατάλογος των πιο συνηθισμένων μέτρων ρύθμισης 

Μέτρο ρύθμισης Περιγραφή Βιωσιμότητα και άλλες σημαντικές παρατηρήσεις 

Βραχυπρόθεσμα μέτρα  

1. Καταβολή μόνο τόκων Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης 
περιόδου, καταβάλλονται μόνο τόκοι επί των 
πιστωτικών διευκολύνσεων και δεν αποπληρώνεται το 
κεφάλαιο. Το κεφάλαιο επομένως παραμένει 
αμετάβλητο και οι όροι της διάρθρωσης αποπληρωμών 
επανεξετάζονται στο τέλος αυτής της περιόδου, με την 
επιφύλαξη της αξιολογηθείσας ικανότητας 
αποπληρωμής. 

Αυτό το μέτρο θα πρέπει να χορηγείται/θεωρείται βιώσιμο αν τα ιδρύματα μπορούν να 
καταδείξουν (με εύλογα τεκμηριωμένα οικονομικά στοιχεία) ότι οι οικονομικές δυσχέρειες 
του δανειολήπτη έχουν προσωρινό χαρακτήρα και ότι μετά από την καθορισμένη περίοδο 
καταβολής μόνο τόκων ο δανειολήπτης θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το δάνειο, 
τουλάχιστον σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα αποπληρωμών. 

Το μέτρο δεν θα πρέπει γενικά να διαρκεί περισσότερο από 24 μήνες και, σε περίπτωση 
κατασκευής επαγγελματικού ακινήτου και χρηματοδότησης έργου, 12 μήνες. 

Μόλις λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος αυτού του μέτρου, τα ιδρύματα θα πρέπει να 
επαναξιολογήσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης χρέους του δανειολήπτη προκειμένου να 
θεσπίσουν ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα αποπληρωμών που θα λαμβάνει υπόψη το 
κεφάλαιο που δεν αποπληρώθηκε στη διάρκεια αυτής της περιόδου καταβολής μόνο 
τόκων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό το μέτρο θα παρέχεται σε συνδυασμό με άλλα 
μέτρα πιο μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προκειμένου να αντισταθμίζονται οι προσωρινές 
χαμηλότερες αποπληρωμές (π.χ. παράταση της ληκτότητας). 

2. Μειωμένες δόσεις Μείωση του ποσού των δόσεων αποπληρωμής για 
καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι επηρεασμένες ταμειακές ροές του 
δανειολήπτη και μετά να συνεχιστούν οι αποπληρωμές 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη ικανότητα 
αποπληρωμής. Οι τόκοι εξακολουθούν να 
αποπληρώνονται στο ακέραιο. 

Βλ. σημείο 1. Καταβολή μόνο τόκων 

Εάν το ποσό της μειωμένης δόσης είναι σχετικά χαμηλό και πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τότε το μέτρο αυτό θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών. 

3. Περίοδος χάριτος/αναστολή 
πληρωμών 

Συμφωνία που επιτρέπει στον δανειολήπτη να 
καθυστερεί με προκαθορισμένο τρόπο τις υποχρεώσεις 
αποπληρωμής, συνήθως σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο και 
τους τόκους.  

Βλ. σημείο 1. Καταβολή μόνο τόκων 

4. Κεφαλαιοποίηση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών/τόκων 

Μέτρο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ή/και 
ληξιπρόθεσμων δεδουλευμένων τόκων σύμφωνα με το 
οποίο τα απλήρωτα ποσά προστίθενται στο υπόλοιπο 
του ανεξόφλητου κεφαλαίου προς αποπληρωμή 
σύμφωνα με ένα βιώσιμο αναπροσαρμοσμένο 
πρόγραμμα αποπληρωμών. 

Το μέτρο αυτό θα πρέπει να χορηγείται/θεωρείται βιώσιμο μόνο όταν το ίδρυμα αξιολογεί 
ότι τα αποδεδειγμένα εισοδήματα/δαπάνες του δανειολήπτη (βάσει εύλογων 
τεκμηριωμένων οικονομικών στοιχείων) και οι προτεινόμενες αναθεωρημένες 
αποπληρωμές επαρκούν ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να εξυπηρετήσει τις 
αναθεωρημένες αποπληρωμές επί του κεφαλαίου και των τόκων κατά τη διάρκεια του 
αναθεωρημένου προγράμματος αποπληρωμών. Επίσης, το ίδρυμα θα πρέπει να λάβει 
επίσημη επιβεβαίωση ότι ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται τους όρους 
κεφαλαιοποίησης. 

Η κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα πρέπει να παρέχεται επιλεκτικά σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανάκτηση ιστορικών ληξιπρόθεσμων 
οφειλών ή πληρωμών σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση και η κεφαλαιοποίηση αποτελεί 
τη μοναδική διαθέσιμη ρεαλιστική επιλογή.  

Τα ιδρύματα θα πρέπει γενικά να αποφεύγουν την παροχή αυτού του μέτρου σε 
δανειολήπτη περισσότερες από μία φορές. Το μέτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε 
ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν υπερβαίνουν ένα προκαθορισμένο ύψος σε σχέση με το 
συνολικό κεφάλαιο (το οποίο θα πρέπει να προσδιορίζεται στην πολιτική μέτρων 
ρύθμισης της τράπεζας). 

Το ίδρυμα θα πρέπει να κρίνει ότι το ποσοστό ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
κεφαλαιοποίηση σε σύγκριση με τις αποπληρωμές για το κεφάλαιο και τους τόκους είναι 
κατάλληλο και ενδεδειγμένο για τον δανειολήπτη. 

Μακροπρόθεσμα μέτρα  

5. Μείωση επιτοκίου Οριστική (ή προσωρινή) μείωση του (σταθερού ή 
μεταβλητού) επιτοκίου σε δίκαιο και βιώσιμο ποσοστό.  

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις με υψηλά επιτόκια είναι μία από τις συνηθισμένες αιτίες 
οικονομικών δυσχερειών. Οι οικονομικές δυσχέρειες ενός δανειολήπτη μπορεί να 
οφείλονται εν μέρει στο γεγονός ότι τα επιτόκια είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το 
εισόδημα του δανειολήπτη ή η εξέλιξη των επιτοκίων, έναντι ενός σταθερού επιτοκίου, έχει 
ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να λαμβάνει χρηματοδότηση με υπέρογκο κόστος σε 
σύγκριση με τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα μπορούσε 
να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης του επιτοκίου. 

Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο σχετικός πιστωτικός κίνδυνος 
καλύπτεται επαρκώς από το επιτόκιο που προσφέρεται στον δανειολήπτη.  

Θα πρέπει να επισημαίνεται με σαφήνεια αν η οικονομική δυνατότητα μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή επιτοκίου που είναι χαμηλότερο του κινδύνου ή του 
κόστους. 

6. Παράταση της 
ληκτότητας/της διάρκειας 

Παράταση της ληκτότητας ενός δανείου (δηλαδή της 
συμβατικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας 
δόσης του δανείου), η οποία επιτρέπει τη μείωση του 
ποσού των δόσεων επιμηκύνοντας τις αποπληρωμές 

Εάν ο δανειολήπτης υπόκειται σε υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης, η παράταση της 
διάρκειας θα πρέπει να θεωρείται βιώσιμη μόνο όταν το ίδρυμα αξιολογήσει και μπορεί να 
καταδείξει ότι ο δανειολήπτης έχει την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις 
αναθεωρημένες αποπληρωμές του δανείου με τη σύνταξή του ή άλλη πηγή 
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σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο. αποδεδειγμένου εισοδήματος. 

7. Πρόσθετη ασφάλεια Όταν ο δανειολήπτης λαμβάνει πρόσθετο βάρος επί μη 
βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού ως πρόσθετη 
ασφάλεια προκειμένου να αντισταθμίσει το άνοιγμα σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο και ως μέρος της διαδικασίας 
αναδιάρθρωσης.31 

Αυτή η επιλογή δεν αποτελεί αυτοτελές βιώσιμο μέτρο ρύθμισης καθώς δεν διευθετεί από 
μόνη της την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αποβλέπει συνήθως στη βελτίωση ή 
εξυγίανση των ρητρών που αφορούν τον δείκτη LTV.  

Η πρόσθετη εξασφάλιση μπορεί να έχει διάφορες μορφές, όπως ενεχύραση κατάθεσης σε 
μετρητά, εκχώρηση απαιτήσεων ή νέα/πρόσθετη υποθήκη ακινήτου. 

Τα ιδρύματα θα πρέπει να αξιολογούν με προσοχή τα δεύτερα ή τρίτα βάρη επί στοιχείων 
ενεργητικού καθώς και τις προσωπικές εγγυήσεις. 

8. Πώληση βάσει 
συμφωνίας/υποστηρικτική 
πώληση 

Όταν η τράπεζα και ο δανειολήπτης συμφωνούν 
εθελουσίως να διαθέσουν το εξασφαλισμένο στοιχείο 
ενεργητικού με σκοπό τη μερική ή ολική αποπληρωμή 
του χρέους.  

Μετά την υποστηρικτική πώληση το ίδρυμα θα πρέπει να αναδιαρθρώσει τυχόν 
εναπομένον χρέος με ένα κατάλληλο πρόγραμμα αποπληρωμών σύμφωνα με την 
επαναξιολογηθείσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. 

Για μέτρα ρύθμισης τα οποία ενδεχομένως απαιτούν την πώληση ακινήτου όταν λήξουν, 
οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάζουν με συντηρητικό τρόπο τη προσέγγιση που θα 
ακολουθήσουν στο μέλλον σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα 
κεφαλαίου μετά την πώληση του ακινήτου και να το αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν 
νωρίτερα. 

Για δάνεια που αποπληρώνονται με απόκτηση της κυριότητας της εξασφάλισης σε 
προκαθορισμένη χρονική στιγμή, η ανάκτηση κυριότητας δεν αποτελεί μέτρο ρύθμισης 
εκτός αν διενεργείται πριν από την προκαθορισμένη χρονική στιγμή λόγω οικονομικών 
δυσχερειών.  

9. Επαναπρογραμματισμός 
πληρωμών 

Το υφιστάμενο συμβατικό πρόγραμμα αποπληρωμών 
προσαρμόζεται σε ένα νέο βιώσιμο πρόγραμμα 
σύμφωνα με μια ρεαλιστική, τρέχουσα και 
προβλεπόμενη αξιολόγηση των ταμειακών ροών του 
δανειολήπτη. 

Παραδείγματα διαφόρων επιλογών αποπληρωμής είναι τα εξής: 

i. Μερική αποπληρωμή: Όταν, π.χ. μετά από την πώληση στοιχείων ενεργητικού, η 
πληρωμή που καταβάλλεται για την πιστωτική διευκόλυνση είναι χαμηλότερη του 
ανεξόφλητου υπολοίπου. Σκοπός αυτής της επιλογής είναι να μειωθεί σημαντικά το 
άνοιγμα που βρίσκεται σε κίνδυνο και να υπάρξει ένα βιώσιμο πρόγραμμα 
αποπληρωμών για το εναπομένον ανεξόφλητο υπόλοιπο. Αυτή η επιλογή θα πρέπει 
να προτιμάται από την επιλογή τύπου bullet ή step-up. 

ii. Πληρωμές τύπου balloon ή bullet: Όταν η επαναπρογραμματισμένη αποπληρωμή 
διασφαλίζει ότι ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου θα αποπληρωθεί σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία πριν από τη λήξη του δανείου. Αυτή η επιλογή θα πρέπει να 
εφαρμόζεται/θεωρείται βιώσιμη μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το ίδρυμα 
μπορεί να καταδείξει δεόντως ότι ο δανειολήπτης θα διαθέτει στο μέλλον ταμειακές 
ροές ώστε να αντεπεξέλθει σε πληρωμές τύπου balloon ή bullet.  

iii) Πληρωμές με σταδιακή αύξηση της δόσης (step-up): Τα ιδρύματα θα πρέπει να 
θεωρούν βιώσιμη μια τέτοια λύση όταν μπορούν να διασφαλίσουν και είναι σε θέση να 
καταδείξουν ότι υπάρχει βάσιμος λόγος να αναμένουν ότι ο δανειολήπτης θα μπορεί να 
αντεπεξέλθει σε μελλοντικές αυξήσεις των δόσεων. 

10. Μετατροπή νομίσματος  Όταν το νόμισμα του χρέους ευθυγραμμίζεται με το 
νόμισμα των ταμειακών ροών.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να εξηγούν πλήρως στους δανειολήπτες τους συναλλαγματικούς 
κινδύνους και θα πρέπει να κάνουν λόγο για ασφάλιση μετατροπής νομίσματος. 

11. Άλλη μετατροπή των 
όρων/ρητρών της σύμβασης 

Όταν η τράπεζα απαλλάσσει τον δανειολήπτη από 
ρήτρες ή όρους που περιλαμβάνονται σε μια δανειακή 
σύμβαση που δεν έχουν αναφερθεί ανωτέρω. 

 

12. Νέες πιστωτικές 
διευκολύνσεις 

Παροχή νέων ρυθμίσεων χρηματοδότησης με σκοπό 
να στηριχθεί η ανάκαμψη δανειολήπτη με οικονομικές 
δυσχέρειες. 

Δεν πρόκειται για αυτοτελή βιώσιμη λύση ρύθμισης, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με 
άλλα μέτρα ρύθμισης τα οποία αντιμετωπίζουν υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Στο πλαίσιο συμφωνίας αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγούνται νέες πιστωτικές 
διευκολύνσεις και αυτό προϋποθέτει την ενεχύραση πρόσθετης εξασφάλισης. Σε 
περίπτωση συμφωνιών μεταξύ πιστωτών, θα πρέπει να είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
ρητρών προκειμένου να αντισταθμίζεται ο πρόσθετος κίνδυνος που υφίσταται η τράπεζα. 

Αυτή η επιλογή θα πρέπει συνήθως να εφαρμόζεται μόνο σε ανοίγματα μεγάλων 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να διενεργείται διεξοδική αξιολόγηση της ικανότητας 
αποπληρωμής του δανειολήπτη, στη οποία συμμετέχει επαρκώς ανεξάρτητος 
εμπειρογνώμονας του τομέα προκειμένου να κρίνει τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων 
επιχειρηματικών σχεδίων και προβολών για τις ταμειακές ροές. Θα πρέπει να θεωρείται 
βιώσιμη μόνο όταν η διεξοδική αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας καταδείξει την 
ικανότητα αποπληρωμής εις ολόκληρο. 

13. Ενοποίηση χρέους Προϋποθέτει τον συνδυασμό πολλαπλών ανοιγμάτων 
σε ένα μόνο δάνειο ή σε περιορισμένο αριθμό δανείων.  

Αυτό συνήθως δεν είναι ένα αυτοτελές βιώσιμο μέτρο ρύθμισης, αλλά πρέπει να 
συνδυάζεται με άλλα μέτρα ρύθμισης που αντιμετωπίζουν τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές. 

Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε περιπτώσεις όπου ο συνδυασμός 
εξασφαλίσεων και εξασφαλισμένων ταμειακών ροών παρέχει μια μεγαλύτερη συνολική 
κάλυψη ασφάλειας σε ολόκληρο το χρέος παρά μεμονωμένα. Για παράδειγμα, 

                                                                    
31  Η λήψη πρόσθετης ασφάλειας δεν οδηγεί αυτομάτως στην ταξινόμηση του αντίστοιχου 

ανοίγματος/πελάτη στην κατηγορία του «ρυθμισμένου», αν και στις περισσότερες περιπτώσεις 
συμπίπτει με τη λήψη μέτρων ρύθμισης. 
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ελαχιστοποιώντας τη διαρροή μετρητών ή διευκολύνοντας την ανακατανομή 
πλεονάσματος ταμειακών ροών μεταξύ ανοιγμάτων. 

14. Μερική ή ολική διαγραφή 
χρέους 

Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα αποποιείται το δικαίωμα 
να εισπράξει νόμιμα από τον δανειολήπτη μέρος ή 
ολόκληρο το ποσό του ανεξόφλητου δανείου.  

Αυτό το μέτρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η τράπεζα συμφωνεί σε «μειωμένη 
πληρωμή για τον πλήρη και οριστικό διακανονισμό», στο πλαίσιο της οποίας η τράπεζα 
δέχεται να διαγράψει όλο το εναπομένον χρέος εφόσον ο δανειολήπτης αποπληρώσει το 
μειωμένο ποσό του υπόλοιπου κεφαλαίου εντός συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζουν την επιλογή διαγραφής χρέους προσεκτικά εφόσον 
η πιθανότητα διαγραφής χρέους μπορεί να προκαλέσει ηθικό κίνδυνο και έτσι πιθανόν να 
ενθαρρύνει «στρατηγικές αθετήσεις πληρωμών». Επομένως, τα ιδρύματα θα πρέπει να 
καθορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες διαγραφής χρέους για να 
διασφαλίζουν ότι υπάρχουν ισχυρά επίπεδα ελέγχου.  

 

Ο ανωτέρω κατάλογος δεν καλύπτει όλα τα μέτρα και είναι πιθανό να υπάρχουν 
περαιτέρω συνηθισμένες προσεγγίσεις ρύθμισης που να έχουν σχέση με εθνικές 
ιδιαιτερότητες.  Ένα παράδειγμα είναι η λύση διαχωρισμού του δανείου, όπως ισχύει 
για μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια στεγαστικών ακινήτων σε ορισμένες 
χώρες, η οποία αναπτύχθηκε λόγω της δυσκολίας εκποίησης των υποκείμενων 
εξασφαλίσεων. 

4.3 Άρτιες διαδικασίες παροχής μέτρων ρύθμισης 

Πέραν των κατευθύνσεων που παρέχονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου 
για τη διαχείριση και το επιχειρησιακό πλαίσιο των διαδικασιών διευθέτησης ΜΕΔ 
(π.χ. ξεχωριστές μονάδες διευθέτησης των ΜΕΔ για δραστηριότητες ρύθμισης), στην 
ενότητα αυτή επισημαίνονται περαιτέρω βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά 
διαδικασίες ρύθμισης. 

Καμία παροχή μέτρων ρύθμισης χωρίς αξιολόγηση της οικονομικής 
δυνατότητας του δανειολήπτη 

Πριν από την παροχή οποιωνδήποτε μέτρων ρύθμισης, ο αρμόδιος χορήγησης 
πιστώσεων θα πρέπει να διενεργεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση της οικονομικής 
κατάστασης του δανειολήπτη. Αξιολογούνται μεταξύ άλλων όλοι οι σχετικοί 
παράγοντες και λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους 
και η συνολική δανειακή επιβάρυνση του δανειολήπτη ή του ακινήτου/έργου. Αυτή η 
αξιολόγηση θα πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία 
που τεκμηριώνονται εγγράφως. (Βλ. ενότητα 4.4 για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας). 

Τυποποιημένα προϊόντα ρύθμισης και δενδροδιαγράμματα 
(decision trees) 

Το ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες παροχής 
μέτρων ρύθμισης, με ένα ευρύ φάσμα βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων για 
τον δανειολήπτη. Η ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου σε κατηγορίες (βλ. ενότητα 3.3.2) 
αποτελεί βασικό μέρος κάθε στρατηγικής καθώς επιτρέπει στα ιδρύματα να 
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υιοθετούν και να προσαρμόζουν τις διαφορετικές λύσεις ρύθμισης σε διαφορετικά 
τμήματα του χαρτοφυλακίου δανείων. 

Προς τον σκοπό αυτό, το ίδρυμα θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης 
δενδροδιαγραμμάτων (decision trees) και σχετικών τυποποιημένων λύσεων 
ρύθμισης (ή «προϊόντων») για κατηγορίες ετερογενών δανειοληπτών με λιγότερο 
πολύπλοκα ανοίγματα. Τα δενδροδιαγράμματα μπορεί να συμβάλλουν στον 
καθορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων και βιώσιμων στρατηγικών ρύθμισης (και 
γενικότερα στρατηγικών διευθέτησης των ΜΕΔ) για συγκεκριμένες κατηγορίες 
δανειοληπτών με ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με εγκεκριμένα κριτήρια. Μπορεί 
επίσης να συμβάλλουν στην προώθηση της τυποποίησης των διαδικασιών.  

Σύγκριση με άλλες επιλογές διευθέτησης των ΜΕΔ 

Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν την προσέγγιση καθαρής τρέχουσας αξίας 
(net present value - NPV) για να προσδιορίζουν την πιο κατάλληλη και βιώσιμη λύση 
διευθέτησης ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις των δανειοληπτών, δηλ. η καθαρή 
τρέχουσα αξία της σχεδιαζόμενης λύσης ρύθμισης θα πρέπει να συγκρίνεται με την 
καθαρή τρέχουσα αξία της απόκτησης της κυριότητας και άλλων διαθέσιμων λύσεων 
ρευστοποίησης. Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, όπως ο 
χρονικός ορίζοντας ρευστοποίησης, το προεξοφλητικό επιτόκιο και ο δείκτης στον 
οποίοι αποτυπώνεται το κόστος κεφαλαίου, και το κόστος ρευστοποίησης θα πρέπει 
να βασίζονται σε εμπειρικά στοιχεία. Οι τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάζουν το 
εύρος των επιλογών διευθέτησης σε συνεχή βάση και να διερευνούν τη σκοπιμότητα 
νέων/εναλλακτικών επιλογών. 

Ορόσημα και παρακολούθηση των μέτρων ρύθμισης 

Η σύμβαση και τα έγγραφα τεκμηρίωσης για τα μέτρα ρύθμισης θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα στόχων/ορόσημων για τον 
δανειολήπτη, το οποίο θα παρουσιάζει λεπτομερώς όλα τα απαραίτητα ορόσημα 
που θα πρέπει να επιτύχει ο δανειολήπτης προκειμένου να αποπληρώσει το δάνειο 
στη διάρκεια της δανειακής σύμβασης. Αυτά τα ορόσημα/στόχοι θα πρέπει να είναι 
αξιόπιστα, επαρκώς συντηρητικά και να λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενη επιδείνωση 
της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη. Η απόδοση του δανειολήπτη που έχει 
τεθεί υπό ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης του δανειολήπτη με 
όλα τα συμφωνηθέντα ορόσημα/στόχους, θα πρέπει να παρακολουθείται 
προσεκτικά από τη μονάδα διευθέτησης ΜΕΔ που είναι αρμόδια για την παροχή 
μέτρων ρύθμισης, τουλάχιστον κατά την περίοδο συμμόρφωσης, όπως ορίζεται από 
την ΕΑΤ. 

Με βάση τη συλλογική παρακολούθηση της απόδοσης διαφόρων επιλογών 
ρύθμισης και την εξέταση πιθανών αιτιών και περιπτώσεων εκ νέου αθετήσεων 
(ανεπαρκής αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας, ζητήματα με τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος ρύθμισης, μεταβολή της κατάστασης του 
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δανειολήπτη, εξωτερικές μακροοικονομικές επιδράσεις, κλπ), τα ιδρύματα θα πρέπει 
να επανεξετάζουν τακτικά τις οικείες πολιτικές και προϊόντα ρύθμισης. 

4.4 Αξιολογήσεις της οικονομικής δυνατότητας  

Η αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη θα πρέπει να βασίζεται 
στην τρέχουσα και στην πιθανή μελλοντική (αξιολογούμενη με συντηρητικό τρόπο) 
ικανότητα εξυπηρέτησης όλων των δανειακών επιβαρύνσεων του δανειολήπτη. 
Προς τον σκοπό αυτό, βάσει των υποθέσεων, η πιθανή μελλοντική αύξηση της 
ικανότητας εξυπηρέτησης χρέους του δανειολήπτη θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και 
συντηρητική. 

Οι βασικοί τομείς που θα πρέπει να αναλύονται από τις τράπεζες στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη, ανάλογα με την 
κατηγορία του δανείου, είναι οι ακόλουθοι: 

• τακτικό/επαναλαμβανόμενο εισόδημα· 

• δαπάνες· 

• άλλα στοιχεία ενεργητικού· 

• άλλο χρέος· 

• εύλογες δαπάνες διαβίωσης· 

• προοπτικές απασχόλησης· 

• ελκυστικότητα/προοπτικές ακινήτων· 

• ταμειακές ροές και επιχειρηματικό σχέδιο (βλ. επίσης ενότητα 6.2.4)· 

• προθυμία αποπληρωμής (ιστορικό συμπεριφοράς) και συνεργασιμότητα. 

Για μια ολοκληρωμένη και αποδεδειγμένη δημοσιοποίηση της οικονομικής 
κατάστασης του δανειολήπτη με σκοπό την ανάλυση των ανοιγμάτων, τα ιδρύματα 
θα πρέπει να αναπτύξουν τυποποιημένα υποδείγματα παροχής οικονομικών 
στοιχείων για δανειολήπτες λιανικής και ομοιόμορφες κατηγορίες εταιρικών 
δανειοληπτών (εάν είναι αναλογικά). Εσωτερικές διαδικασίες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τη σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση αυτών των υποδειγμάτων.32  

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται εξωτερικές πηγές πληροφόρησης όπως 
κεντρικά πιστωτικά μητρώα με τα οποία θα ενημερώνεται η τράπεζα για τη συνολική 
δανειακή επιβάρυνση του δανειολήπτη και θα αναλύει το ευρύτερο προφίλ 
συμπεριφοράς του.  

                                                                    
32  Για παραδείγματα υποδειγμάτων που έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και 

την Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, βλ.: Υπόδειγμα της Κύπρου και 
Υπόδειγμα της Ιρλανδίας 

http://www.centralbank.gov.cy/media/xls/Personal_fin_statements_pfs_after_amend_2014.xls
https://www.centralbank.ie/consumer/info/documents/industry%20standard%20financial%20statement.pdf
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Η αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας θα πρέπει να βασίζεται σε εύλογα 
τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα επίπεδα εισοδήματος και δαπανών του 
δανειολήπτη. Οι τράπεζες θα πρέπει να βεβαιώνουν και να μπορούν να 
καταδεικνύουν ότι έχει εφαρμοστεί ο κατάλληλος βαθμός συντηρητικότητας στα 
μεταβλητά δεδομένα του τρέχοντος εισοδήματος που έχουν ληφθεί υπόψη. Πιο 
συγκεκριμένα, οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι δίκαιες και 
εύλογες και θα πρέπει να ενσωματώνουν βασικούς οικονομικούς δείκτες που έχουν 
σχέση με τη μελλοντική ικανότητα του δανειολήπτη. Για παράδειγμα, μεταβλητά 
στοιχεία του εισοδήματος από αμοιβές ή/και από εκμισθώσεις θα πρέπει να 
προσαρμόζονται με την εφαρμογή περικοπών αποτίμησης ώστε να αντανακλάται το 
ενδεχόμενο μη πραγματοποίησής τους. Όλες οι υποθέσεις θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται στον πιστωτικό φάκελο ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει διαδρομή 
ελέγχου (audit trail). 

Οι μελλοντικές αυξήσεις εισοδήματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν 
υπάρχει βάσιμος λόγος να αναμένεται ότι αυτές οι αυξήσεις θα πραγματοποιηθούν. 
Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να βεβαιώνουν και να μπορούν να καταδεικνύουν ότι 
έχει εφαρμοστεί ο κατάλληλος βαθμός συντηρητικότητας όταν εξετάζεται σε ποια 
έκταση λαμβάνονται υπόψη οι μελλοντικές αυξήσεις. Εκτός αν υπάρχουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες για το αντίθετο, οι αυξήσεις μισθών, τα πριμ αποδοχών, 
οι υπερωρίες, η επαγγελματική εξέλιξη, οι αυξήσεις του εισοδήματος από 
εκμισθώσεις και τυχόν άλλες αυξήσεις, βάσει υποθέσεων, δεν θα πρέπει να 
αποκλίνουν από τους κανόνες του κλάδου/του τομέα/της αγοράς και θα πρέπει 
ενδεχομένως να προσαρμόζονται με την εφαρμογή περικοπών αποτίμησης ώστε να 
αντανακλάται ο κίνδυνος να μην θα πραγματοποιηθούν πλήρως. 

Στο Παράρτημα 6 παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες η αξιολόγηση της 
οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη και οι προσδοκίες για τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης όσον αφορά δανειολήπτες λιανικής και εταιρικούς δανειολήπτες. 

4.5 Υποβολή εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίηση 
στοιχείων 

Οι εποπτικές αρχές αναμένουν συνεπείς δημοσιοποιήσεις στοιχείων για τα μέτρα 
ρύθμισης, ιδίως σε ό,τι αφορά σημαντικούς τομείς όπως η πιστωτική ποιότητα των 
μέτρων ρύθμισης, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των μέτρων ρύθμισης και το 
προφίλ ωρίμανσης των μέτρων ρύθμισης με βάση το κανονιστικό χαρτοφυλάκιο. 
Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεπής δημοσιοποίηση στοιχείων για τα μέτρα 
ρύθμισης, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν τις ποσοτικές πληροφορίες και τα 
τυποποιημένα υποδείγματα όπως περιέχονται στο Παράρτημα 7 του παρόντος 
εγγράφου. Το διοικητικό όργανο θα πρέπει να εγκρίνει αυτές τις πληροφορίες πριν 
από την υποβολή τους στις εποπτικές αρχές.  
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5 Αναγνώριση των ΜΕΔ 

5.1 Σκοπός και συνοπτική παρουσίαση  

Ορισμός των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

Ο κοινώς χρησιμοποιούμενος όρος «μη εξυπηρετούμενο δάνειο» (ΜΕΔ) βασίζεται σε 
διαφορετικούς ορισμούς. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΑΤ εξέδωσε έναν ενιαίο ορισμό των 
«μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» (ΜΕΑ) προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που απορρέουν από την ύπαρξη διαφορετικών ορισμών. 

Ωστόσο, επί του παρόντος ο ορισμός των ΜΕΑ είναι - υπό τη στενή έννοια - 
δεσμευτικός μόνο για τους σκοπούς της υποβολής εποπτικών αναφορών.33 
Συνιστάται πάντως ένθερμα στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τον ορισμό των ΜΕΑ 
στις εσωτερικές αναφορές τους σχετικά με τον έλεγχο κινδύνου αλλά και στις 
δημόσιες χρηματοοικονομικές αναφορές τους.  Επιπλέον, ο ορισμός των ΜΕΑ 
χρησιμοποιείται σε αρκετές σχετικές εποπτικές ασκήσεις (π.χ. στον έλεγχο της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του ΕΕΜ, στην άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και σε ασκήσεις διαφάνειας της ΕΑΤ).  

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει εν συντομία επιλεγμένα θέματα 
όσον αφορά τον ορισμό και την αναγνώριση των ΜΕΑ σύμφωνα με τον ορισμό της 
ΕΑΤ και να δώσει κάποια παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής με σκοπό να 
περιοριστεί η ποικιλομορφία ως προς την εφαρμογή.  

Αρχικά, στην ενότητα 5.2 παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον ορισμό των ΜΕΑ, 
όπως αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής 
(στο εξής «εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ για την υποβολή εποπτικών 
αναφορών»)34, με σκοπό να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των βασικών 
προσδιοριστικών παραγόντων που διέπουν τον ορισμό των ΜΕΑ, δηλ. το κριτήριο 
της «καθυστέρησης» και το κριτήριο της «αβέβαιης είσπραξης». Η ενότητα 5.3. 
πραγματεύεται τους στενούς δεσμούς μεταξύ του ορισμού των ΜΕΑ και του ορισμού 
της ρύθμισης. Στην ενότητα 5.4 εξετάζονται περαιτέρω σημαντικές πτυχές που 
αφορούν τη συνεπή και ακριβή εφαρμογή του ορισμού των ΜΕΑ, όπως η 
αναγνώριση πανομοιότυπων ή συνδεδεμένων πελατών. 

                                                                    
33  Οι πληροφορίες για τα ΜΕΑ συλλέγονται τακτικά στο πλαίσιο της υποβολής χρηματοοικονομικών 

αναφορών με τη χρήση διαφόρων υποδειγμάτων FINREP, συμπεριλαμβανομένων των υποδειγμάτων 
που περιέχονται στον πίνακα F.18 των Παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, στα οποία τα εξυπηρετούμενα και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, 
καθώς και οι συνδεδεμένες συσσωρευμένες πιστωτικές ζημίες, αναλύονται κατά βάση επιμέτρησης, 
είδος ανοίγματος, αντισυμβαλλόμενο και παράγοντα ενεργοποίησης για ταξινόμηση στα ΜΕΑ. 

34  Βλ. υποσημείωση 29. 
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Ρυθμιστική έναντι λογιστικής σκοπιάς 

Στην ενότητα 5.5 εξηγούνται οι σχέσεις ανάμεσα στον εποπτικό ορισμό των ΜΕΑ και 
τον λογιστικό ορισμό της «απομείωσης» (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39) και 
στον προληπτικό ορισμό της αθέτησης (κανονισμός CRR). Ένας από τους στόχους 
του ορισμού των ΜΕΑ είναι να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των 
δεδομένων υπερβαίνοντας τις διαφορές στους ορισμούς της  αθέτησης και της 
απομείωσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε αυτόν τον βαθμό, ο ορισμός των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα πρέπει να λειτουργεί ως εναρμονισμένη έννοια 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. 

Τα τελευταία έτη, σημαντικές κατευθύνσεις έχουν διατυπωθεί οι οποίες είναι 
συναφείς προς τον ρυθμιστικό ορισμό της αθέτησης, κυρίως οι κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού της αθέτησης δυνάμει του άρθρου 
178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA GL 2016/07) και τα ρυθμιστικά 
τεχνικά πρότυπα σχετικά με το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές 
υποχρεώσεις δυνάμει του άρθρου 178 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (EBA RTS 
2016/06). Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2015 δημοσιεύθηκαν οι κατευθύνσεις της 
Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με τον πιστωτικό 
κίνδυνο και τη λογιστική αντιμετώπιση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (Basel 
Committee on Banking Supervision Guidance on credit risk and accounting for 
expected credit losses - BCBS Guidance on CRAECL).  

Στην παράγραφο 147 του Παραρτήματος V των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων 
της ΕΑΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών αναφέρεται ότι τα ανοίγματα για τα 
οποία θεωρείται ότι έχει επέλθει αθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 178 του CRR και τα 
ανοίγματα που έχουν κριθεί απομειωμένα σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό 
πλαίσιο πάντοτε θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. 

Η σχέση μεταξύ των διαφορετικών ορισμών παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα. 
Τα ΜΕΑ είναι μια έννοια πιθανώς ευρύτερη από την έννοια της «απομείωσης» και 
της «αθέτησης». Όλα τα απομειωμένα ανοίγματα και όλα τα υπό αθέτηση ανοίγματα 
είναι αναγκαστικά ΜΕΑ αλλά τα ΜΕΑ μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ανοίγματα 
που δεν αναγνωρίζονται ως απομειωμένα ή υπό αθέτηση στο εφαρμοζόμενο 
λογιστικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ακριβής σχέση αναλύεται στην ενότητα 5.5. 
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Σχήμα 2 
Απεικόνιση της σχέσης μεταξύ ορισμών ΜΕΑ, ανοιγμάτων υπό αθέτηση και απομειωμένων ανοιγμάτων 

 

 

5.2 Εφαρμογή του ορισμού των ΜΕΑ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 145 του παραρτήματος V των εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων της ΕΑΤ σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών «μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα είναι εκείνα που πληρούν οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

1. σημαντικά ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση,   

2. θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις 
πιστωτικές του υποχρεώσεις χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε καθυστερούμενου ποσού ή από τον 
αριθμό των ημερών καθυστέρησης».  

Ως εκ τούτου, ο ορισμός των ΜΕΑ βασίζεται στο κριτήριο της «καθυστέρησης» και 
στο κριτήριο της «αβέβαιης είσπραξης», τα οποία αναλύονται σε αυτήν την ενότητα.  

5.2.1 Παρατηρήσεις σχετικά με το κριτήριο της «καθυστέρησης» και τον 
αριθμό των ημερών  

Στην παράγραφο 145 στοιχείο α) του Παραρτήματος V των εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων της ΕΣΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών ορίζεται το κριτήριο της 
καθυστέρησης. Τα σημαντικά ανοίγματα με ποσά που παρουσιάζουν καθυστέρηση 
άνω των 90 ημερών θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα. Το όριο σημαντικότητας που 

ΜΕΑ: Εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ

Υπό αθέτηση: Άρθρο 178 του CRR

Απομειωμένα: ΔΛΠ/ΔΠΧΑ 

Παρόλο που μπορεί να υφίστανται διαφορές στις ταξινομήσεις, οι τρεις έννοιες ευθυγραμμίζονται για τα περισσότερα ανοίγματα
(απομειωμένα=υπό αθέτηση=ΜΕΑ).

Ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των
διαφορών (εφόσον υπάρχουν) είναι ο βαθμός
στον οποίο ο αυτόματος παράγοντας της
καθυστέρησης πληρωμών άνω των 90
ημερών που χρησιμοποιείται για τα ΜΕΑ δεν
εφαρμόζεται για τα απομειωμένα ανοίγματα

Ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας των
διαφορών (εφόσον υπάρχουν) είναι ο
βαθμός στον οποίο οι αυτόματοι παράγοντες
που χρησιμοποιούνται για τα ΜΕΑ δεν
εφαρμόζονται για τα ανοίγματα υπό
αθέτηση, όπως:
• περίοδος εξυγίανσης 1 έτους για έξοδο

από τα ΜΕΑ
• άλλα ανοίγματα με καθυστέρηση >

καθυστέρηση 90 ημερών αποτρέπουν
την έξοδο από τα ΜΕΑ

• ΜΕΑ λόγω δεύτερης ρύθμισης ή
καθυστέρησης 30 ημερών
εξυπηρετούμενου υπό ρύθμιση
ανοίγματος σε περίοδο συμμόρφωσης

• ΜΕΑ λόγω «επίδρασης έλξης» 20%
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χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που περιλαμβάνεται στον ορισμό 
της αθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 178 του CRR, όπως διευκρινίζεται στα σχετικά 
ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (EBA RTS 2016/06, ενότητα 3.4). 

Ένα άνοιγμα μπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει καθυστέρηση μόνον εφόσον 
υπήρχε νομική υποχρέωση καταβολής πληρωμής και η πληρωμή είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή η πληρωμή δεν είναι 
υποχρεωτική, η μη πληρωμή δεν συνιστά παράβαση. Για παράδειγμα, η μη 
πληρωμή τόκου, στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας, επί πρόσθετου κεφαλαιακού 
μέσου της κατηγορίας 1 δεν συνιστά περίπτωση καθυστέρησης. Ωστόσο, οι 
τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν με προσοχή κατά πόσον η μη πληρωμή τόκου 
στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρειας συνδέεται με άλλα γεγονότα που δικαιολογούν την 
ταξινόμηση ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου.  

Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί με βεβαιότητα να διαπιστωθεί η ύπαρξη νομικής 
υποχρέωσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά την κατάσταση. 
Όταν ένα άνοιγμα έναντι οφειλέτη αναγνωρίζεται ως ΜΕΑ αλλά αυτή η αναγνώριση 
(πιθανότατα βάσει του κριτηρίου της καθυστέρησης) στην ουσία προκύπτει μόνο 
από μεμονωμένες διαφορές που δεν σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του 
αντισυμβαλλομένου, τότε άλλα ανοίγματα έναντι οντοτήτων από την ίδια ομάδα από 
την οποία προέρχεται ο οφειλέτης δεν χρειάζεται να θεωρηθούν ΜΕΑ. 

Από τη στιγμή που έχει τεκμηριωθεί η νομική υποχρέωση για υποχρεωτική 
πληρωμή, ο υπολογισμός των ημερών καθυστέρησης αρχίζει από τη στιγμή που 
σημαντικό ποσό κεφαλαίου, τόκων ή προμηθειών δεν καταβάλλεται κατά την 
προβλεπόμενη ημερομηνία εξόφλησής του.  

Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή να υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν 
μεθόδους κατανομής μετρητών, όπως η σειρά προτεραιότητας «first in, first out» 
(FIFO), που λειτουργεί βάσει της υπόθεσης ότι κάθε λαμβανόμενη πληρωμή πάντα 
χρησιμοποιείται για την τακτοποίηση της πρώτης χρονολογικά υποχρέωσης 
πληρωμής που δεν έχει τηρηθεί από τους πελάτες. Στο πλαίσιο των μεθόδων 
κατανομής FIFO, οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις μπορεί να διευκρινίζουν αν 
η πληρωμή σε μετρητά θα πρέπει πρώτα να χρησιμοποιείται για την τακτοποίηση μη 
καταβληθέντων τόκων ή μη καταβληθέντος κεφαλαίου. 

Ο ορισμός των ΜΕΑ δεν απαιτεί τη χρήση συγκεκριμένης μεθόδου κατανομής ή 
σειράς προτεραιότητας μεταξύ μη καταβληθέντων τόκων και μη καταβληθέντος 
κεφαλαίου. Η μέθοδος κατανομής και η σειρά προτεραιότητας που χρησιμοποιούνται 
θα πρέπει να είναι αυτές που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες νομοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στις 
εφαρμοζόμενες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η κατανομή και η σειρά 
προτεραιότητας που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να προβλέπονται στην αντίστοιχη 
δανειακή σύμβαση και δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη 
νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, ιδίως τα δικαιώματα προστασίας του καταναλωτή 
ή τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας ή χρεοκοπίας. Αυτό μπορεί να απαιτεί τη 
χρήση διαφορετικών μεθόδων για διαφορετικές συμβάσεις. Για παράδειγμα, αυτό 
σημαίνει ότι αν η εφαρμοζόμενη νομοθεσία δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά ως 
προς το θέμα αυτό και μια συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση ή άλλη νομοθετική 
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διάταξη απαγορεύει τη χρήση της μεθόδου FIFO, η πρώτη ληξιπρόθεσμη δόση επί 
της εν λόγω σύμβασης θα τακτοποιείται από τη στιγμή που θα έχουν εξοφληθεί όλες 
οι άλλες μη καταβληθείσες δόσεις.   

5.2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το κριτήριο της «αβέβαιης είσπραξης» 

Σε αντίθεση με τους παράγοντες ενεργοποίησης που σχετίζονται με καθυστερημένες 
πληρωμές, οι παράγοντες ενεργοποίησης που σχετίζονται με αβέβαιη είσπραξη 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 145 στοιχείο β) του Παραρτήματος V του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής βασίζονται λιγότερο σε 
ποσοτικά κριτήρια αλλά ορίζουν ορισμένα γεγονότα που ενεργοποιούν την 
ταξινόμηση ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου. Καθώς αυτό αφήνει κάποια 
περιθώρια ερμηνείας, είναι επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες να έχουν καθορίσει ρητώς 
εσωτερικά κριτήρια για την αναγνώριση ενδείξεων αβέβαιης είσπραξης. Αυτές οι 
ενδείξεις θα πρέπει να αναφέρονται σε σαφώς καθορισμένες καταστάσεις (γεγονότα 
αβέβαιης είσπραξης). Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο ορισμός των 
ΜΕΑ και τα κριτήρια για την αναγνώριση αβέβαιης είσπραξης εφαρμόζονται 
ομοιογενώς σε όλα τα μέρη του ομίλου.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν προκαθορισμένα αυτόματα γεγονότα - όπου 
αυτό είναι δυνατόν - και μη αυτόματα γεγονότα.  Στην περίπτωση αυτόματων 
γεγονότων, το άνοιγμα αναγνωρίζεται αυτομάτως ως μη εξυπηρετούμενο χωρίς να 
χρειάζεται περαιτέρω εισαγωγή στοιχείων ή επιβεβαίωση με μη αυτόματο τρόπο. 
Παραδείγματα αυτόματων γεγονότων είναι η χρεοκοπία του οφειλέτη, η οποία 
μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει δεδομένων από μητρώα χρεοκοπιών, ή η εγγραφή 
ειδικών πιστωτικών προσαρμογών.   Ωστόσο, οι περισσότεροι παράγοντες 
ενεργοποίησης που συνδέονται με το κριτήριο της αβέβαιης είσπραξης απαιτούν 
τακτικές μη αυτόματες αξιολογήσεις. Έτσι, μια τράπεζα θα πρέπει να αξιολογεί 
τακτικά την πιστοληπτική ικανότητα και την ικανότητα αποπληρωμής των πελατών 
της. Για κανονικούς πελάτες μη λιανικής τραπεζικής αυτό θα πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον σε βασικές ημερομηνίες υποβολής αναφορών. Αυτές οι αξιολογήσεις θα 
πρέπει να συνοδεύονται από επικαιροποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
και επικαιροποιημένη βαθμολόγηση του πελάτη.  Οι τράπεζες θα πρέπει να 
συλλέγουν εγκαίρως τις πιο πρόσφατες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για 
πελάτες μη λιανικής τραπεζικής, σε ιδανική περίπτωση βάσει συμβατικής απαίτησης 
που υποχρεώνει τον πελάτη να παρέχει στο πιστωτικό ίδρυμα αυτές τις 
πληροφορίες εντός δεδομένου χρονοδιαγράμματος. Η μη παροχή ή η αδικαιολόγητα 
καθυστερημένη παροχή πληροφοριών μπορεί να εκληφθεί ως αρνητική ένδειξη για 
την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Για πελάτες που έχουν αναγνωριστεί ως 
οικονομικά αδύναμοι, όπως πελάτες σε κατάλογο παρακολούθησης ή με χαμηλή 
πιστοληπτική ικανότητα, θα πρέπει να εφαρμόζονται πιο συχνά διαδικασίες 
αξιολόγησης ανάλογα με τη σημαντικότητα, την κατηγορία και την οικονομική 
κατάσταση του πελάτη. 
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Ρευστοποίηση εξασφάλισης και αβέβαιη είσπραξη 

Σύμφωνα με την παράγραφο 148 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 
της Επιτροπής, η ταξινόμηση ανοιγμάτων ως μη εξυπηρετούμενων θα πρέπει να 
γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη εξασφάλισης. Κατά συνέπεια, όλα τα 
ανοίγματα, ακόμη και όσα είναι πλήρως εξασφαλισμένα, σε κατάσταση αβέβαιης 
είσπραξης θα πρέπει πάντα να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα.  

Εξωτερικές πηγές δεδομένων και αναγνώριση αβέβαιης είσπραξης 

Όταν βασίζονται σε εξωτερικές πηγές δεδομένων, οι τράπεζες θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισοτιμία του ορισμού που οι ίδιες χρησιμοποιούν για την αβέβαιη 
είσπραξη με τον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ή κατά περίπτωση 
με τον ορισμό της αθέτησης που χρησιμοποιούν οι εξωτερικές πηγές δεδομένων, 
μεταξύ άλλων κάνοντας προσαρμογές, οι οποίες είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις 
του άρθρου 178 παράγραφος 4 του CRR για τον ορισμό της αθέτησης.  
Παραδείγματα τέτοιων εξωτερικών πηγών δεδομένων είναι τα μητρώα χρεοκοπιών, 
τα μητρώα εταιρειών σε περίπτωση που καταγράφονται διαφορετικά γεγονότα 
(χρεοκοπίες, ενέργειες και κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρχές οι οποίες 
μπορεί να υποδεικνύουν κατάσταση αβέβαιης είσπραξης), μητρώα ακίνητης 
περιουσίας ή κτηματολόγια, μητρώα ενεχύρων (που μπορεί να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με κατάσταση αβέβαιης είσπραξης αν ένα τρίτο μέρος 
εγγράψει εντολή εκποίησης έναντι πελάτη) καθώς και πιστωτικά μητρώα. Όπου αυτά 
τα δεδομένα είναι προσβάσιμα και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την 
αναγνώριση καταστάσεων αβέβαιης είσπραξης, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την αυτόματη τροφοδότηση των συστημάτων τους με δεδομένα από 
εξωτερικές πηγές. Αν δεν είναι εφικτή η αυτόματη τροφοδότηση, για παράδειγμα 
επειδή δεν διατίθενται ενιαίοι κωδικοί αναγνώρισης, οι τράπεζες θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να ελέγχουν τακτικά αυτά τα μητρώα, π.χ. στη διάρκεια αξιολογήσεων 
πελατών, προκειμένου να διασφαλίζουν την ορθή αναγνώριση καταστάσεων 
αβέβαιης είσπραξης. 

Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά γεγονότα 
αβέβαιης είσπραξης 

Όταν καθορίζουν τα γεγονότα αβέβαιης είσπραξης, οι τράπεζες θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις καταστάσεις και τα γεγονότα που περιλαμβάνει ο ορισμός της 
αθέτησης στον CRR και ο ορισμός των απαιτήσεων απομείωσης στα ΔΠΧΑ, 
θεωρώντας ότι όλα τα υπό αθέτηση ανοίγματα και όλα τα απομειωμένα ανοίγματα 
πρέπει να αναγνωρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα. Πρόσθετοι παράγοντες 
ενεργοποίησης για την αναγνώριση ΜΕΑ που δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 
178 του CRR ή στον ορισμό της απομείωσης στο εφαρμοζόμενο λογιστικό πλαίσιο 
θα πρέπει να εξετάζονται όπου αυτό κρίνεται σημαντικό. Η ευθυγράμμιση των 
γεγονότων αβέβαιης είσπραξης συνιστάται για λειτουργικούς σκοπούς κατά τον 



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Αναγνώριση των ΜΕΔ 62 

καθορισμό εσωτερικών διαδικασιών αναγνώρισης αθέτησης βάσει CRR, 
απομείωσης βάσει ΔΧΠΑ και ΜΕΑ.  

Διαφορετικές σειρές παραγόντων ενεργοποίησης αβέβαιης είσπραξης μπορούν να 
καθοριστούν ανά χαρτοφυλάκιο (ενυπόθηκα δάνεια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
εμπορικά ακίνητα, μεγάλες εταιρείες, κ.λπ.). Παραδείγματος χάριν, για χαρτοφυλάκια 
ενυπόθηκων δανείων, παράγοντες ενεργοποίησης αβέβαιης είσπραξης όπως η 
ικανότητα κάλυψης της εξυπηρέτησης χρέους ή ο δείκτης δανείου προς αξία (loan to 
value - LTV) έχουν ιδιαίτερη σημασία, ενώ στην περίπτωση των χαρτοφυλακίων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαν να εξεταστούν παράγοντες 
ενεργοποίησης που αφορούν τις οικονομικές επιδόσεις των οφειλετών (π.χ. μείωση 
του κύκλου εργασιών).  Αυτές οι αξιολογήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επικαιροποιημένες χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και 
επικαιροποιημένη βαθμολόγηση του πελάτη. 

Στον Πίνακα 2 παρακάτω παρέχονται εποπτικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των 
παραγόντων ενεργοποίησης αβέβαιης είσπραξης. Στη δεξιά στήλη αναγράφονται 
γεγονότα αβέβαιης είσπραξης που μπορούν να διαπιστωθούν σε διάφορες διεθνείς 
τράπεζες (βέλτιστες πρακτικές) καθώς και γεγονότα βασιζόμενα στους παράγοντες 
ενεργοποίησης απομείωσης που χρησιμοποιήθηκαν στις ασκήσεις ελέγχου της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού το 2014 και το 2015 και στο σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τον ορισμό του CRR για την αθέτηση.  
Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός ούτε θα πρέπει να λειτουργεί ως απαίτηση 
ελάχιστων κριτηρίων αβέβαιης είσπραξης. Αντιθέτως θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 
κατάλογος παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών καθώς και ως σημείο αναφοράς 
για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο ορισμός των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.  

Παρά ταύτα, αναμένεται ότι οι δείκτες σε λευκό θα οδηγήσουν άμεσα σε αναγνώριση 
ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα 
γεγονότα, από την ίδια τη φύση τους, πληρούν άμεσα τα κριτήρια του ορισμού της 
αβέβαιης είσπραξης και αφήνουν ελάχιστα περιθώρια ερμηνείας. Οι παράγοντες 
ενεργοποίησης σε γκρι αποτελούν «ήπιους» παράγοντες και θα πρέπει να 
εκλαμβάνονται ως ενδεικτικά παραδείγματα αβέβαιης είσπραξης. Η εφαρμογή ενός 
από αυτούς τους παράγοντες ενεργοποίησης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ένα 
άνοιγμα είναι μη εξυπηρετούμενο, αλλά ότι θα πρέπει να διενεργηθεί διεξοδική 
αξιολόγηση. Όσον αφορά αυτούς τους ήπιους παράγοντες ενεργοποίησης (δηλ. 
παραδείγματα στο  πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού), 
είναι δύσκολο να καθοριστούν και να βαθμονομηθούν σταθερά όρια για 
μεμονωμένους παράγοντες ενεργοποίησης αβέβαιης είσπραξης με δεδομένες τις 
διαφορές στις πρακτικές αναδοχής, τους κανονισμούς, τα φορολογικά καθεστώτα και 
τα μέσα εισοδήματα μεταξύ χωρών. Έτσι, οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν τα 
δικά τους όρια βάσει των εθνικών ιδιομορφιών. 

Η τακτική αξιολόγηση των ικανοτήτων αποπληρωμής του δανειολήπτη θα πρέπει 
επίσης να εφαρμόζεται στα δάνεια με αποπληρωμή στη λήξη: η συνεχής πληρωμή 
από τον δανειολήπτη των ποσών των οφειλόμενων τόκων από μόνη της δεν επαρκεί 
για να υποτεθεί ότι θα πραγματοποιηθεί η τελική αποπληρωμή του δανείου στη λήξη 
και ότι το άνοιγμα μπορεί επομένως να θεωρηθεί εξυπηρετούμενο. Για τα δάνεια με 
αποπληρωμή στη λήξη, οι παράγοντες ενεργοποίησης αβέβαιης είσπραξης στον 
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ακόλουθο πίνακα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επιλεκτική βάση. Ιδιαίτερη έμφαση 
θα πρέπει να δίνεται στη διαθεσιμότητα των επιλογών 
αναχρηματοδότησης/ανανέωσης για αυτούς τους πελάτες, η οποία θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό από την οικονομική ευρωστία του πελάτη και την εξασφάλιση του 
δανείου. Επιπλέον, η οικονομική διάρκεια ζωής των σχεδίων και η ικανότητα 
αποπληρωμής του ανοίγματος εντός αυτής της περιόδου θα πρέπει να αποτελεί 
παράγοντα για τον προσδιορισμό της ορθής ταξινόμησης των δανείων με 
αποπληρωμή στη λήξη. 
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Πίνακας 2 
Συσχετισμός μεταξύ ενδείξεων αβέβαιης πληρωμής στο πλαίσιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αθέτησης και 
απομείωσης35 

Γεγονότα αβέβαιης είσπραξης βάσει του 
άρθρου 178 του κανονισμού CRR 

Παράγοντες ενεργοποίησης απομείωσης 
βάσει ΔΛΠ 39.58  

Γεγονότα αβέβαιης είσπραξης στο πλαίσιο μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων  

Λευκό: ενδείξεις 
Γκρι: παραδείγματα 

1 (α) Το ίδρυμα εκτιμά ότι ο πιστούχος δεν είναι 
πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές 
του υποχρεώσεις έναντι του ιδρύματος, της 
μητρικής επιχείρησης ή μιας από τις θυγατρικές 
της, χωρίς το ίδρυμα να προσφύγει σε μέτρα 
όπως η ρευστοποίηση της εξασφάλισης. 

(α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή 
του πιστούχου,   

το δάνειο επισπεύδεται ή καθίσταται απαιτητό 

το ίδρυμα έχει καταστήσει απαιτητή τυχόν εξασφάλιση 
συμπεριλαμβανομένης εγγύησης (ΕΑΤ) *) 

νομική αγωγή, εκποίηση ή αναγκαστική εκποίηση προκειμένου να 
εισπραχθεί η οφειλή 

ανάκληση άδειας του δανειολήπτη **) 

ο δανειολήπτης είναι συνοφειλέτης όταν ο βασικός οφειλέτης βρίσκεται σε 
αθέτηση 

αναδιατάξεις/παρατάσεις δανείων πέρα από την οικονομική διάρκεια ζωής 
***) 

αναδιατάξεις/παρατάσεις σε περίπτωση που είναι πιθανή σημαντική 
οικονομική ζημία (ένδειξη: πληρωμές τύπου μπαλόνι (balloon payments), 
έντονα αυξανόμενες πληρωμές) 

πολλαπλές αναδιαρθρώσεις επί ενός ανοίγματος 

οι πηγές περιοδικού εισοδήματος του δανειολήπτη δεν είναι πλέον 
διαθέσιμες για την πληρωμή των δόσεων (ΕΑΤ), ο πελάτης γίνεται άνεργος 
και η αποπληρωμή δεν είναι πιθανή 

υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική ικανότητα του 
δανειολήπτη να δημιουργήσει σταθερές και επαρκείς ταμειακές ροές (ΕΑΤ) 

το συνολικό επίπεδο μόχλευσης του δανειολήπτη έχει αυξηθεί σημαντικά ή 
υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες τέτοιων αλλαγών όσον αφορά τη μόχλευση 
(ΕΑΤ), το μετοχικό κεφάλαιο έχει μειωθεί κατά 50% εντός περιόδου 
αναφοράς λόγω ζημιών  

για ανοίγματα έναντι φυσικού προσώπου: αθέτηση εκ μέρους εταιρείας που 
βρίσκεται στην πλήρη ιδιοκτησία ενός μόνο φυσικού προσώπου όπου το 
πρόσωπο αυτό έχει παράσχει στο ίδρυμα προσωπική εγγύηση για όλες τις 
υποχρεώσεις της εταιρείας (ΕΑΤ) 

ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αγοράστηκε ή χορηγήθηκε με 
σημαντική απομείωση που αντανακλά την υποβαθμισμένη πιστωτική 
ποιότητα του οφειλέτη (ΕΑΤ) 

για ανοίγματα λιανικής όπου ο ορισμός της αθέτησης εφαρμόζεται στο 
επίπεδο μεμονωμένης πιστωτικής διευκόλυνσης, το γεγονός ότι σημαντικό 
μέρος της συνολικής υποχρέωσης του πιστούχου βρίσκεται σε αθέτηση 
(ΕΑΤ) 

ο δείκτης κάλυψης της εξυπηρέτησης χρέους υποδεικνύει ότι το χρέος δεν 
είναι βιώσιμο 

πενταετή συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (credit default swaps 
- CDS) άνω των 1.000 μονάδων βάσης τους τελευταίους 12 μήνες 

απώλεια σημαντικού πελάτη ή ενοικιαστή 

σημαντική μείωση κύκλου εργασιών/λειτουργικών ταμειακών ροών (20%) 

συνδεδεμένος πελάτης έχει υποβάλει αίτημα πτώχευσης 

                                                                    
35  Ο παρών πίνακας δεν έχει σκοπό να παράσχει ακριβή χαρτογράφηση των κριτηρίων ΜΕΑ σε σχέση με 

τις ενδείξεις αβέβαιης είσπραξης ή τα λογιστικά κριτήρια της απομείωσης, αλλά να δείξει τις ομοιότητες 
και πιθανές επικαλύψεις. 
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γνωμοδότηση εξωτερικού ελεγκτή με περιορισμούς ή επιφυλάξεις 

αναμένεται ότι ένα δάνειο με αποπληρωμή στη λήξη δεν μπορεί να 
αναχρηματοδοτηθεί με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς 

μη διαθεσιμότητα επιλογών αναχρηματοδότησης 

περιπτώσεις απάτης 

(β) παράβαση σύμβασης, όπως αθέτηση ή 
καθυστέρηση σε σχέση με πληρωμές τόκων ή 
κεφαλαίου 

παράβαση του μέγιστου δείκτη LTV σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 
χρηματοδότησης στηριζόμενης σε στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεων 
περιθωρίου ****) 

ο δανειολήπτης έχει παραβεί τις ρήτρες της δανειακής σύμβασης (ΕΑΤ) 

ε) η μη διαθεσιμότητα ενεργού αγοράς για το εν 
λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού 
λόγω οικονομικών δυσχερειών 

μη διαθεσιμότητα ενεργού αγοράς για τα χρηματοδοτικά μέσα του οφειλέτη 

3 (α) Το ίδρυμα χαρακτηρίζει την πιστωτική 
υποχρέωση ως μη εκτοκιζόμενη. 

(γ) ο δανειστής, για οικονομικούς ή νομικούς 
λόγους που σχετίζονται με την οικονομική 
δυσχέρεια του δανειολήπτη, χορηγεί στον 
δανειολήπτη παραχώρηση την οποία ο 
δανειστής δεν θα χορηγούσε σε διαφορετική 
περίπτωση 

το πιστωτικό ίδρυμα παύει να χρεώνει τόκους (εν μέρει ή υπό όρους) 

άμεση διαγραφή 

3 (β) Το ίδρυμα αναγνωρίζει συγκεκριμένη 
προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου που απορρέει 
από τη διαπίστωση σημαντικής επιδείνωσης της 
πιστωτικής ποιότητας μετά την ανάληψη του 
ανοίγματος από το ίδρυμα. 

 διαγραφή έναντι προβλέψεων 

προσαρμογή αξίας (εγγραφή ειδικών προβλέψεων έναντι ζημιών από 
δάνεια) 

3 (γ) Το ίδρυμα πωλεί την πιστωτική υποχρέωση 
με σημαντική οικονομική ζημία σχετιζόμενη με 
την πίστωση. 

 απαίτηση που πωλείται με ζημία η οποία σχετίζεται με την πίστωση 

3 (δ) Το ίδρυμα συναινεί στην επείγουσα 
αναδιάρθρωση της πιστωτικής υποχρέωσης όταν 
αυτό είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση της 
οικονομικής υποχρέωσης λόγω διαγραφής ή 
αναδιάταξης σημαντικού μέρους του κεφαλαίου, 
των τόκων ή, κατά περίπτωση, των προμηθειών. 
Στην περίπτωση ανοιγμάτων σε μετοχές που 
αποτιμώνται με την προσέγγιση πιθανότητας 
αθέτησης/ζημίας λόγω αθέτησης (probability of 
default/loss-given default - PD/LGD), αυτό 
περιλαμβάνει την επείγουσα αναδιάρθρωση της 
ίδιας της μετοχικής θέσης. 

(γ) ο δανειστής, για οικονομικούς ή νομικούς 
λόγους που σχετίζονται με την οικονομική 
δυσχέρεια του δανειολήπτη, χορηγεί στον 
δανειολήπτη παραχώρηση την οποία ο 
δανειστής δεν θα χορηγούσε σε διαφορετική 
περίπτωση 

αναδιάρθρωση με διαγραφή σημαντικού μέρους (ζημία βάσει καθαρής 
τρέχουσας αξίας (net present value - NPV)) 

αναδιάρθρωση με διαγραφή χρέους υπό όρους  

 

3 (ε) Το ίδρυμα έχει ζητήσει την κήρυξη σε 
πτώχευση του πιστούχου ή τη λήψη παρόμοιου 
μέτρου όσον αφορά την πιστωτική υποχρέωση 
του πιστούχου προς το ίδρυμα, τη μητρική 
επιχείρηση ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές 
του.  

δ) γίνεται πιθανό ο δανειολήπτης να τεθεί σε 
καθεστώς πτώχευσης ή άλλης οικονομικής 
αναδιοργάνωσης 

το πιστωτικό ίδρυμα ή ο επικεφαλής κοινοπραξίας κινεί διαδικασίες 
πτώχευσης/αφερεγγυότητας 

δηλώνεται πιστωτικό γεγονός στο πλαίσιο της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών 
Ανταλλαγής και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives 
Association - ISDA) 

εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις για τακτοποίηση ή αποπληρωμή (π.χ. 
συμφωνίες αναστολής) 

3 (στ) Ο πιστούχος έχει ζητήσει να κηρυχθεί ή 
έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε παρόμοιο 
καθεστώς προστασίας προκειμένου να αποφύγει 
ή να καθυστερήσει την αποπληρωμή πιστωτικής 
του υποχρέωσης έναντι του ιδρύματος, της 
μητρικής του επιχείρησης ή μιας από τις 
θυγατρικές του.   

δ) γίνεται πιθανό ο δανειολήπτης να τεθεί σε 
καθεστώς πτώχευσης ή άλλης οικονομικής 
αναδιοργάνωσης 

ο πιστούχος έχει ζητήσει να τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή 
αφερεγγυότητας 

ένα τρίτο μέρος έχει κινήσει διαδικασίες πτώχευσης ή αφερεγγυότητας 

αναστολή πληρωμών (δημόσιο, ιδρύματα) 

*) Αν η εξασφάλιση ή η εγγύηση καταστεί απαιτητή, αυτό συνήθως σημαίνει ότι πληρούται άμεσα ο ορισμός του μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος (ρευστοποίηση εξασφάλισης). 
**) Η ανάκληση άδειας έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο εταιρειών που χρειάζονται δημόσια άδεια για να ασκούν τις δραστηριότητές τους, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές 
εταιρείες. Σε ορισμένα κράτη μέλη αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εταιρείες όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες 
εξόρυξης ή εταιρείες μεταφορών.  
***) Η οικονομική διάρκεια ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο των δανείων για τη χρηματοδότηση σχεδίων. Γενικά, η αναμενόμενη καθαρή ταμειακή ροή από ένα σχέδιο στη 
διάρκεια της οικονομικής ζωής του θα πρέπει να υπερβαίνει τη δανειακή υποχρέωση συμπεριλαμβανομένης της καταβολής τόκων. Πέρα από την οικονομική διάρκεια ζωής, οι 
ταμειακές ροές είναι κατά κανόνα λιγότερο αξιόπιστες και η δυνατότητα προγραμματισμού τους μικρότερη λόγω παραγόντων όπως η παλαιότητα, η ανάγκη για σημαντικές 
επανεπενδύσεις ή ανακαινίσεις και η αυξανόμενη πιθανότητα τεχνολογικής αποτυχίας. Η οικονομική διάρκεια ζωής δεν αντιπροσωπεύει μέγιστες διάρκειες, οι οποίες μπορούν ή θα 
πρέπει να εγκρίνονται κατά τη χορήγηση των δανείων. Ωστόσο, ο οφειλέτης μπορεί να αναμένεται να βρεθεί σε οικονομική δυσχέρεια αν οι ταμειακές ροές από ένα σχέδιο δεν είναι 
επαρκείς για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων εντός της οικονομικής διάρκειας ζωής. 
****) Τα δάνεια έναντι περιουσιακών στοιχείων μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικές μορφές (δάνεια Lombard, δάνεια περιθωρίου, δάνεια έναντι περιουσιακών στοιχείων 
καλυπτόμενα από ακίνητα - όπως αντιστρεπτέα στεγαστικά, δάνεια έναντι περιουσιακών στοιχείων καλυπτόμενα από εισπρακτέες απαιτήσεις, κ.λπ.), έχουν όμως κοινό 
παρονομαστή το γεγονός ότι το ίδρυμα δεν βασίζεται στο εισόδημα ή στις ταμειακές ροές του δανειολήπτη για την αποπληρωμή του δανείου, αλλά δανείζει χρήματα έναντι 
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περιουσιακού στοιχείου.  Οι δανειολήπτες κατά κανόνα απαιτείται να διατηρούν ορισμένο δείκτη δανείου προς αξία καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του δανείου. Αυτός ο δείκτης μπορεί 
επίσης να εμφανίζεται με τη μορφή ρήτρας ελάχιστης καθαρής αξίας, π.χ. στην περίπτωση χρηματοδότησης ακινήτου. Αν σημειωθεί υπέρβαση αυτού του δείκτη, ο δανειολήπτης 
πρέπει να αποκαταστήσει το ύψος της καθαρής αξίας («margin call») αλλιώς το πιστωτικό ίδρυμα δικαιούται να κηρύξει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και να εκποιήσει την 
εξασφάλιση. Κατά κανόνα, οι τράπεζες θέτουν επίσης σημαντικά υψηλότερες αρχικές απαιτήσεις καθαρής αξίας για τα δάνεια που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία από ό,τι 
για τα δάνεια που εξασφαλίζονται με εισοδηματικές ροές. Αυτό απαιτείται προκειμένου να διατηρείται ένα περιθώριο ασφαλείας έναντι μεταβλητότητας της τιμής της εξασφάλισης και 
να καλύπτεται το κόστος εκποίησης της εξασφάλισης. 

5.3 Σχέση μεταξύ ΜΕΑ και ρύθμισης οφειλών   

5.3.1 Γενικός ορισμός της ρύθμισης οφειλών 

Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθύνσεων χρησιμοποιείται ο ορισμός της ΕΑΤ 
για τη «ρύθμιση οφειλών» στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της 
Επιτροπής, ιδίως στις παραγράφους 163-183 του Παραρτήματος V. Αυτή η ενότητα 
επικεντρώνεται σε πτυχές αυτού του ορισμού όπου οι επόπτες έχουν διαπιστώσει 
ασυνέπεια ως προς την εφαρμογή. 

Τα μέτρα ρύθμισης συνίστανται σε «παραχωρήσεις» που χορηγούνται σε 
οποιοδήποτε άνοιγμα – με τη μορφή δανείου, χρεογράφου καθώς και (ανακλητής ή 
μη ανακλητής) δανειακής δέσμευσης – προς οφειλέτη που αντιμετωπίζει ή πρόκειται 
να αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην εκπλήρωση των οικονομικών του δεσμεύσεων 
(«οικονομικές δυσχέρειες»). Αυτό σημαίνει ότι ένα άνοιγμα μπορεί να υπαχθεί σε 
ρύθμιση μόνον εάν ο οφειλέτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες οι οποίες 
έχουν οδηγήσει την τράπεζα σε ορισμένες παραχωρήσεις.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 164 του Παραρτήματος IV του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, μια παραχώρηση αναφέρεται σε 
μια από τις δύο ενέργειες: i) τροποποίηση των προηγούμενων όρων και 
προϋποθέσεων της σύμβασης ή ii) ολική ή μερική αναχρηματοδότηση του 
ανοίγματος. Ως εκ τούτου, ο ορισμός της παραχώρησης είναι ευρύτερος και δεν 
περιορίζεται σε τροποποιήσεις όπου επηρεάζεται η καθαρή τρέχουσα αξία των 
ταμειακών ροών από το άνοιγμα. 

Ο ορθός προσδιορισμός της ρύθμισης προϋποθέτει την ικανότητα να 
αναγνωρίζονται ενδείξεις πιθανών μελλοντικών οικονομικών δυσχερειών σε πρώιμο 
στάδιο. Προκειμένου να γίνει αυτό, η αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του 
δανειολήπτη δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε ανοίγματα με εμφανείς ενδείξεις 
οικονομικών δυσχερειών. Η αξιολόγηση των οικονομικών δυσχερειών θα πρέπει να 
διενεργείται και για ανοίγματα όπου ο δανειολήπτης δεν έχει εμφανείς οικονομικές 
δυσχέρειες, αλλά όπου οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί σημαντικά κατά 
τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής. Παραδείγματα 
τέτοιων ανοιγμάτων είναι τα δάνεια με αποπληρωμή στη λήξη όπου η αποπληρωμή 
εξαρτάται από την πώληση ακινήτου (π.χ. η πτώση των τιμών των ακινήτων 
επηρεάζει την ικανότητα αποπληρωμής) ή τα δάνεια σε ξένο νόμισμα (π.χ. οι 
κινήσεις της υποκείμενης συναλλαγματικής ισοτιμίας επηρεάζει την ικανότητα 
αποπληρωμής). 
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Η αξιολόγηση τυχόν οικονομικών δυσχερειών εκ μέρους οφειλέτη θα πρέπει να 
βασίζεται μόνο στην κατάσταση του οφειλέτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που παρέχουν τρίτοι.   

Για τον προσδιορισμό των οικονομικών δυσχερειών του οφειλέτη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι παράγοντες ενεργοποίησης (ο κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός): 

• οφειλέτης/δάνειο σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών κατά τους τρεις μήνες 
που προηγούνται της τροποποίησης ή της αναχρηματοδότησής του, 

• αύξηση της πιθανότητας αθέτησης βάσει της εσωτερικής διαβάθμισης του 
ιδρύματος κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της τροποποίησης ή της 
αναχρηματοδότησής του, 

• παρουσία στον κατάλογο παρακολούθησης κατά τους τρεις μήνες που 
προηγούνται της τροποποίησης ή της αναχρηματοδότησής του. 

Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως υπό ρύθμιση όταν έχουν γίνει 
παραχωρήσεις προς οφειλέτες που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.  Οι 
τράπεζες θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ επαναδιαπραγματεύσεων ή ανανεώσεων 
που χορηγούνται σε οφειλέτες που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και 
μέτρων ρύθμισης (δηλ. παραχωρήσεων που χορηγούνται σε οφειλέτες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες).  

Η χορήγηση νέων όρων όπως νέα επιτόκια ευνοϊκότερα από το επιτόκιο που θα 
ελάμβαναν οφειλέτες με παρόμοιο προφίλ κινδύνου είναι μια ένδειξη παραχώρησης.  
Ωστόσο, η εξασφάλιση ευνοϊκότερων νέων όρων σε σχέση με τους όρους που 
εφαρμόζονται στην αγορά δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναγνώριση των 
παραχωρήσεων και ως εκ τούτου της ρύθμισης.  Πάντως, όταν ένας οφειλέτης 
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, η μεταβολή των όρων σύμφωνα με τους 
όρους που θα χορηγούνταν από το πιστωτικό ίδρυμα σε άλλους οφειλέτες με 
παρόμοιο προφίλ κινδύνου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως παραχώρηση. Αυτό 
ισχύει επίσης όταν οι οφειλέτες συμμετέχουν σε δημόσια συστήματα ρυθμίσεων που 
προσφέρουν οι τράπεζες.  

Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητούν τροποποιήσεις των συμβατικών όρων των 
δανείων τους χωρίς να αντιμετωπίζουν ή χωρίς να προβλέπεται να αντιμετωπίσουν 
δυσχέρειες στην εκπλήρωση των οικονομικών τους δεσμεύσεων. Ωστόσο, η 
αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη θα πρέπει πάντα να 
διενεργείται όταν υποβάλλεται αίτημα για τροποποίηση των συμβατικών όρων. 
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Σχήμα 3 
Παράδειγμα ρύθμισης στο πλαίσιο του ορισμού των ΜΕΑ 

 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 178 του Παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, ένα άνοιγμα υπό ρύθμιση μπορεί να είναι 
εξυπηρετούμενο ή μη εξυπηρετούμενο. Όταν χορηγούνται μέτρα ρύθμισης σε 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον τα 
μέτρα αυτά οδηγούν στην ανάγκη αναταξινόμησης του ανοίγματος ως μη 
εξυπηρετούμενου. Ωστόσο, η χορήγηση μέτρων ρύθμισης σε μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα δεν αναιρεί το καθεστώς τους ως μη εξυπηρετούμενων: τα ανοίγματα θα 
πρέπει να συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται μη εξυπηρετούμενα τουλάχιστον για ένα 
έτος μετά τη χορήγηση των μέτρων ρύθμισης.  

§ 157
1 έτος από τη λήψη μέτρων ρύθμισης

Δεν υπάρχουν ποσά σε καθυστέρηση κατόπιν της λήψης μέτρων ρύθμισης

Πληρωμές ποσών που ήταν προηγουμένως σε καθυστέρηση ή είχαν 
διαγραφεί

Καμία άλλη συναλλαγή μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος (όταν το καθεστώς μη 
εξυπηρετούμενου ανοίγματος αξιολογείται με βάση τον οφειλέτη, παρ. 154-155

§ 176
Περίοδος συμμόρφωσης 2 ετών τουλάχιστον από την απόκτηση καθεστώτος 

εξυπηρετούμενου ανοίγματος

Τακτικές πληρωμές υψηλότερου από αμελητέο συνολικού ποσού 
τόκων/κεφαλαίου για τουλάχιστον 1 έτος

Καμία άλλη συναλλαγή σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών

Μέτρα ρύθμισης (ΜΡ)

Από εξυπηρετούμενο υπό ρύθμιση σε εξυπηρετούμενο  

Από μη εξυπηρετούμενο σε εξυπηρετούμενο υπό ρύθμιση 

Πηγές και σημειώσεις: Όλες οι παράγραφοι παραπέμπουν στο παράρτημα V, μέρος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014

1ο ΜΡ 
(§ 163 ff, 
176, 178)

2ο ΜΡ

Ισχύει η
§ 157

Μη εξυπηρετούμενο Εξυπηρετούμενο 
υπό ρύθμιση 

Εξυπηρετούμενο 
υπό ρύθμιση 
(συνέχεια)

Εξυπηρετούμενο 

Μη εξυπηρετούμενο Εξυπηρετούμενο 
υπό ρύθμιση

Εξυπηρετούμενο 
υπό ρύθμιση

Εξυπηρετούμενο υπό 
ρύθμιση (συνέχεια) Εξυπηρετούμενο

Εξυπηρετούμενο 
υπό ρύθμιση Εξυπηρετούμενο

Μη εξυπηρετούμενο Εξυπηρετούμενο 
υπό ρύθμιση

2ο ΜΡ ή 
καθυστέ-

ρηση > 30 
ημερών 
(§ 179)

Ισχύει η 
§ 176

Ισχύει η 
§ 176

Ισχύει η 
§ 157

Ισχύει η 
§ 176

Ισχύει η 
§ 157

Ισχύει η 
§ 176

Τουλάχιστον 1 έτος Τουλάχιστον 2 έτη

Τουλάχιστον 2 έτη 
(συνέχεια)

Τουλάχιστον 1 έτος Τουλάχιστον 2 έτη

Τουλάχιστον 1 έτος Τουλάχιστον 2 έτη

Τουλάχιστον 2 έτη 
(συνέχεια)

Τουλάχιστον 2 έτη

Τουλάχιστον 2 έτη

Ισχύει η 
§ 176
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5.3.2 Ταξινόμηση υπό ρύθμιση ανοιγμάτων ως μη εξυπηρετούμενων 

Εκτός αποδείξεως του αντιθέτου, τα υπό ρύθμιση ανοίγματα που πληρούν 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει να ταξινομούνται ως μη 
εξυπηρετούμενα σε κάθε περίπτωση:  

• υποστηρίζονται από ανεπαρκή σχέδια πληρωμών (είτε αρχικά είτε 
μεταγενέστερα σχέδια πληρωμών, ανάλογα με την περίπτωση) τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επαναλαμβανόμενη αδυναμία συμμόρφωσης με 
το σχέδιο αποπληρωμής, μεταβολές του σχεδίου πληρωμής για την αποφυγή 
παραβάσεων ή στήριξη του σχεδίου πληρωμής σε προσδοκίες που δεν 
υποστηρίζονται από τις μακροοικονομικές προβλέψεις ή από ρεαλιστικές 
παραδοχές σχετικά με την ικανότητα ή την προθυμία αποπληρωμής του 
οφειλέτη,  

• περιλαμβάνουν συμβατικούς όρους που καθυστερούν τον χρόνο των 
κανονικών δόσεων αποπληρωμής επί της συναλλαγής, κατά τρόπο που 
εμποδίζει την αξιολόγησή του για ορθή ταξινόμηση, όπως όταν χορηγούνται 
περίοδοι χάριτος άνω των δύο ετών για την αποπληρωμή του κεφαλαίου,  

• περιλαμβάνουν διαγραφέντα ποσά που υπερβαίνουν τις συσσωρευμένες ζημίες 
από πιστωτικό κίνδυνο για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα με παρόμοιο προφίλ 
κινδύνου. 

5.3.3 Εξυγίανση/έξοδος από καθεστώς μη εξυπηρετούμενου 

Σύμφωνα με την παράγραφο 176 του Παραρτήματος V των εκτελεστικών τεχνικών 
προτύπων της ΕΑΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών, τα υπό ρύθμιση 
ανοίγματα μπορεί να είναι εξυπηρετούμενα ή μη εξυπηρετούμενα. Συγκεκριμένες 
απαιτήσεις στην παράγραφο 157 για την αναταξινόμηση των μη εξυπηρετούμενων 
υπό ρύθμιση ανοιγμάτων περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση «περιόδου εξυγίανσης» 
διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία χορήγησης των μέτρων ρύθμισης και την 
απαίτηση η συμπεριφορά του οφειλέτη να καταδεικνύει ότι δεν υφίστανται πλέον 
ανησυχίες σχετικά με την πλήρη αποπληρωμή. Τα ιδρύματα υποχρεούνται να 
διενεργούν οικονομική ανάλυση του οφειλέτη προκειμένου να βεβαιώνουν την 
απουσία τέτοιων ανησυχιών. Προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της 
παραγράφου 157 και η οικονομική ανάλυση να εξαλείφει τις ανησυχίες όσον αφορά 
την πλήρη αποπληρωμή υπό με τους όρους που ισχύουν μετά τη ρύθμιση, όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια πρέπει να πληρούνται: 

1. το άνοιγμα δεν χαρακτηρίζεται απομειωμένο ή υπό αθέτηση,  

2. δεν υπάρχει ποσό του ανοίγματος σε καθυστέρηση,  

3. ο δανειολήπτης πρέπει να έχει τακτοποιήσει, μέσω τακτικών πληρωμών, ποσό 
ίσο προς όλα τα ποσά που ήταν προηγουμένως σε καθυστέρηση (αν υπήρχαν 
ποσά σε καθυστέρηση κατά την ημερομηνία χορήγησης των μέτρων ρύθμισης) 
ή συνολικό ποσό ίσο προς το ποσό που διαγράφηκε στο πλαίσιο των μέτρων 
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ρύθμισης (αν δεν υπήρχε ποσό σε καθυστέρηση) ή ο δανειολήπτης έχει 
αποδείξει με άλλον τρόπο την ικανότητά του να συμμορφωθεί με τους όρους 
που ισχύουν μετά τη ρύθμιση.  

Η απουσία ποσού σε καθυστέρηση στο κριτήριο 2 σημαίνει ότι το άνοιγμα είναι 
ενήμερο και ότι οποιεσδήποτε δεδουλευμένες ανεξόφλητες δόσεις κεφαλαίου και 
τόκων έχουν αποπληρωθεί. Τα ποσά σε καθυστέρηση και τα διαγραφέντα ποσά που 
αναφέρονται στο κριτήριο 3 είναι αυτά που υφίστανται –  ή όχι –  κατά την 
ημερομηνία χορήγησης των μέτρων ρύθμισης.  

Οι πολιτικές του πιστωτικού ιδρύματος για την αναταξινόμηση των μη 
εξυπηρετούμενων υπό ρύθμιση ανοιγμάτων θα πρέπει να διευκρινίζουν πρακτικές 
για την εξάλειψη των ανησυχιών όσον αφορά την ικανότητα του δανειολήπτη να 
συμμορφωθεί με τους όρους που ισχύουν μετά τη ρύθμιση. Αυτές οι πολιτικές θα 
πρέπει να καθορίζουν όρια, όσον αφορά τις πληρωμές που καταβάλλονται κατά τη 
διάρκεια της περιόδου εξυγίανσης που αναφέρεται στο κριτήριο 3 παραπάνω. 
Σύμφωνα με την εποπτική προσδοκία αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να καθορίζουν 
την ικανότητα του δανειολήπτη να συμμορφωθεί με τους όρους που ισχύουν μετά τη 
ρύθμιση (στον βαθμό που είναι πιθανή η πλήρης αποπληρωμή της οφειλής) 
τουλάχιστον καταδεικνύοντας πληρωμές μη αμελητέου ποσού κεφαλαίου. Αυτό θα 
πρέπει να ισχύει είτε τα ιδρύματα χρησιμοποιούν είτε όχι την αποπληρωμή ποσών 
που βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή που διαγράφηκαν κατά την ημερομηνία 
χορήγησης των μέτρων ρύθμισης προκειμένου να αξιολογήσουν την έλλειψη 
ανησυχιών όσον αφορά τον οφειλέτη. 

Επιπλέον, όταν ο οφειλέτης έχει άλλα ανοίγματα έναντι πιστωτικού ιδρύματος που 
δεν είναι αντικείμενο συμφωνίας ρύθμισης, το ίδρυμα θα πρέπει να εξετάζει την 
απόδοση (δηλ. την παρουσία ληξιπρόθεσμων οφειλών) αυτών των ανοιγμάτων κατά 
την αξιολόγηση της ικανότητας του δανειολήπτη να συμμορφωθεί με τους όρους που 
ισχύουν μετά τη ρύθμιση. Η εξέταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν αλλάζει το 
επίπεδο εφαρμογής καθεστώτος μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος σύμφωνα με τις 
παραγράφους 154 ή 155 των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ για την 
υποβολή εποπτικών αναφορών, ανάλογα με την περίπτωση. 

Η ύπαρξη συμβατικών όρων που παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής, όπως 
περίοδοι χάριτος για το κεφάλαιο, συνεπάγονται ότι το υπό ρύθμιση άνοιγμα θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενο έως ότου να 
πληρούνται οι απαιτήσεις των κριτηρίων 1 και 3 παραπάνω. Καθώς το κριτήριο 3 
απαιτεί την καταβολή τακτικών πληρωμών, η παρέλευση της «περιόδου εξυγίανσης» 
ενός έτους δεν οδηγεί αυτομάτως σε αναταξινόμηση στα εξυπηρετούμενα εκτός εάν 
έχουν καταβληθεί τακτικές πληρωμές σε διάστημα 12 μηνών. 

5.3.4 Χαρακτηρισμός ανοίγματος ως εξυπηρετούμενου υπό ρύθμιση 

Από τη στιγμή που τα υπό ρύθμιση ανοίγματα ταξινομούνται ως εξυπηρετούμενα, 
είτε επειδή πληρούν τις συνθήκες για αναταξινόμηση από την κατηγορία των μη 
εξυπηρετούμενων είτε επειδή η χορήγηση μέτρων ρύθμισης δεν οδήγησε στην 
ταξινόμησή τους ως μη εξυπηρετούμενων, θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται ως 
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υπό ρύθμιση έως ότου να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 176 των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ για την υποβολή 
εποπτικών αναφορών:  

1. η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη δείχνει ότι οι συναλλαγές 
δεν πληρούν πλέον τις συνθήκες ώστε το άνοιγμα να χαρακτηρίζεται μη 
εξυπηρετούμενο,  

2. έχει παρέλθει ελάχιστο διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία παραχώρησης 
ή από την ημερομηνία αναταξινόμησης από τα μη εξυπηρετούμενα, όποια είναι 
χρονολογικά μεταγενέστερη,  

3. ο δανειολήπτης έχει καταβάλει τακτικές πληρωμές υψηλότερες από ένα 
αμελητέο συνολικό ποσό κεφαλαίου ή τόκων στη διάρκεια τουλάχιστον της 
μισής περιόδου συμμόρφωσης,   

4. ο δανειολήπτης δεν έχει άλλες συναλλαγές με ποσά που παρουσιάζουν 
καθυστέρηση άνω των 30 ημερών στο τέλος της περιόδου συμμόρφωσης. 

Από τη στιγμή που πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, η παρέλευση της περιόδου δύο 
ετών δεν θα πρέπει να οδηγεί αυτομάτως σε άρση του χαρακτηρισμού του 
ανοίγματος ως «υπό ρύθμιση». 

Στην πράξη, η απαίτηση 3 που αναφέρεται παραπάνω σε σχέση με την τακτική 
πληρωμή υψηλότερου από αμελητέο συνολικού ποσού δεν θα πρέπει να 
εκπληρώνεται μόνο με καταβολή τόκων. Οι πολιτικές του πιστωτικού ιδρύματος για 
τον χαρακτηρισμό των υπό ρύθμιση ανοιγμάτων θα πρέπει να απαιτούν πληρωμές 
τόσο κεφαλαίου όσο και τόκων. 

Οι πολιτικές του πιστωτικού ιδρύματος για τον χαρακτηρισμό των υπό ρύθμιση 
ανοιγμάτων θα πρέπει επίσης να διευκρινίζουν πρακτικές για την εξάλειψη των 
ανησυχιών σχετικά με τις οικονομικές δυσχέρειες του οφειλέτη. Ειδάλλως, το άνοιγμα 
θα εξακολουθήσει να ταξινομείται ως υπό ρύθμιση. Για τον σκοπό αυτόν, οι πολιτικές 
της οντότητας θα πρέπει να απαιτούν από τον οφειλέτη να έχει τακτοποιήσει, μέσω 
τακτικών πληρωμών, ποσό ίσο προς όλα τα ποσά (κεφάλαιο και τόκους) που 
βρίσκονταν προηγουμένως σε καθυστέρηση ή διαγράφηκαν κατά τη στιγμή της 
παραχώρησης ή να καταδείξει με άλλον τρόπο την ικανότητά του να συμμορφωθεί 
με τους όρους που ισχύουν μετά τη ρύθμιση βάσει εναλλακτικών αντικειμενικών 
κριτηρίων που συνεπάγονται αποπληρωμή κεφαλαίου.  

Στη διάρκεια της περιόδου συμμόρφωσης, η χορήγηση νέων μέτρων ρύθμισης σε 
εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση ανοίγματα που έχουν αναταξινομηθεί από την 
κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων θα συνεπάγεται την αναταξινόμηση αυτών των 
συναλλαγών στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων. Το ίδιο θα ισχύει και όταν 
αυτά τα ανοίγματα γίνονται βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 30 ημερών. 



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Αναγνώριση των ΜΕΔ 72 

5.4 Περαιτέρω πτυχές του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων 

5.4.1 Συνεπής ορισμός στο επίπεδο των τραπεζικών ομίλων 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αναγνώριση των ΜΕΑ είναι συνεπής 
σε επίπεδο οντοτήτων και τραπεζικών ομίλων, με εναρμονισμένη εφαρμογή του 
ορισμού σε όλες τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματα.  

Ένας ομοιόμορφος ορισμός των ΜΕΑ σε επίπεδο ομίλων μπορεί να διαφέρει από τα 
τοπικά πρότυπα σε διαφορετικές χώρες εκτός της ΕΕ.  

• Σε πρώτο στάδιο, οι τράπεζες θα πρέπει επομένως να διευκρινίζουν κατά 
πόσον τα τοπικά πρότυπα αναγνώρισης ΜΕΑ είναι λιγότερο ή περισσότερο 
αυστηρά σε σύγκριση με τα πρωταρχικά πρότυπα που εφαρμόζονται στους 
ομίλους. 

• Δεύτερον, οι τράπεζες θα πρέπει να αξιολογούν σε ποιον βαθμό η εφαρμογή 
πιο χαλαρών ή πιο αυστηρών προτύπων οδηγεί σε τεχνητά διογκωμένα ή 
μειωμένα επίπεδα ΜΕΑ. 

• Τρίτον, τα τεχνητά διογκωμένα ή μειωμένα επίπεδα ΜΕΑ όσον αφορά τα τοπικά 
πρότυπα θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται σε επίπεδο ομίλων μέσω της 
κατάλληλης χαρτογράφησης μεταξύ των κατηγοριών. 

• Τέλος, σε περίπτωση που τα τοπικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις 
αναγνώρισης ανοιγμάτων ως μη εξυπηρετούμενων αποκλίνουν ουσιαστικά από 
τα πρότυπα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, 
θα συνιστάται στις τράπεζες να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα και με τα δύο 
πρότυπα για τους σκοπούς του εσωτερικού ελέγχου κινδύνου.  

Η συνεπής εφαρμογή του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων απαιτείται 
σε μεμονωμένο και σε ενοποιημένο επίπεδο. 

Συνεπώς, ένας πιστούχος θα μπορούσε να είναι πελάτης αρκετών ιδρυμάτων εντός 
ενός ομίλου. Οι τράπεζες καλούνται να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση που ένας 
πελάτης μη λιανικής τραπεζικής ταξινομείται στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε 
ένα από τα ιδρύματα του ομίλου, αυτό το καθεστώς αθέτησης γνωστοποιείται 
(«διαδίδεται») και καταγράφεται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του ομίλου σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 

Για τον σκοπό αυτόν, ένας όμιλος πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να αναπτύξει 
ένα πληροφοριακό σύστημα σε επίπεδο ομίλου που να επιτρέπει την ταυτοποίηση 
κάθε πιστούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα του ομίλου με μοναδικό κωδικό 
αναγνώρισης και την έγκαιρη αναφορά κάθε συμβάντος που συνεπάγεται καθεστώς 
μη εξυπηρετούμενου για κάθε πιστούχο.  



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Αναγνώριση των ΜΕΔ 73 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνεπής αναγνώριση του καθεστώτος μη 
εξυπηρετούμενου μπορεί να μην είναι απολύτως εφικτή αν η προστασία του 
καταναλωτή, το τραπεζικό απόρρητο ή η νομοθεσία απαγορεύει την ανταλλαγή 
δεδομένων πελατών εντός του ομίλου. Επιπλέον, η συνεπής αναγνώριση μπορεί σε 
ορισμένες περιπτώσεις να είναι περιορισμένη αν είναι υπερβολική η επιβάρυνση για 
τις τράπεζες σε σχέση με την επαλήθευση του καθεστώτος ενός πελάτη σε όλες τις 
νομικές οντότητες και γεωγραφικές τοποθεσίες εντός του τραπεζικού ομίλου. Σε 
αυτήν την περίπτωση, και σύμφωνα με την προσέγγιση που ορίζεται στην 
παράγραφο 82 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τον ορισμό της 
αθέτησης, οι τράπεζες μπορούν να μην διενεργούν τον έλεγχο συμβατότητας υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η επίδραση της μη 
συμμόρφωσης δεν είναι ουσιώδης και να παράσχουν στοιχεία ότι δεν υπάρχουν 
καθόλου, ή υπάρχουν ελάχιστοι, κοινοί πελάτες μεταξύ σχετικών οντοτήτων εντός 
του ομίλου.  

5.4.2 Ομάδες συνδεδεμένων πελατών  

Οι πολιτικές των τραπεζών θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεπή μεταχείριση 
μεμονωμένων πελατών και ομάδων συνδεδεμένων πελατών όπως ορίζεται στον 
CRR και στις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Εποπτών 
Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα (Committee of European Banking Supervisors - 
CEBS)36 και τη συνεπή αξιολόγηση των υποκείμενων νομικών σχέσεων μεταξύ 
νομικών οντοτήτων σε ομάδα συνδεδεμένων πελατών. Ενόψει πιθανής μετάδοσης 
αρνητικών συνεπειών, οι τράπεζες θα πρέπει, όποτε είναι εφικτό, να εφαρμόζουν 
ομαδική προοπτική όταν αξιολογούν το καθεστώς ενός ανοίγματος οφειλέτη ως μη 
εξυπηρετούμενο, εκτός εάν αυτό επηρεάζεται από μεμονωμένες διαφορές που δεν 
σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου. 

Για την εφαρμογή ομαδικής προοπτικής στους πελάτες, οι τράπεζες θα πρέπει να 
έχουν ως σημείο εκκίνησης τον ορισμό του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο 39 του 
CRR. Τα βασικά κριτήρια είναι ο έλεγχος και η οικονομική διασύνδεση.  

Αν η τράπεζα μπορεί να παράσχει εύλογα στοιχεία βάσει των οποίων ένα μέλος 
ομάδας μη εξυπηρετούμενης σύνδεσης διακρίνεται ως εξυπηρετούμενο, με χρήση 
των κριτηρίων ελέγχου και οικονομικής διασύνδεσης, τότε η τράπεζα μπορεί να κάνει 
μια τέτοια διάκριση δυνάμει του CRR και των εφαρμοζόμενων λογιστικών 
προτύπων. 

Σύμφωνα με τις παραγράφους 109 στοιχείο γ) και 113 στις κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΑΤ για την αθέτηση, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να τηρούν αρχείο όλων 
των κριτηρίων ταξινόμησης.  

                                                                    
36  Committee of European Banking Supervisors (CEBS) Guidelines on the implementation of the revised 

large exposure regime. 
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5.4.3 «Επίδραση έλξης» του πιστούχου 

Σύμφωνα με την παράγραφο 155 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, αν πάνω από 20% των ανοιγμάτων του 
πιστούχου παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, όλα τα λοιπά 
ανοίγματα έναντι του ίδιου πιστούχου (εντός και εκτός ισολογισμού) θα πρέπει να 
θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα.  

5.4.4 Ταξινόμηση της συναλλαγής στο σύνολό της 

Σύμφωνα με την παράγραφο 148 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, τα ανοίγματα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται 
ως μη εξυπηρετούμενα για το συνολικό ποσό τους. Ως εκ τούτου, ένα δεδομένο 
άνοιγμα δεν μπορεί να ταξινομηθεί εν μέρει ως εξυπηρετούμενο και εν μέρει ως μη 
εξυπηρετούμενο.  

5.5 Σχέσεις μεταξύ κανονιστικού και λογιστικού ορισμού 

5.5.1 Ορισμός της «αθέτησης» για τους σκοπούς της προληπτικής 
εποπτείας (CRR) 

Τα άρθρα 127 και 178 του CRR ορίζουν την αθέτηση για τους σκοπούς της 
τυποποιημένης προσέγγισης και της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων 
(internal ratings-based approach - IRB) αντιστοίχως.  

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει σημαντικά κενά μεταξύ του ορισμού της αθέτησης στον 
CRR και του ορισμού των ΜΕΑ (για τους σκοπούς της υποβολής εποπτικών 
αναφορών βάσει των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ). Στην πράξη 
ορισμένα ιδρύματα έχουν προσπαθήσει να ευθυγραμμίσουν την εφαρμογή του 
ορισμού της αθέτησης με τον ορισμό των ΜΕΑ προκειμένου να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες και να προαγάγουν τη σύγκλιση των δύο ορισμών, στο πλαίσιο και των 
πρόσφατων κανονιστικών εξελίξεων όσον αφορά τον ορισμό της αθέτησης.  
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Πίνακας 3 
Σημαντικά κενά μεταξύ ορισμών αθέτησης βάσει CRR και ΜΕΑ 

Κενό μεταξύ του ορισμού της 
αθέτησης και του ορισμού των ΜΕΑ 

Περιγραφή 

Επίδραση έλξης Σύμφωνα με την παράγραφο 155 του παραρτήματος V, μέρος 2, των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ για την υποβολή 
εποπτικών αναφορών, αν το 20% του ανοίγματος έναντι πιστούχου παρουσιάζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, όλα τα ανοίγματα 
έναντι του ίδιου πελάτη θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα.  

Ομάδες συνδεδεμένων πελατών Στην περίπτωση ομάδας οφειλετών ως διαφορετικών οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, τα μέλη της ομάδας που δεν τελούν υπό 
αθέτηση (παράγραφος 155 του Παραρτήματος V, μέρος 2, των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ για την υποβολή εποπτικών 
αναφορών) μπορούν να αξιολογηθούν ως ΜΕΑ, εκτός από την περίπτωση που ένα άνοιγμα σε οφειλέτη αναγνωρίζεται ως ΜΕΑ λόγω 
διαφορών που δεν σχετίζονται με τη φερεγγυότητά του.  

Εκ νέου ρύθμιση Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων υπό ρύθμιση ανοιγμάτων εντός περιόδου συμμόρφωσης δύο ετών, τα οποία αναταξινομήθηκαν από 
μη εξυπηρετούμενα σε εξυπηρετούμενα ανοίγματα (παράγραφος 176 στοιχείο β) του Παραρτήματος V, μέρος 2, των εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών), αναγνωρίζονται ξανά ως ΜΕΑ αν παρουσιάσουν καθυστέρηση 
άνω των 30 ημερών ή αν χορηγηθεί άλλο μέτρο ρύθμισης (εκ νέου ρύθμιση).  

Έξοδος από τα ΜΕΑ και ιδίως περίοδος 
εξυγίανσης για περιπτώσεις υπό 
ρύθμιση ΜΕΑ  

Τα ΜΕΑ υπόκεινται σε ειδικά κριτήρια αναταξινόμησης επιπλέον των υφιστάμενων κριτηρίων για τη διακοπή του καθεστώτος 
απομείωσης ή αθέτησης – για παράδειγμα, για τα μη εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση ανοίγματα προβλέπεται περίοδος παρατήρησης 
ενός έτους κατά την οποία το άνοιγμα πρέπει να τηρηθεί ως μη εξυπηρετούμενο (παράγραφος 157 του Παραρτήματος V, μέρος 2, των 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ για την υποβολή εποπτικών αναφορών). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 1 στοιχείο β) του CRR, για ορισμένες 
κατηγορίες οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρατείνουν την περίοδο καθυστέρησης 
από 90 ημέρες σε 180 ημέρες. Ωστόσο, η επιλογή να αναγνωρίζεται καθεστώς 
αθέτησης μόνο μετά την παρέλευση 180 ημερών καθυστέρησης για ορισμένα 
χαρτοφυλάκια δεν έχει ληφθεί υπόψη στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 της ΕΚΤ37, ο 
οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2016. Το άρθρο 4 του κανονισμού απαιτεί 
την ομοιόμορφη εφαρμογή της περιόδου 90 ημερών. 

5.5.2 Λογιστικός ορισμός της απομείωσης  

Τα ανοίγματα που έχουν κριθεί απομειωμένα σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο 
λογιστικό πλαίσιο θα πρέπει πάντα να χαρακτηρίζονται μη εξυπηρετούμενα. Τα 
ανοίγματα με «συλλογικές προβλέψεις για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά 
δεν έχουν γνωστοποιηθεί» για τα οποία δεν έχει αναγνωριστεί ζημιογόνο γεγονός σε 
συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μη 
εξυπηρετούμενα. 

Τα απομειωμένα και υπό αθέτηση ανοίγματα πρέπει υποχρεωτικά να 
χαρακτηρίζονται ΜΕΑ. Τόσο ο CRR όσο και τα ΔΠΧΑ κάνουν διάκριση μεταξύ 
παράβασης συμφωνηθεισών υποχρεώσεων πληρωμής (πληρωμές σε 
καθυστέρηση) και των οικονομικών παραγόντων ενεργοποίησης που συνδέονται με 
την αβέβαιη είσπραξη.  

                                                                    
37  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Μαρτίου 2016, 

σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο 
(ΕΚΤ/2016/4). 
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Πίνακας 4 
Ορισμοί των υπό αθέτηση και των απομειωμένων ανοιγμάτων 

Αθέτηση πιστούχου (άρθρο 178 του CRR) Πιστωτικά απομειωμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
ΔΠΧΑ 9 Παράρτημα Α, που αναφέρεται στο ΔΛΠ 39) 

1 (β): ο πιστούχος είναι σε καθυστέρηση πληρωμών άνω των 90 ημερών σε οποιαδήποτε 
σημαντική πιστωτική υποχρέωση έναντι του ιδρύματος, της μητρικής του επιχείρησης ή των 
θυγατρικών του.  

(β) παράβαση σύμβασης, όπως αθέτηση ή καθυστέρηση. [Ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού είναι σε καθυστέρηση όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν έχει 
καταβάλει πληρωμή τη στιγμή που οφείλεται βάσει της σύμβασης.] 

2 (α): για τις υπεραναλήψεις, η καθυστέρηση αρχίζει αμέσως μόλις ο πιστούχος υπερβεί ένα 
εγκεκριμένο όριο, ειδοποιηθεί ότι διαθέτει όριο χαμηλότερο από το τρέχον υπόλοιπο ή 
πραγματοποιήσει ανάληψη ποσών χωρίς έγκριση και τα βασικά ποσά είναι σημαντικά, 

[Παρατήρηση: Οι υπεραναλήψεις δεν αναφέρονται ρητώς στο ΔΠΧΑ 9, αλλά 
περιλαμβάνονται στον γενικότερο παράγοντα ενεργοποίησης «παράβαση 
σύμβασης».] 

 

Στον πίνακα 2 στο κεφάλαιο 5.2.2 παρουσιάζεται σύγκριση των ορισμών του CRR 
και των ΔΠΧΑ, όπου τα ζημιογόνα γεγονότα του ΔΛΠ 39 καταγράφονται κατά τρόπο 
ώστε να αντιστοιχούν στα γεγονότα αθέτησης του CRR. Όλα τα γεγονότα αθέτησης 
που περιλαμβάνονται στον CRR δεν αποτελούν αυτομάτως ζημιογόνα γεγονότα 
βάσει του εν λόγω λογιστικού προτύπου. 

Προοπτικές: ΔΠΧΑ 9 

Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα πιστωτικά απομειωμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού στο Παράρτημα Α. Αυτός ο ορισμός δεν είναι σημαντικός μόνο για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αλλά και για τις χρηματοοικονομικές 
εγγυήσεις και δανειακές δεσμεύσεις. Ο ορισμός του ΔΠΧΑ 9 δεν διαφέρει σημαντικά 
από τον ορισμό του ΔΛΠ 39.  

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, η μετάβαση στο Στάδιο 2 και επομένως στις πιστωτικές 
ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής αναμένεται γενικά ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
προτού το χρηματοοικονομικό μέσο βρεθεί σε καθυστέρηση ή εκδηλωθούν άλλα 
γεγονότα αθέτησης που αφορούν συγκεκριμένο δανειολήπτη.  Οι αναλύσεις 
πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι οι 
προσδιοριστικοί παράγοντες των πιστωτικών ζημιών πολύ συχνά αρχίζουν να 
υποβαθμίζονται αρκετό χρόνο (μήνες ή, σε μερικές περιπτώσεις, και έτη) πριν να 
εμφανιστεί αντικειμενικό στοιχείο που να τεκμηριώνει την καθυστέρηση 
(κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με 
τον πιστωτικό κίνδυνο και τη λογιστική αντιμετώπιση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών (2015), παράγραφος A19, και σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ 
σχετικά με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, παράγραφος 102).  

Για τον σκοπό της αξιολόγησης της σημασίας μιας αύξησης του πιστωτικού 
κινδύνου, οι τράπεζες θα πρέπει επομένως να έχουν σαφή πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένων ορθώς ανεπτυγμένων κριτηρίων για τη διάκριση μεταξύ 
αύξησης του πιστωτικού κινδύνου για διαφορετικούς τύπους ανοιγμάτων σε δάνεια 
(αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να κοινοποιούνται).  Η αξιολόγηση του πιστωτικού 
κινδύνου θα πρέπει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στον κίνδυνο αθέτησης, χωρίς 
να εξετάζει τις επιδράσεις των παραγόντων περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου 
όπως η εξασφάλιση ή οι εγγυήσεις (κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για 
την Τραπεζική Εποπτεία σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και τη λογιστική 
αντιμετώπιση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (2015), παράγραφος A22, και 
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σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημίες, παράγραφος 105). 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, η πιστωτική απομείωση οδηγεί σε μετάβαση από το Στάδιο 
2 στο Στάδιο 3. Ωστόσο τόσο το Στάδιο 2 όσο και το Στάδιο 3 απαιτούν προβλέψεις 
για ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής και οι εν λόγω ζημίες αυξάνονται συνεχώς όσο 
μειώνεται η πιστοληπτική ικανότητα, ανάλογα με το επίπεδο της εξασφάλισης. 
Αναμένεται ότι από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ το ΔΠΧΑ 9 
τουλάχιστον όλα τα ανοίγματα Σταδίου 3 θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
παρουσών κατευθύνσεων. 

5.6 Υποβολή εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίηση 
στοιχείων 

Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων, οι τράπεζες θα πρέπει να θεωρήσουν ως 
σημείο αναφοράς τις απαιτήσεις περί εποπτικών αναφορών στα εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα της ΕΑΤ, όπως παγιώνονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
680/2014 της Επιτροπής. Αυτές στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), η οποία ενθαρρύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
χρησιμοποιούν για τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων τους τους 
ορισμούς για τα ΜΕΑ και τη ρύθμιση που περιέχονται στον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ των ΜΕΔ, των 
δανείων σε αθέτηση και των απομειωμένων δανείων που εφαρμόζει το ίδρυμα.38  

Ως εκ τούτου, οι τράπεζες καλούνται ένθερμα να χρησιμοποιούν τους ορισμούς των 
ΜΕΑ και της ρύθμισης (Παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
680/2014 της Επιτροπής) στις δημόσιες οικονομικές τους καταστάσεις ή, αν δεν 
συμβαίνει αυτό, να δημοσιοποιούν συμφωνία μεταξύ των δικών τους ορισμών για τα 
απομειωμένα και τροποποιημένα χρηματοοικονομικά στοιχεία  ενεργητικού και των 
ορισμών του Παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της 
Επιτροπής. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εννοιολογική εξήγηση 
των διαφορών και ποσοτικές πληροφορίες για τις επιδράσεις αυτών των 
εννοιολογικών διαφορών. 

Για τους σκοπούς της συγκρισιμότητας και της διαφάνειας, η δημοσιοποίηση θα 
πρέπει επομένως να περιλαμβάνει, πέρα από τις απαιτήσεις των λογιστικών 
προτύπων, (π.χ. ΔΠΧΑ 7 που ήδη καλύπτει τα στοιχεία για την ποιότητα 
χαρτοφυλακίου και τους παράγοντες ενεργοποίησης), τις προσδοκίες που ορίζονται 
στο Παράρτημα 7 των παρουσών κατευθύνσεων.   

                                                                    
38  Βλ. Δημόσια δήλωση της ΕΑΚΑΑ και έγγραφο της ΕΑΚΑΑ με τίτλο «Review of Accounting Practices – 

Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe» (2013). 
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6 Επιμέτρηση απομειώσεων και 
διαγραφές ΜΕΔ 

6.1 Σκοπός και συνοπτική παρουσίαση 

Ο σχηματισμός προβλέψεων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κατοχύρωση της 
ασφάλειας και της ευρωστίας των τραπεζικών συστημάτων και γι' αυτό αποτελεί 
βασικό παράγοντα στον οποίο εστιάζονται οι αρχές τραπεζικής εποπτείας. 
Εποπτικές πρωτοβουλίες όπως ο έλεγχος της ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και 
οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επισήμαναν περαιτέρω την 
ανάγκη για μια συνεπή μεθοδολογία σχηματισμού προβλέψεων και επαρκή επίπεδα 
προβλέψεων σε όλες τις τράπεζες. 

Το παρόν κεφάλαιο έχει τρεις σημαντικούς στόχους, συγκεκριμένα να προωθήσει 
(στο πλαίσιο σχετικών και εφαρμόσιμων λογιστικών προτύπων): 

1. την επαρκή επιμέτρηση προβλέψεων απομείωσης σε όλα τα χαρτοφυλάκια 
δανείων με ορθές και άρτιες μεθοδολογίες σχηματισμού προβλέψεων (ενότητες 
6.2, 6.3 και 6.4)· 

2. την έγκαιρη αναγνώριση ζημιών από δάνεια στο πλαίσιο των σχετικών και 
εφαρμόσιμων λογιστικών προτύπων (με έμφαση στα λογιστικά πρότυπα 
ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) και τις έγκαιρες διαγραφές (ενότητες 6.5 και 6.6)· 

3. ενισχυμένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη βελτίωση 
του αριθμού και του βαθμού λεπτομέρειας των δημοσιοποιήσεων που αφορούν 
την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και τον έλεγχο πιστωτικού κινδύνου 
(ενότητες 6.7 και 6.8). 

Οι κατευθύνσεις του παρόντος κεφαλαίου συνάδουν με τη διεθνή σύσταση και τις 
αρχές σχετικά με την ορθή αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου που δημοσιεύθηκαν 
από την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (Basel Committee on 
Banking Supervision - BCBS) (BCBS 2006, οι οποίες επικαιροποιήθηκαν περαιτέρω 
το 2015 προκειμένου να ενσωματώσουν παρατηρήσεις σχετικά με το υπόδειγμα 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που επρόκειτο να εισαχθεί με το ΔΠΧΑ 9). 
Περιγράφουν συνοπτικά αυτά που θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιστορική εμπειρία σε διάφορες χώρες ή/και τις πρακτικές που έχουν ήδη 
χρησιμοποιηθεί από εποπτικές αρχές για την αξιολόγηση της πιστωτικής 
επικινδυνότητας (για παράδειγμα, η μεθοδολογία του ΕΕΜ για τον έλεγχο της 
ποιότητας στοιχείων ενεργητικού). 
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Ο ρόλος του σχηματισμού επαρκών προβλέψεων 

Ο ρόλος του ΕΕΜ στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και της επάρκειας 
κεφαλαίου απαιτεί από τις εποπτικές αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις κατά πόσο οι 
προβλέψεις των τραπεζών είναι επαρκείς και σχηματίζονται έγκαιρα.  

Υπήρξε στήριξη από διεθνείς εμπειρογνώμονες (από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
- ΔΝΤ)39) προς τις εποπτικές αρχές προκειμένου να έχουν έναν αποτελεσματικό 
ρόλο στον σχηματισμό προβλέψεων για ζημίες από δάνεια, ενώ η Επιτροπή της 
Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία πρότεινε την ανάληψη ενεργού ρόλου από 
αυτές.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας επισημαίνει τα καθήκοντα της εποπτείας αφενός να 
αξιολογεί τις διαδικασίες αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου και στοιχείων ενεργητικού 
των τραπεζών και αφετέρου να διασφαλίζει την επάρκεια προβλέψεων για ζημίες 
από δάνεια, ιδίως από τη σκοπιά της αξιολόγησης ανοιγμάτων πιστωτικού κινδύνου 
και επάρκειας κεφαλαίου. Αυτό αποτυπώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της 
Επιτροπής της Βασιλείας, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων:  

• «Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses» (2015)· 

• «Core Principles for Effective Banking Supervision» (2012) και «Basel II Pillar 
2» (2006).  

Εάν οι εποπτικές αρχές διαπιστώσουν ότι οι προβλέψεις είναι ανεπαρκείς για τους 
σκοπούς της προληπτικής εποπτείας, έχουν την ευθύνη να ζητήσουν από τις 
τράπεζες να επαναξιολογήσουν και να αυξήσουν τα επίπεδα προβλέψεων για τους 
σκοπούς αυτούς.  

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι εποπτικές αρχές πρέπει να παρέχουν 
κατευθύνσεις καθώς και ενημέρωση για τις προσδοκίες τους σε ό,τι αφορά τη 
λογιστική για πιστωτικές ζημίες προκειμένου να διασφαλίζουν έναν επαρκή βαθμό 
ομοιομορφίας μεταξύ εποπτευόμενων οντοτήτων, ιδίως όταν τα εφαρμοστέα 
λογιστικά πρότυπα βασίζονται σε αρχές.  

Παρόλο που το παρόν έγγραφο κατευθύνσεων δεν μπορεί να διατυπώσει 
συγκεκριμένες λογιστικές απαιτήσεις, περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τις αρχές και τη μεθοδολογία σχηματισμού προβλέψεων για τα μη 

                                                                    
39  Έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ με τίτλο: Supervisory Roles in Loan Loss Provisioning in Countries 

Implementing IFRS, Σεπτέμβριος 2014.  
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εξυπηρετούμενα δάνεια οι οποίες μπορεί να εφαρμοστούν εντός των υφιστάμενων 
πλαισίων λογιστικής με σκοπό την εκπλήρωση των εποπτικών προσδοκιών.40 

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου 

Το ΔΛΠ 39, και στο μέλλον το ΔΠΧΑ 9, θέτουν τις αρχές για την αναγνώριση της 
απομείωσης. Αυτό είναι το πρότυπο που εφαρμόζουν οι τράπεζες εντός του ΕΕΜ, οι 
οποίες καταρτίζουν τις ενοποιημένες ή/και επιμέρους οικονομικές καταστάσεις τους 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως εγκρίθηκαν από την ΕΕ.   

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα, το οποίο θα αντικαταστήσει το 
ΔΛΠ 39 για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή 
μετά, απαιτείται μεταξύ άλλων η επιμέτρηση των προβλέψεων για ζημίες 
απομείωσης με βάση το λογιστικό υπόδειγμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 
και όχι με βάση το λογιστικό υπόδειγμα των ζημιών που έχουν επέλθει όπως ορίζει 
το ΔΛΠ 39.  

Αν και δεν είχε τεθεί επισήμως σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, δεδομένης 
της σημασίας του ΔΠΧΑ 9 για το θέμα του παρόντος κεφαλαίου, παρακάτω γίνεται 
αναφορά τόσο στο ΔΛΠ 39 όσο και στο ΔΠΧΑ 9. Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία, 
κάθε αναφορά στο ΔΠΧΑ 9 γίνεται μόνο στο πλαίσιο του Σταδίου 3. Στο παρόν 
έγγραφο κατευθύνσεων περιέχονται αναφορές στο ΔΠΧΑ 9 (σε ξεχωριστά πλαίσια) 
προκειμένου να επισημανθούν στον αναγνώστη οι αλλαγές που ενδέχεται να 
επιφέρει το νέο πρότυπο. 

Οι αρχές που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο θα πρέπει να προσαρμόζονται 
και να λαμβάνονται υπόψη και από τις τράπεζες που εφαρμόζουν τις εθνικές γενικά 
αποδεκτές λογιστικές αρχές (εθνικές ΓΑΛΑ). 

                                                                    
40  Σύμφωνα με το  άρθρο 74 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την 
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, απαιτείται από τις 
τράπεζες να διαθέτουν «επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου περιλαμβανομένων κατάλληλων 
διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, ...που να συνάδουν προς τις αρχές της ορθής και 
αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων».  
Σύμφωνα με το  άρθρο 79 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν 
ότι «β) τα ιδρύματα έχουν εσωτερικές μεθόδους που τους επιτρέπουν να εκτιμούν τον πιστωτικό 
κίνδυνο των ανοιγμάτων σε μεμονωμένους οφειλέτες (...) και τον πιστωτικό κίνδυνο σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου» και ότι «γ) η διαρκής διαχείριση και παρακολούθηση των διαφόρων χαρτοφυλακίων 
και ανοιγμάτων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο των ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων του 
εντοπισμού και της διαχείρισης προβληματικών πιστώσεων και της διενέργειας επαρκών 
προσαρμογών και προβλέψεων αξίας, γίνεται μέσω αποτελεσματικών συστημάτων».  Το άρθρο 88 της 
οδηγίας 2013/36/ΕΕ αναφέρει επίσης την αρχή ότι «το διοικητικό όργανο πρέπει να διασφαλίζει την 
αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, περιλαμβανομένων των 
χρηματοοικονομικών και επιχειρησιακών ελέγχων και της συμμόρφωσης με το νόμο και τα συναφή 
πρότυπα». Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές 
εξετάζουν τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα 
ιδρύματα προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013. Προς τον σκοπό αυτό, το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ απαριθμεί τις 
ελάχιστες εξουσίες που πρέπει να έχουν οι αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας «να 
απαιτούν την ενίσχυση των ρυθμίσεων, διαδικασιών, μηχανισμών και στρατηγικών που τέθηκαν σε 
εφαρμογή σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74» (άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)), και «να απαιτούν 
από τα ιδρύματα να εφαρμόζουν ειδική πολιτική προβλέψεων ή μεταχείριση των στοιχείων του 
ενεργητικού από την άποψη των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων» (άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο 
δ)). 
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6.2 Μεμονωμένη εκτίμηση προβλέψεων 

6.2.1 Σημαντικά και μη σημαντικά ανοίγματα σε μεμονωμένη βάση 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, το ποσό της πρόβλεψης ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 
του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει, τουλάχιστον, τα 
ακόλουθα: 

1. προσδιορισμό της χρονικής στιγμής κατά την οποία θα πρέπει να σχηματίζεται 
η μεμονωμένη πρόβλεψη (π.χ. για μεμονωμένο χρηματοοικονομικό 
στοιχείο/πιστούχο) ή η πρόβλεψη σε συλλογική βάση (π.χ. για ομάδα 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριστικά 
πιστωτικού κινδύνου)· 

2. προσδιορισμό των μεθόδων και των παραμέτρων για την εκτίμηση της 
πρόβλεψης ζημίας (μεμονωμένη και συλλογική αξιολόγηση). 

Σε ό,τι αφορά το σημείο 1), το ΔΛΠ 39 προβλέπει ορισμένα κριτήρια που βασίζονται 
στην έννοια της σημαντικότητας και στην εφαρμογή της κρίσης εμπειρογνωμόνων. 
Οποιαδήποτε εφαρμογή συγκεκριμένων ποσοτικών ορίων θα πρέπει να καθορίζεται 
από τις τράπεζες και να γνωστοποιείται όπως πρέπει.  

Σύμφωνα με αυτό το λογιστικό πρότυπο, τα ανοίγματα τα οποία είναι σημαντικά σε 
μεμονωμένη βάση θα πρέπει να υποβάλλονται σε μεμονωμένη αξιολόγηση της 
απομείωσης, ενώ όσον αφορά τα ανοίγματα που δεν είναι σημαντικά σε μεμονωμένη 
βάση η αξιολόγηση της απομείωσης και η εκτίμηση της πρόβλεψης ζημίας μπορεί να 
διενεργείται είτε σε μεμονωμένη είτε σε συλλογική βάση. Τα δάνεια τα οποία είναι 
σημαντικά σε μεμονωμένη βάση αλλά δεν είναι απομειωμένα σε μεμονωμένη βάση 
θα πρέπει να αξιολογούνται συλλογικά.  

Το πεδίο εφαρμογής που παρέχει το ΔΛΠ 39 όσον αφορά την κρίση 
εμπειρογνωμόνων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε κάποιο είδος αρμπιτράζ στο πλαίσιο 
της διαδικασίας εκτίμησης της απομείωσης. Αναμένεται από τις τράπεζες να 
διευκρινίζουν με σαφήνεια, στην εσωτερική πολιτική τους, τα κριτήρια λήψης τέτοιων 
αποφάσεων σύμφωνα με τις αρχές που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο 
κατευθύνσεων. 

Σε ό,τι αφορά το σημείο 2), οι τράπεζες θα πρέπει να καθορίζουν τα εσωτερικά 
κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό της μεθοδολογίας 
αξιολόγησης της απομείωσης, καθώς και τους παράγοντες για τον υπολογισμό της 
πρόβλεψης ζημίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που θεσπίζονται στον παρόν 
έγγραφο κατευθύνσεων.  

Για μεμονωμένες εκτιμήσεις, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές θα 
εξαρτώνται από το είδος του σεναρίου που εφαρμόζουν οι τράπεζες, π.χ. μέθοδος 
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της «συνεχιζόμενης λειτουργίας» (going concern) ή μέθοδος «διακοπής λειτουργίας» 
(gone concern) (βλ. ενότητα 6.2.4 για περισσότερες λεπτομέρειες). 

Για συλλογικές εκτιμήσεις απομείωσης, οι καθοριστικές πτυχές που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τις τράπεζες αφορούν i) την ταξινόμηση των ΜΕΔ σε 
ομοιογενείς ομάδες (με βάση παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου), ii) τον 
υπολογισμό της ιστορικής εμπειρίας ζημιών για την ομάδα, δηλ. τον τρόπο 
αξιόπιστου προσδιορισμού των παραμέτρων κινδύνου (π.χ. δείκτης LGD, δείκτης 
εξυγίανσης (cure rate), κ.λπ.) και iii) τον τρόπο προσδιορισμού της εκτίμησης 
απομείωσης σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται με το ΔΛΠ 39. Η 
κατηγοριοποίηση ενός δανείου ως ΜΕΔ αποτελεί αντικειμενική απόδειξη ότι το 
δάνειο θα πρέπει να αξιολογηθεί για απομείωση. Το ποσό απομείωσης που θα 
αναγνωριστεί θα πρέπει να υπολογίζεται είτε σε ατομική είτε σε συλλογική βάση. 

6.2.2 Κριτήρια για τη μεμονωμένη εκτίμηση προβλέψεων 

Στις πολιτικές των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται κριτήρια αναγνώρισης 
ανοιγμάτων με την επιφύλαξη της μεμονωμένης εκτίμησης προβλέψεων ζημίας. 
Τέτοια κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες. 

• Σημασία του ανοίγματος σε μεμονωμένη βάση. Όπως αναφέρεται στο ΔΛΠ 39, 
οι προβλέψεις για ανοίγματα που κρίνονται σημαντικά σε μεμονωμένη βάση θα 
πρέπει να αξιολογούνται σε μεμονωμένη βάση. Τα ιδρύματα είναι υπεύθυνα για 
τον καθορισμό των σχετικών ορίων (απόλυτα και σχετικά όρια), λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, τον πιθανό αντίκτυπο του ανοίγματος στις 
οικονομικές καταστάσεις και το επίπεδο συγκέντρωσης (σε μεμονωμένο 
επίπεδο και σε επίπεδο τομέα). Οι προβλέψεις για ανοίγματα που δεν 
αξιολογούνται σε μεμονωμένη βάση θα πρέπει να εκτιμούνται σε συλλογική 
βάση. 

• Άλλες περιπτώσεις στις οποίες τα ανοίγματα δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
κινδύνου ή για τις οποίες δεν υπάρχουν σχετικά ιστορικά στοιχεία που να 
επιτρέπουν τη συλλογική ανάλυση (π.χ. μη επαρκής όγκος για τη δημιουργία 
ομάδας ανοιγμάτων, μη ουσιώδη χαρτοφυλάκια, χαρτοφυλάκια με χαμηλό 
ποσοστό αθέτησης).   

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ανοιγμάτων με την 
επιφύλαξη μεμονωμένης εκτίμησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως στην 
εσωτερική πολιτική της οντότητας και θα πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια. Αυτά 
τα έγγραφα τεκμηρίωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στην εποπτική αρχή, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.  

 

ΔΠΧΑ 9 

Τα κριτήρια ταξινόμησης στο «Στάδιο 3» του ΔΠΧΑ 9 είναι παρόμοια με τα κριτήρια 
ταξινόμησης ως «απομειωμένα» σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Για τα χρηματοοικονομικά 
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στοιχεία ενεργητικού που θεωρούνται πιστωτικά απομειωμένα («Στάδιο 3»), η 
πρόβλεψη απομείωσης καλύπτει το συγκεκριμένο δάνειο και η εκτίμησή της μπορεί 
να διενεργηθεί είτε σε μεμονωμένη είτε σε συλλογική βάση. 

 

6.2.3 Γενική μεθοδολογία για τη μεμονωμένη εκτίμηση προβλέψεων 

Όταν διενεργούν μια συγκεκριμένη αξιολόγηση απομείωσης, οι τράπεζες αναμένεται 
να εκτιμούν με ακριβοδίκαιο τρόπο τόσο τις μελλοντικές ταμειακές ροές όσο και την 
αποτίμηση των εξασφαλίσεων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που περιέχονται 
στο παρόν έγγραφο κατευθύνσεων.  

Το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό θα πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό που 
υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο41:  

• την τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας 
μελλοντικές ζημίες που δεν έχουν επέλθει) προεξοφλούμενων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού·  

• την επιμέτρηση του ανακτήσιμου ποσού του καλυμμένου με εξασφάλιση 
ανοίγματος που αντανακλά τις ταμειακές ροές που μπορεί να προκύψουν από 
τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. 

Δεδομένης της σημασίας της αποτίμησης εξασφαλίσεων στη διαδικασία 
υπολογισμού των προβλέψεων απομείωσης, οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθούν 
τις γενικές αρχές που αναφέρονται στο κεφάλαιο 7 του παρόντος εγγράφου.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διατηρούν στον πιστωτικό φάκελο των συναλλαγών τα 
απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης ούτως ώστε ένα τρίτο μέρος να μπορεί να 
αναπαραγάγει τις μεμονωμένες εκτιμήσεις των συσσωρευμένων πιστωτικών ζημιών 
που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να 
περιέχουν μεταξύ άλλων πληροφορίες για το σενάριο σύμφωνα με το οποίο 
επιμετρώναι οι ταμειακές ροές που αναμένεται να εισπραχθούν (σενάριο 
«συνεχιζόμενης λειτουργίας» έναντι σεναρίου «διακοπής λειτουργίας»), τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των ταμειακών ροών (λεπτομερής 
ανάλυση ταμειακών ροών ή άλλες πιο απλοποιημένες μεθόδους όπως η 
«μέθοδος σταθερής κατάστασης» (steady state approach) ή η «μέθοδος ταμειακών 
ροών σε δύο στάδια» (two-step cash-flow approach), το ύψος και τη χρονική στιγμή 
τους, καθώς και το πραγματικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση 
των ταμειακών ροών (βλ. ενότητα 6.2.4 για περισσότερες λεπτομέρειες). 

Η οντότητα θα πρέπει να θεσπίζει και να τεκμηριώνει εγγράφως τις περιοδικές 
διαδικασίες για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και συνέπειας των μεμονωμένων 
εκτιμήσεών της κατά τα διάφορα στάδια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου. 

                                                                    
41  Ως πρακτική λύση, το ΔΛΠ 39, παράγραφος 63 και οδηγίες εφαρμογής ΟΕ84 επιτρέπει την επιμέτρηση 

με χρήση της εύλογης αξίας.  



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Επιμέτρηση απομειώσεων και διαγραφές ΜΕΔ 84 

Ειδικότερα, αυτός ο περιοδικός έλεγχος των μεμονωμένων εκτιμήσεών της θα 
πρέπει να διενεργείται μέσω εκ των υστέρων ελέγχων (back-testing) με τους οποίους 
η οντότητα αξιολογεί την ακρίβεια των εκτιμήσεών της συγκρίνοντάς τες εκ των 
υστέρων με τις πραγματικές ζημίες που παρατηρήθηκαν στις συναλλαγές.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να τροποποιούν τις εν λόγω μεθόδους όταν οι περιοδικοί εκ 
των υστέρων έλεγχοι αποκαλύπτουν κατ' εξακολούθηση σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των εκτιμώμενων ζημιών και των πραγματικών ζημιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να καταρτίζει σχέδιο που θα προσδιορίζει τα μέτρα που 
πρέπει να λάβει για τη διόρθωση αυτών των διαφορών ή μη συμμορφώσεων, το 
οποίο θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Το τμήμα εσωτερικής 
επιθεώρησης της οντότητας θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου 
αυτού, επαληθεύοντας ότι τα διορθωτικά μέτρα έχουν υιοθετηθεί και ότι το 
χρονοδιάγραμμα τηρείται με ορθό τρόπο.  

 

ΔΠΧΑ 9  

Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών θα πρέπει να 
εξετάζονται οι προβλέψεις για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες. 

Οι αναμενόμενες ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής θα πρέπει να υπολογίζονται 
σύμφωνα με την σταθμισμένη βάσει πιθανότητας τρέχουσα αξία της διαφοράς 
μεταξύ: 

1. των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται σε μια οικονομική οντότητα με 
βάση τη σύμβαση και 

2. των ταμειακών ροών που η οικονομική οντότητα αναμένεται να εισπράξει.  

 

6.2.4 Εκτίμηση μελλοντικών ταμειακών ροών 

Η τράπεζα θα πρέπει να εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές, οι οποίες συνήθως 
είναι το αποτέλεσμα ενεργούς διευθέτησης του δανείου ή/και της πώλησης της 
εξασφάλισης. Αυτές μπορεί επίσης να προκύψουν από την πώληση του 
εξασφαλισμένου ή μη εξασφαλισμένου δανείου εάν αυτό αντανακλά τη στρατηγική 
για τα ΜΕΔ, π.χ. πώληση σε ειδική εταιρεία ή ταμείο είσπραξης χρεών. Στην 
περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες ταμειακές ροές θα πρέπει να αντανακλούν μια 
πραγματοποιήσιμη τιμή αγοράς. 

Η εκτίμηση προβλέψεων μελλοντικών ταμειακών ροών θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες δύο ευρείες προσεγγίσεις42. 

                                                                    
42  Εγχειρίδιο για τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, σ. 122. 
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• Σύμφωνα με το σενάριο «συνεχιζόμενης λειτουργίας», οι λειτουργικές ταμειακές 
ροές του πιστούχου ή του «πραγματικού» εγγυητή σύμφωνα με τις αρχές του 
CRR εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την αποπληρωμή των χρηματοοικονομικών οφειλών προς όλους τους 
πιστωτές. Επιπλέον, η εξασφάλιση μπορεί να εκποιηθεί στο βαθμό που αυτό 
δεν επηρεάζει τις λειτουργικές ταμειακές ροές (π.χ. δεν μπορούν να εκποιηθούν 
κτίρια που έχουν δοθεί ως εξασφάλιση χωρίς να επηρεαστούν οι ταμειακές 
ροές). Αυτό μπορεί να συμβεί αν: 

• οι μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές του πιστούχου είναι ουσιώδεις 
και μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα·  

• έχει συσταθεί περιορισμένη εξασφάλιση για το άνοιγμα. 

• Σύμφωνα με το σενάριο «διακοπής λειτουργίας», η εξασφάλιση εκποιείται και 
παύουν οι λειτουργικές ταμειακές ροές του πιστούχου. Αυτό μπορεί να συμβεί 
αν: 

• Το άνοιγμα είναι σε καθυστέρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα 
με ένα μαχητό τεκμήριο η πρόβλεψη θα πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με 
κριτήρια «διακοπής λειτουργίας» όταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
υπερβαίνουν τους 18 μήνες. 

• Οι μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές του πιστούχου εκτιμώνται ότι 
είναι χαμηλές ή αρνητικές. 

• Το άνοιγμα καλύπτεται από εξασφάλιση σε σημαντικό βαθμό και αυτή η 
εξασφάλιση έχει καίρια σημασία για τη δημιουργία ταμειακών ροών. 

• Η εφαρμογή του σεναρίου «συνεχιζόμενης λειτουργίας» πρόκειται να 
επηρεάσει με ουσιώδη και αρνητικό τρόπο το ποσό που μπορεί να 
ανακτήσει το ίδρυμα. 

• Υπάρχει ένα σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας που περιβάλλει την 
εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών. Αυτό θα συνέβαινε αν τα 
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortisation - EBITDA) των δύο προηγούμενων 
ετών ήταν αρνητικά ή αν τα επιχειρηματικά σχέδια των προηγούμενων 
ετών ήταν προβληματικά (εξαιτίας ουσιωδών αποκλίσεων κατά τους εκ 
των υστέρων ελέγχους). 

• Διατίθενται ανεπαρκείς πληροφορίες για τη διενέργεια ανάλυσης σύμφωνα 
με το σενάριο της «συνεχιζόμενης λειτουργίας» (αν η προσέγγιση 
«διακοπής λειτουργίας» θεωρείται ανεπαρκής, η τράπεζα θα πρέπει να 
αξιολογήσει κατά πόσο αυτά τα ανοίγματα θα ήταν εύλογο να 
συμπεριληφθούν σε μια συλλογική αξιολόγηση απομείωσης). 
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Εκτίμηση των λειτουργικών ταμειακών ροών σύμφωνα με το 
σενάριο «συνεχιζόμενης λειτουργίας» 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές. 

• Εφόσον η εκτίμηση της πρόβλεψης βασίζεται στην υπόθεση για λειτουργικές 
ταμειακές ροές του πιστούχου ή του εγγυητή, προαπαιτούμενο για μια τέτοια 
εκτίμηση είναι οι επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις 
ταμειακές ροές και το επιχειρηματικό σχέδιο. 

• Οι μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές θα πρέπει να βασίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις του πιστούχου. Όταν οι προβολές διατυπώνουν την 
υπόθεση για ρυθμό ανάπτυξης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας σταθερός ή 
μειούμενος ρυθμός ανάπτυξης για μέγιστο χρονικό διάστημα ανάπτυξης 3-5 
ετών και στη συνέχεια σταθερές ταμειακές ροές. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα 
πρέπει να βασίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του πιστούχου ή σε ένα 
εύρωστο και εφαρμόσιμο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προκύπτουσες μεταβολές στη δομή της επιχείρησης (π.χ. λόγω 
αποεπενδύσεων ή διακοπής μη κερδοφόρων επιχειρηματικών μονάδων). Θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (επαν-)επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη 
διατήρηση των ταμειακών ροών, καθώς και τυχόν προβλέψιμες μεταβολές των 
μελλοντικών ταμειακών ροών (π.χ. λήξη διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή 
μακροπρόθεσμης σύμβασης). Όταν η τράπεζα προγραμματίζει μελλοντικές 
ταμειακές ροές, θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τον μελλοντικό κίνδυνο 
αθέτησης ή εκ νέου αθέτησης βάσει μιας κατάλληλης αναμενόμενης 
πιστοληπτικής διαβάθμισης (π.χ. εφαρμόζοντας πίνακες σωρευτικών 
αθετήσεων που έχουν προκύψει εμπειρικά). Οι αποκλίσεις από αυτήν την 
προσέγγιση σε μεμονωμένες περιπτώσεις απαιτούν συγκεκριμένη αιτιολόγηση . 

• Η εκτίμηση ποσών που προκύπτουν από την εκποίηση χρηματοοικονομικής 
εγγύησης θα γίνεται αποδεκτή όταν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τη 
φερεγγυότητα του εγγυητή και τη νομική ισχύ της εγγύησης. 

• Είναι δυνατή η εφαρμογή κατάλληλων και αξιόπιστων προσαρμογών όταν τα 
στοιχεία για το προηγούμενος έτος εξακολουθούν να μην οδηγούν σε βιώσιμο 
επίπεδο ταμειακών ροών λόγω των επιλογών/της μεθοδολογίας της 
χρηματοοικονομικής λογιστικής (με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια σύμφωνα με τις 
διαθέσιμες πληροφορίες). Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι αναστροφές 
των προβλέψεων βελτιώνουν τα αποτελέσματα43 (έλεγχος της ποιότητας 
στοιχείων ενεργητικού). 

• Όταν η ανακτησιμότητα του ανοίγματος εξαρτάται από τη διάθεση ορισμένων 
στοιχείων ενεργητικού από τον πιστούχο, η τιμή πώλησης θα πρέπει να 
αντανακλά τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που μπορεί να 
προκύψουν από την πώληση των στοιχείων ενεργητικού μείον το εκτιμώμενο 

                                                                    
43  Εγχειρίδιο για τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, σ. 133 
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κόστος της διάθεσης. Η κατανομή των ταμειακών ροών σε απαιτήσεις θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εξοφλητική προτεραιότητά τους. 

• Η διάρκεια της προβολής θα πρέπει να περιορίζεται στη διάρκεια της προβολής 
για αξιόπιστες ταμειακές ροές (οι προβολές για διάστημα άνω των 5 ετών 
γίνονται αποδεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις).44 

Η λεπτομερής ανάλυση ταμειακών ροών προϋποθέτει ότι τα ιδρύματα διενεργούν 
ενδελεχή ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του πιστούχου, των διαθέσιμων 
ταμειακών ροών, των χρηματοοικονομικών δεικτών, των επιχειρηματικών σχεδίων, 
των προβλέψεων, κ.λπ., για να προσδιοριστούν οι πιο ρεαλιστικές μελλοντικές 
ταμειακές ροές προς είσπραξη. Κατ’ εφαρμογή της αρχή της απλότητας, ενδέχεται 
να ενδείκνυται η χρήση πιο απλοποιημένων μεθόδων, όπως η «μέθοδος της 
σταθερής κατάστασης» ή η «μέθοδος της ταμειακής ροής δύο σταδίων». 

Οι τράπεζες θα πρέπει να εξετάζουν εξονυχιστικά τα επιχειρηματικά σχέδια και τις 
προβολές για τις ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη υποθέσεις για τη χείριστη 
περίπτωση ή τη δυσμενέστερη περίπτωση. Η διαθεσιμότητα χρηματοοικονομικών 
προβλέψεων αποτελεί σε γενικές γραμμές καθοριστικό παράγοντα για την 
αξιολόγηση ανοιγμάτων. Όταν δεν διατίθενται καταστάσεις μελλοντικής προοπτικής 
ή  αυτές δεν είναι αξιόπιστες (και αυτό συμβαίνει συχνά), τότε θα πρέπει συνήθως να 
εφαρμόζονται και πιθανόν να συνδυάζονται λιγότερο εξελιγμένες μέθοδοι.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να τεκμηριώνουν εγγράφως στις πολιτικές τους πότε 
ενδείκνυται να εφαρμόζεται η κάθε μέθοδος για μεμονωμένη εκτίμηση και να 
χρησιμοποιείται αυτή η επιλεγμένη μέθοδος κατά τρόπο συνεπή διαχρονικά.  

Η «μέθοδος σταθερής κατάστασης» είναι μια μέθοδος κατά προσέγγιση εκτίμησης 
των μελλοντικών επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που παράγει ο πιστούχος 
με τη χρήση συντελεστών πολλαπλασιασμού στα προσαρμοσμένα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Για παράδειγμα, ο έλεγχος της ποιότητας 
των στοιχείων ενεργητικού του 2014 παρείχε έναν συντελεστή πολλαπλασιασμού 
αναφοράς με τιμή 6 (γενική περίπτωση), με τιμή 10 (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) ή 
τιμή 12 (υποδομές). Οι ταμειακές ροές θα πρέπει μετά να κατανεμηθούν σε κάθε 
άνοιγμα. Ένα από τα ουσιώδη ζητήματα αυτής της προσέγγισης είναι η εκτίμηση των 
προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
(εξουδετερώνοντας ορισμένα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία και προσαρμόζοντας 
κεφαλαιακές δαπάνες και εφάπαξ επιδράσεις). 

Στη «μέθοδο ταμειακών ροών δύο σταδίων», η τρέχουσα αξία των ταμειακών ροών 
που πρόκειται να κατανεμηθούν σε κάθε άνοιγμα προϋποθέτει ανάλυση κατά 
περιόδους, η οποία συνοδεύεται από εκτίμηση της τελικής τιμής (terminal value - TV) 
που θα πρέπει να υπολογίζεται:  

                                                                    
44  Χρήση της παρατηρήσιμης τιμής της αγοράς ως εναλλακτικής στην προσέγγιση «συνεχιζόμενης 

λειτουργίας»: τα ιδρύματα μπορεί να εξαγάγουν την τρέχουσα αξία από τις ταμειακές ροές 
χρησιμοποιώντας την παρατηρήσιμη τιμή της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τη ληκτότητα του 
ανοίγματος και να διασφαλίσουν την εφαρμοσιμότητα της τιμής της αγοράς στο άνοιγμα 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Οι τιμές της αγοράς αποτελούν μια αποδεκτή «πρακτική 
λύση» για την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού όταν μπορούν να παρατηρηθούν σε ενεργές αγορές. 
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• είτε αξιολογώντας μία και μόνο βιώσιμη περίοδο στο τέλος της προβολής και 
εφαρμόζοντας συντελεστή πολλαπλασιασμού όπως αναφέρεται στη μέθοδο 
σταθερής ταμειακής ροής· είτε 

• διατυπώνοντας την υπόθεση για προσέγγιση «διακοπής λειτουργίας». 

Η λεπτομερής ανάλυση ταμειακών ροών με προβολές για πολλαπλές περιόδους 
ταμειακών ροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως αλλά φαίνεται να είναι πιο 
ενδεδειγμένη αν η συναλλαγή χρηματοδότησης στοχεύει σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα που δημιουργεί έσοδα ή δανειοδοτικές πράξεις που στηρίζονται σε 
στοιχεία ενεργητικού. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο προβολών για πολλαπλές περιόδους 
ταμειακών ροών, αποδεκτές επιχειρηματικές δραστηριότητες θεωρούνται, για 
παράδειγμα, οι εξής:  

• ναυτιλιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες με μακροχρόνια ναύλωση (δηλ. 
μεγαλύτερη από την χρονική περίοδο της προβολής ταμειακών ροών) ή/και 
εξασφάλιση που πρόκειται να πωληθεί μετά τη λήξη του χρονικού ορίζοντα 
προβολής των ταμειακών ροών· 

• επαγγελματικά ακίνητα όπου τα ακίνητα προβλέπεται να πωληθούν μετά τη 
λήξη του χρονικού ορίζοντα προβολής των ταμειακών ροών·  

• χρηματοδότηση έργου όπου το εισόδημα που δημιουργείται ενεχυριάζεται ή/και 
η εξασφάλιση προβλέπεται να πωληθεί·  

• ακίνητα όπου το οικιστικό ή το επαγγελματικό ακίνητο προβλέπεται να πωληθεί· 

• επιχείρηση που παράγει έσοδα όπου η εξυπηρέτηση δανείων βασίζεται στην 
πώληση ενός ή περισσότερων επαγγελματικών ακινήτων. 

Εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού της εξασφάλισης σύμφωνα με τη 
προσέγγιση «διακοπής λειτουργίας» 

Το ανακτήσιμο ποσό θα πρέπει να αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών που μπορεί να προκύψουν από την πώληση 
εξασφαλίσεων μείον το κόστος απόκτησης και πώλησης της εξασφάλισης. Βλ. το 
κεφάλαιο 7 – Αποτίμηση των εξασφαλίσεων ακινήτων.  

6.3 Συλλογική εκτίμηση των προβλέψεων 

6.3.1 Γενικές αρχές που αφορούν τις εσωτερικές μεθοδολογίες  

Η συλλογική εκτίμηση θα πρέπει να εφαρμόζεται στον υπολογισμό προβλέψεων για 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια για τα οποία δεν διενεργείται μεμονωμένη εκτίμηση. Οι 
μελλοντικές ταμειακές ροές ομάδας ανοιγμάτων που αξιολογούνται για απομείωση 
σε συλλογική βάση υπολογίζονται βάσει των εκτιμώμενων συμβατικών ταμειακών 
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ροών, των ανοιγμάτων της ομάδας και της ιστορικής εμπειρίας ζημιών για ανοίγματα 
με χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου παρόμοια με αυτά της ομάδας.  

Οι εσωτερικές μεθοδολογίες για την εκτίμηση των συλλογικών προβλέψεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις που θεσπίζονται στην ενότητα 
6.2 του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων.  

Όταν διενεργούν συλλογική αξιολόγηση της απομείωσης, οι τράπεζες θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες αρχές: 

Εσωτερική διαχείριση 

Το διοικητικό όργανο της τράπεζας θα πρέπει να έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η 
τράπεζα διαθέτει τις κατάλληλες μεθόδους και διαδικασίες για τη συλλογική εκτίμηση 
προβλέψεων προκειμένου να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές πρακτικές ελέγχου 
κινδύνων, τα λογιστικά πρότυπα και τις εποπτικές απαιτήσεις/τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας. 

Ενσωμάτωση στον έλεγχο κινδύνων 

Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες για την εκτίμηση προβλέψεων θα πρέπει να 
ενσωματώνονται στο σύστημα ελέγχου πιστωτικών κινδύνων της οντότητας και να 
αποτελούν μέρος των διεργασιών της. 

Απλότητα και αποτελεσματικότητα 

Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες παρακολούθησης και επικαιροποίησης των εκτιμήσεων 
των προβλέψεων θα πρέπει να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν βασίζονται σε μια άρτια μέθοδο εκτίμησης των επιπέδων 
σχηματισμού προβλέψεων που μπορούν να αιτιολογηθούν βάσει εμπειρικών 
στοιχείων. Αν τα εμπειρικά στοιχεία δεν είναι επαρκή, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
οι υποθέσεις είναι αντιπροσωπευτικές μιας ακριβοδίκαιης εικόνας βάσει αξιόπιστων 
πληροφοριών. Αυτό προϋποθέτει την ευθυγράμμιση των εκτιμήσεων βάσει 
υποθέσεων προς την πραγματική εμπειρία (που παρατηρήθηκε στο παρελθόν), 
καθώς και την αξιολόγηση του κατάλληλου επιπέδου απομείωσης των 
εξασφαλίσεων για αναγκαστικές και εθελούσιες ρευστοποιήσεις.  

Θα πρέπει να υπάρχουν άρτιες πολιτικές και διαδικασίες για να επαληθεύουν 
συνεχώς την ακρίβεια και τη συνέπεια των συλλογικών εκτιμήσεων των 
προβλέψεων.  

Προσδοκάται ότι οι τράπεζες θα διενεργούν, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εκ των 
υστέρων ελέγχους για τις εκτιμήσεις προβλέψεων για κάθε σημαντικό χαρτοφυλάκιο. 
Οι μέθοδοι εκτίμησης προβλέψεων θα πρέπει να είναι κατανοητοί στους χρήστες και 
σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν 
αντιβαίνουν στην υφιστάμενη οικονομική και χρηματοοικονομική λογική των 
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διαφόρων παραγόντων κινδύνων. Επιπλέον, η τράπεζα θα πρέπει να αναλύει ανά 
περιοδικά διαστήματα την ευαισθησία σε μεταβολές των μεθόδων, των υποθέσεων, 
των παραγόντων και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
προβλέψεων. 

 

ΔΠΧΑ 9 

Απαίτηση του ΔΠΧΑ 9 για ενσωμάτωση των πληροφοριών με μελλοντική προοπτική 
στη συλλογική εκτίμηση των προβλέψεων.  

Η αρχή αυτή περιλαμβάνεται επίσης στο έγγραφο «Guidance on credit risk and 
accounting for expected credit losses» (Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική 
εποπτεία, 2015), ως εξής:  

Αρχή 6: Η χρήση από μια τράπεζα έμπειρης πιστοδοτικής γνώμης, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την άρτια εξέταση εύλογων και βάσιμων πληροφοριών μελλοντικής 
προοπτικής, συμπεριλαμβανομένων μακροοικονομικών παραγόντων, είναι 
ουσιώδης για την αξιολόγηση και την επίμετρηση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών. 

Αυτή η αρχή αντιστοιχεί στην Αρχή 6 σύμφωνα με το σχέδιο κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και τη 
λογιστική για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

6.3.2 Μεθοδολογία για τη συλλογική εκτίμηση προβλέψεων 

Κριτήρια ομαδοποίησης ανοιγμάτων για συλλογική αξιολόγηση 

Οι ομάδες δανείων που δημιουργούνται για τη συλλογική εκτίμηση προβλέψεων θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πολλά παρόμοια δάνεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
τα ομαδοποιημένα ανοίγματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, 
ούτως ώστε οι τράπεζες να μπορούν να αξιολογούν εύλογα τις μεταβολές του 
πιστωτικού κινδύνου και τον αντίκτυπό τους στην εκτίμηση των προβλέψεων. 
Αναμένεται ότι όταν οι συλλογικές προβλέψεις αφορούν μη απομειωμένα ανοίγματα, 
όπως στην περίπτωση προβλέψεων που σχηματίζονται για την κάλυψη ζημιών που 
έχουν επέλθει αλλά δεν έχουν αναφερθεί, θα δημιουργούνται ξεχωριστά 
χαρτοφυλάκια για εξυπηρετούμενα ανοίγματα και για ΜΕΑ. 

Η εσωτερική πολιτική της οντότητας θα πρέπει να θεσπίζει τη μεθοδολογία για την 
ομαδοποίηση ανοιγμάτων με σκοπό την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου. Κατά την 
ομαδοποίηση ανοιγμάτων μπορούν, μεταξύ άλλων, να λαμβάνονται υπόψη οι 
παρακάτω δείκτες: 
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• είδος μέσου· 

• όροι και προϋποθέσεις προϊόντος· 

• τομέας κλάδου/αγοράς· 

• σύσταση εξασφάλισης (λαμβάνεται υπόψη ο δείκτη LTV και το είδος της 
εξασφάλισης)· 

• γεωγραφική τοποθεσία· 

• ημέρες καθυστέρησης· 

• μέτρα ρύθμισης που έχουν εφαρμοστεί· 

• καθεστώς απασχόλησης του δανειολήπτη. 

Τα δάνεια δεν θα πρέπει να ομαδοποιούνται έτσι ώστε η αύξηση του πιστωτικού 
κινδύνου ενός συγκεκριμένου ανοίγματος να καλύπτεται από την απόδοση της 
ομάδας ως σύνολο. Η ομαδοποίηση των δανειακών ανοιγμάτων θα πρέπει να 
επαναξιολογείται και τα ανοίγματα να ταξινομούνται εκ νέου σε κατηγορίες, αν η 
επαναξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου (π.χ. που συνδέεται με την εμφάνιση νέου 
παράγοντα δημιουργίας πιστωτικού κινδύνου) υποδηλώνει την ανάγκη μόνιμης 
προσαρμογής. Εάν η τράπεζα δεν είναι σε θέση να επανακατηγοριοποιήσει 
εγκαίρως τα ανοίγματά της, μπορεί να υπάρξει προσωρινή προσαρμογή45.  

Επειδή η ωρίμανση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ο αριθμός των πληρωμών σε 
καθυστέρηση έχουν σημαντική σημασία για τον καθορισμό του επιπέδου 
απομείωσης, είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα είναι 
ικανά να παρέχουν αυτά τα στοιχεία με ακρίβεια.  

Παράμετροι που περιλαμβάνονται στη συλλογική εκτίμηση των 
προβλέψεων 

Οι προβλέψεις που εκτιμώνται σε συλλογική βάση θα πρέπει να βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία ζημιών για στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά πιστωτικού 
κινδύνου παρόμοια με αυτά της ομάδας. Θα πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τα 
τρέχοντα παρατηρήσιμα στοιχεία προκειμένου να αντανακλούν τις επιδράσεις των 
τρεχουσών συνθηκών που δεν επηρέασαν την περίοδο στην οποία βασίζεται η 
ιστορική εμπειρία ζημιών, ενώ οι επιδράσεις των συνθηκών της παρελθούσας 
περιόδου που δεν υφίστανται πλέον θα πρέπει να απαλείφονται. 

Κατά την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα: 

                                                                    
45  Έγγραφο της BCBS  με τίτλο «Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses», 

παράγραφοι 49-51. 
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• κατά την εκτίμηση παραμέτρων για τα υποδείγματα σχηματισμού συλλογικών 
προβλέψεων, η κρίση της διοίκησης θα πρέπει να είναι ελάχιστη και οι σχετικές 
εκτιμήσεις παραμέτρων να βασίζονται  σε δεδομένα χρονοσειρών· 

• οι παράμετροι θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα πιστοδοτικά χαρακτηριστικά 
κάθε κατάλληλα στρωματοποιημένης δέσμης δανείων (ειδικότερα όταν οι 
τράπεζες εκτιμούν τον δείκτη LGD, τους δείκτες εξυγίανσης και εκ νέου 
αθέτησης)·  

• η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών/οικονομικών συνθηκών θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους 
δείκτες ζημιών, μεταξύ άλλων (αλλά όχι μόνο) τις μακροοικονομικές μεταβλητές 
(π.χ. ΑΕΠ, ανεργία, τιμές ακινήτων), τις τροποποιήσεις των σχετικών νόμων 
(π.χ. πτωχευτικός κώδικας), τους θεσμικούς παράγοντες (π.χ. διάρκεια 
δικαστικών διαδικασιών) και τις μεταβολές διεθνών, εθνικών και τοπικών 
οικονομικών και επιχειρηματικών συνθηκών· 

• για ανοίγματα που καλύπτονται από εξασφαλίσεις, οι συλλογικές εκτιμήσεις θα 
πρέπει να είναι συνεπείς με τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την εκτίμηση 
του ανακτήσιμου ποσού εξασφαλίσεων, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 - 
Αποτίμηση των εξασφαλίσεων ακινήτων· 

• ο αντίκτυπος λόγω μεταβολών στο χαρτοφυλάκιο κινδύνων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων του όγκου των απομειωμένων 
ανοιγμάτων, των αναδιαρθρώσεων και της ύπαρξης πιστωτικών 
συγκεντρώσεων/της αύξησης του επιπέδου τους· 

• κάθε πιθανός αντίκτυπος λόγω μεταβολών στις πολιτικές και διαδικασίες 
δανειοδότησης, παράτασης μέτρων ρύθμισης, πολιτικής διενέργειας διαγραφών 
και πρακτικών ανάκτησης.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδεικνύουν με συγκεκριμένα 
αποδεικτικά στοιχεία ότι οι παράμετροι υποδειγμάτων για οποιαδήποτε δεδομένη 
ομάδα στοιχείων ενεργητικού που υπόκεινται σε συλλογική αξιολόγηση έχουν 
επικαιροποιηθεί ώστε να αντανακλούν τις πρόσφατες μεταβολές των 
χρηματοοικονομικών/οικονομικών συνθηκών. 

Επιπλέον, κατά περίπτωση, σε ό,τι αφορά τις ειδικές παραμέτρους υποδειγμάτων 
που εφαρμόζονται σε κάθε χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα: 

• η προσέγγιση για τον υπολογισμό του δείκτη εξυγίανσης και των δανείων που 
έχουν καταστεί εκ νέου ενήμερα θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με την 
ενότητα 5.3 του παρόντος εγγράφου· 

• οι παράμετροι του δείκτη LGD θα πρέπει να αντανακλούν τις εκτιμώμενες 
ανακτήσεις από εξασφαλίσεις των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά 
συμφωνούν αποδεδειγμένα με τα εμπειρικά στοιχεία, όπως αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 7 του παρόντος εγγράφου· 
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• οι τράπεζες θα πρέπει να καταρτίζουν μια πλήρη σειρά δεδομένων για τον 
υπολογισμό βασικών παραμέτρων βάσει υποθέσεων στο πλαίσιο των 
μεθοδολογιών για τον σχηματισμό συλλογικών προβλέψεων· 

• η μεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τις εκτιμήσεις 
απομείωσης θα πρέπει να εξετάζονται ετησίως με σκοπό τη μείωση τυχόν 
διαφορών μεταξύ των εκτιμήσεων ζημιών και της εμπειρίας πραγματικών 
ζημιών. Επιπλέον, η μεθοδολογία και οι υποθέσεις θα πρέπει να 
τεκμηριώνονται κατάλληλα και να εγκρίνονται από το διοικητικό όργανο. 

 

ΔΠΧΑ 9 

Οι αρχές του ΔΠΧΑ 9 είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τον προληπτικό 
υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών υπό την έννοια ότι το ΔΠΧΑ 9 βασίζεται στις 
αναμενόμενες ζημίες και, παρόλο που οι μέθοδοι για τη λογιστική και την 
προληπτική εκτίμηση διαφέρουν αναπόφευκτα ως προς ορισμένα στοιχεία, ορισμένα 
βασικά στοιχεία των συστημάτων εσωτερικών υποδειγμάτων και για τις δύο 
μεθόδους θα έπρεπε να ευθυγραμμίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό:  

• Και τα δύο συστήματα θα πρέπει να βασίζονται, αφενός, σε εκτιμώμενες 
εισροές προς τις συναλλαγές σε αθέτηση (όπως εκτιμήσεις της πιθανότητας 
αθέτησης υποχρεώσεων) και, αφετέρου, σε εκτιμήσεις των ροών ανάκτησης σε 
περίπτωση αθέτησης (εξετάζοντας πιθανά αποτελέσματα των διαδικασιών 
ανάκτησης και εκτιμήσεις ζημιών σε καθένα από αυτά). 

• Όλα τα άλλα βασικά στοιχεία των συστημάτων, τα οποία έχουν σχέση με την 
πρακτική εφαρμογή τους, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο ορισμός ομοιογενών ομάδων κινδύνου και οι 
βάσεις δεδομένων και οι έλεγχοι που χρησιμοποιούνται.  

 

6.4 Άλλες πτυχές που αφορούν την επιμέτρηση απομείωσης 
των ΜΕΔ 

6.4.1 Προβλέψεις απομείωσης για συμβόλαια χρηματοοικονομικής 
εγγύησης και αναληφθείσες δανειακές υποχρεώσεις 

Τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, όπως οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και οι 
δανειακές δεσμεύσεις αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες πρόσθετες πιστωτικές ζημίες. 
Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και οι δανειακές δεσμεύσεις μπορεί να ορίζονται 
ως εγγυήσεις και δεσμεύσεις στην εύλογη αξία σύμφωνα με το ΔΛΠ 39· οι 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις μπορεί επίσης να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το 
ΔΧΠΑ 4. 
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Για την επιμέτρηση46 του πιο πιθανού εκταμιευθέντος ανοίγματος, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αξιόπιστες προβολές για τις ταμειακές ροές ή συντελεστές 
μετατροπής των εκτιμώμενων πιστώσεων. Αυτή η αξιοπιστία θα πρέπει να 
επιβεβαιώνεται από άρτια ιστορικά δεδομένα και διαδικασίες εκ των υστέρων 
ελέγχων που καταδεικνύουν ότι οι παλαιότερες εκτιμήσεις συμμορφώνονται με τις 
πιστωτικές ζημίες που έχουν επέλθει. Ως εναλλακτική λύση, οι συντελεστές 
μετατροπής πιστώσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 166 παράγραφος 10 του CRR 
θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις ταξινομήσεις για την ονομαστική αξία 
της δέσμευσης που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του CRR. 

 

ΔΠΧΑ 9 

Για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που δεν ορίζονται ως εγγυήσεις στην εύλογη 
αξία, κατά την εκτίμηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής, ιδίως στο Στάδιο 3 για μη αναληφθείσες δανειακές δεσμεύσεις ή 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, η τράπεζα θα πρέπει: 

1. να εκτιμά το αναμενόμενο τμήμα της δανειακής δέσμευσης που θα εκταμιευθεί· 

2. να υπολογίζει την τρέχουσα αξία της διαφοράς μεταξύ των συμβατικών 
ταμειακών ροών αν αυτή η προσδοκία επαληθευθεί και των ταμειακών ροών 
που η οντότητα αναμένει στην πράξη να εισπράξει. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σταθμισμένες βάσει πιθανοτήτων εκτιμήσεις 
όπως απαιτεί το ΔΠΧΑ 9. Για τα συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης, οι 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες θα αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των 
σταθμισμένων βάσει πιθανοτήτων αναμενόμενων πληρωμών για αποζημίωση του 
κατόχου έναντι πιστωτικής ζημίας μείον τυχόν ποσά που η τράπεζα αναμένει να 
εισπράξει από τον κάτοχο, τον πιστούχο ή τυχόν άλλο μέρος.  

 

6.4.2 Αναγνώριση και αναστροφή ζημιών απομείωσης 

Οποιαδήποτε πρόσθετη απομείωση που πρόκειται να αναγνωριστεί αντιστοιχεί στη 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας, δηλ. της καθαρής λογιστικής αξίας μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης ή τη διαγραφή, και του εκτιμώμενου ανακτήσιμου 
ποσού.  

Η απομείωση θα πρέπει να αναστρέφεται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η 
απομείωση είναι χαμηλότερη από ό,τι είχε προηγουμένως υπολογιστεί σύμφωνα με 
πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. Αυτό θα θεωρείται ότι έχει 
συμβεί στις ακόλουθες (αλλά όχι μοναδικές) περιπτώσεις: 

                                                                    
46  Εγχειρίδιο για τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, σ. 125. 
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• ο πιστούχος αποπλήρωσε μεγαλύτερο μέρος του ανεξόφλητου χρέους από ό,τι 
αναμενόταν τη στιγμή της προηγούμενης απομείωσης·  

• ο πιστούχος παρείχε πρόσθετη εξασφάλιση μετά την προηγούμενη απομείωση· 

• οι ταμειακές ροές έχουν βελτιωθεί·  

• τουλάχιστον ένα από τα ζημιογόνα γεγονότα που οδήγησε στους ελέγχους 
απομείωσης έχει αντιστραφεί· 

• οποιαδήποτε άλλο γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση του ανακτήσιμου ποσού 
από τον εν λόγω πιστούχο έχει ληφθεί υπόψη. 

Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση, σύμφωνα με την ενότητα 7.5 
(«Αποτίμηση υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού»), όταν τα υπό κατάσχεση 
στοιχεία ενεργητικού ταξινομηθούν ως διακρατούμενα προς πώληση, η απομείωση 
ζημίας βασίζεται στη διαφορά μεταξύ της προσαρμοσμένης λογιστικής αξίας του 
στοιχείου ενεργητικού και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησής του. Οι 
τράπεζες θα πρέπει να θεσπίζουν εσωτερικές πολιτικές που θα καθορίζουν σαφώς 
τις βασικές μεθοδολογίες και υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
τόσο της εύλογης αξίας των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού όσο και του 
κόστους πώλησής τους. Αυτές οι μεθοδολογίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, 
κατ' ελάχιστο, μια προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης 
ανάλογα με τη ρευστότητα κάθε είδους στοιχείου ενεργητικού και το «κόστος 
πώλησης». Αν η κανονική αξία αντανακλά την κατάσταση μετά την ολοκλήρωση 
μελλοντικών εργασιών, η περικοπή αποτίμησης θα πρέπει να ενσωματώνει το 
κόστος ολοκλήρωσης. Αναμένεται από τις τράπεζες να αναπτύξουν τις δικές τους 
υποθέσεις βάσει άρτιων και εμπειρικών στοιχείων. 

 

6.5 Διαγραφές ΜΕΔ 

Διεθνείς φορείς όπως το ΔΝΤ επισήμαναν την ανάγκη μιας γενικής πολιτικής από τις 
αρχές τραπεζικής εποπτείας που να απαιτεί την έγκαιρη διαγραφή μη εισπρακτέων 
δανείων και να βοηθά τις τράπεζες στη θέσπιση άρτιων κριτηρίων διαγραφής47. 

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΔΝΤ επισήμανε επίσης48 ότι οι εποπτικές αρχές εκπληρώνουν 
τον ρόλο τους που αφορά την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την επιβολή 
κεφαλαιακής επάρκειας στις τράπεζες, εν μέρει, διασφαλίζοντας επαρκή και έγκαιρο 
σχηματισμό προβλέψεων για ζημίες από δάνεια, και τόνισε τα πολλαπλά οφέλη της 
έγκαιρης διαγραφής μη εισπράξιμων δανείων. Επιπλέον, σύμφωνα με έγγραφο του 
2015 της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία με τίτλο «Sound 

                                                                    
47  Έγγραφο με τίτλο «Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans», Επιτροπή της Βασιλείας 

για την τραπεζική εποπτεία, 2016,  σ. 13. 
48  Βλ. έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ με τίτλο «Supervisory roles in Loan Loss provisioning in Countries 

implementing IFRS» (https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp14170.pdf). 
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Credit Risk Assessment and Valuation», η μη εισπραξιμότητα θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται την κατάλληλη χρονική περίοδο μέσω προβλέψεων ή διαγραφών49. 

Η έγκαιρη αναγνώριση προβλέψεων και η έγκαιρη διαγραφή μη εισπράξιμων/μη 
ανακτήσιμων δανείων αποτελεί βασικό σημείο ενδιαφέροντος για την τραπεζική 
εποπτεία καθώς συμβάλλει στη θωράκιση των ισολογισμών των τραπεζών και τους 
επιτρέπει να επικεντρωθούν (εκ νέου) στις βασικές τους δραστηριότητες, κυρίως στη 
χορήγηση δανείων προς την οικονομία. Όταν τα δάνεια κρίνονται μη εισπράξιμα/μη 
ανακτήσιμα, θα πρέπει να διαγράφονται εγκαίρως. 

Η σημασία των διαγραφών υποδηλώνεται στο ΔΠΧΑ 7, το οποίο απαιτεί τη 
δημοσιοποίηση των κριτηρίων διαγραφής. Το ΔΠΧΑ 9 παρέχει έναν ορισμό υψηλού 
επιπέδου για τη διαγραφή. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, η προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού μειώνεται όταν δεν υπάρχει καμία εύλογη 
προσδοκία ανάκτησης. Μια διαγραφή συνιστά γεγονός παύσης αναγνώρισης. Η 
διαγραφή μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος ενός χρηματοοικονομικού  στοιχείου 
ενεργητικού.  

Επομένως, η προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 
ενεργητικού μειώνεται με το ποσό της διαγραφής. 

Η οντότητα είναι υποχρεωμένη να δημοσιοποιήσει το συμβατικό ποσό των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διαγράφηκαν τα οποία 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Η οντότητα θα πρέπει να διαγράψει το σύνολο ή μέρος του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου ενεργητικού την περίοδο κατά την οποία το δάνειο ή μέρος του δανείου 
θεωρείται μη ανακτήσιμο.  

Για την αποφυγή αμφιβολίας, η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιείται πριν από την 
ολοκλήρωση των δικαστικών ενεργειών έναντι του δανειολήπτη για την ανάκτηση 
του χρέους. Διαγραφή δεν σημαίνει ότι η τράπεζα αποποιείται το έννομο δικαίωμά 
της να ανακτήσει το χρέος· η απόφαση της τράπεζας να αποποιηθεί τη νομική 
απαίτηση επί του χρέους ονομάζεται «διαγραφή χρέους».  

Όταν ένα ποσό διαγραφεί από τον ισολογισμό, δεν είναι δυνατόν να αναστραφεί 
αυτή η προσαρμογή, σε αντίθεση με τις προβλέψεις απομείωσης οι οποίες μπορούν 
να αναστραφούν μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης όταν υπάρχουν μεταβολές στην 
εκτίμηση. Οι διαγραφές δεν θα πρέπει να αναστρέφονται και αν τελικά εισπράττονται 
μετρητά ή άλλα στοιχεία ενεργητικού αυτές οι εισπράξεις θα αναγνωρίζονται 
απευθείας ως έσοδα στα αποτελέσματα χρήσης. 

                                                                    
49  Έγγραφο με τίτλο «Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses», Επιτροπή της 

Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, 2015,  σ. 21. 
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6.6 Έγκαιρος χαρακτήρας του σχηματισμού προβλέψεων και 
των διαγραφών 

Η έγκαιρη αναγνώριση προβλέψεων και η έγκαιρη διαγραφή μη ανακτήσιμων 
δανείων αποτελεί κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος για την τραπεζική εποπτεία καθώς 
συμβάλει στη θωράκιση των ισολογισμών των τραπεζών και τους επιτρέπει να 
επικεντρωθούν (εκ νέου) στις βασικές τους δραστηριότητες, κυρίως στη χορήγηση 
δανείων προς την οικονομία. 

Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στις εσωτερικές πολιτικές τους 
σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με τον έγκαιρο χαρακτήρα του σχηματισμού 
προβλέψεων και των διαγραφών. Ειδικότερα για ανοίγματα ή μέρη ανοιγμάτων που 
δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις, οι τράπεζες θα πρέπει να προσδιορίζουν 
κατάλληλες μέγιστες χρονικές περιόδους για πλήρη σχηματισμό προβλέψεων και 
διαγραφές. Για μέρη ανοιγμάτων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις, η θέσπιση 
ελάχιστου επιπέδου προβλέψεων ανάλογα με το είδος της εξασφάλισης θεωρείται 
βέλτιστη πρακτική για τους σκοπούς της εποπτείας. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εμπειρικά στοιχεία και να εφαρμόζεται συντηρητικότητα κατά τον προσδιορισμό των 
περιόδων σχηματισμού προβλέψεων και διαγραφών που αναφέρονται ανωτέρω. 
Κατά την αξιολόγηση της ανακτησιμότητας των ΜΕΔ και τον καθορισμό των 
εσωτερικών προσεγγίσεων για διαγραφές ΜΕΔ, οι τράπεζες θα πρέπει να δίδουν 
ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες που παρουσιάζονται παρακάτω, καθώς μπορεί να 
αντιπροσωπεύουν υψηλότερα επίπεδα μη ανακτησιμότητας μόνιμου χαρακτήρα. 
Αυτό θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση: 

• Ανοίγματα με παρατεταμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές: Διαφορετικά όρια μπορεί 
να ενδείκνυται για διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Οι τράπεζες θα πρέπει να 
αξιολογούν την ανακτησιμότητα των ανοιγμάτων που ταξινομούνται ως μη 
εξυπηρετούμενα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για παρατεταμένη χρονική 
περίοδο. Εάν μετά την αξιολόγηση ένα άνοιγμα ή μέρος ανοίγματος κρίνεται μη 
ανακτήσιμο, θα πρέπει να διαγράφεται εγκαίρως. 

• Ανοίγματα σε διαδικασία αφερεγγυότητας: όταν οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν 
το άνοιγμα είναι περιορισμένες, τα νομικά έξοδα συχνά απορροφούν σημαντικό 
μερίδιο των εσόδων από την πτωχευτική διαδικασία και επομένως οι 
εκτιμώμενες ανακτήσεις αναμένεται να είναι χαμηλές.  

• Μπορεί να χρειάζεται μερική διαγραφή όταν υπάρχουν εύλογα οικονομικά 
στοιχεία στον πιστωτικό φάκελο που καταδεικνύουν την ανικανότητα του 
δανειολήπτη να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής, λόγω π.χ. 
σημαντικής δανειακής επιβάρυνσης η οποία δεν μπορεί να καταδειχθεί εύλογα 
ότι είναι ανακτήσιμη μετά την εφαρμογή μέτρων ρύθμισης ή/και την εκποίηση 
εξασφάλισης. 
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6.7 Διαδικασίες σχηματισμού προβλέψεων και διενέργειας 
διαγραφών 

6.7.1 Πολιτικές 

Σχηματισμός προβλέψεων 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική 
εποπτεία σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, το διοικητικό όργανο της τράπεζας θα 
πρέπει να έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η τράπεζα διαθέτει κατάλληλες 
πρακτικές πιστωτικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να προσδιορίζει με συνέπεια τις 
επαρκείς προβλέψεις50.  

Επιπλέον, οι οντότητες θα πρέπει να υιοθετούν και να τεκμηριώνουν εγγράφως 
άρτιες μεθοδολογίες που καλύπτουν πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους για την 
αξιολόγηση και επιμέτρηση προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να 
συμμορφώνονται προς αυτές51.  

• Αυτές οι μεθοδολογίες θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά.  

• Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να τεκμηριώνουν με σαφήνεια τους βασικούς 
όρους, τις κρίσεις, τις υποθέσεις και τις εκτιμήσεις που αφορούν την αξιολόγηση 
και την επιμέτρηση των προβλέψεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (π.χ. 
ποσοστά μεταβολής, ζημιογόνα γεγονότα, κόστος που θα επέλθει για την 
εκποίηση της εξασφάλισης)52. Θα πρέπει να βασίζονται σε άρτια ανάλυση και 
να στηρίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία. 

• Θα πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με τον έγκαιρο 
σχηματισμό προβλέψεων κατά είδος εξασφάλισης (βλ. ενότητα 6.6). 

• Οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετούν γραπτές πολιτικές και διαδικασίες που 
αναλύουν λεπτομερώς τα συστήματα και τους ελέγχους πιστωτικού κινδύνου 
που χρησιμοποιούν στις μεθοδολογίες τους για τον πιστωτικό κίνδυνο και να 
συμμορφώνονται προς αυτές τις πολιτικές και τις διαδικασίες53.  

• Τα στοιχεία που αφορούν τις κρίσεις της διοίκησης, τις εκτιμήσεις, τις υπό 
εξέταση υποθέσεις και τις σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας θα πρέπει να 
υπόκεινται σε δημοσιοποίηση, όπως ενδείκνυται.  

                                                                    
50  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», αρχή 1. 
51  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», αρχή 2. 
52  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», παράγραφος 29. 
53  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», παράγραφος 31. 
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Ως βέλτιστη πρακτική, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικά σε εκ των 
υστέρων ελέγχους τις εκτιμήσεις τους απομείωσης έναντι των πραγματικών ζημιών 
τους. Σύμφωνα με την εποπτική προσδοκία αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να 
διενεργείται τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. 

Επιπλέον, όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστροφής/μείωσης των υφιστάμενων 
προβλέψεων, οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αναθεωρημένες 
εκτιμήσεις και υποθέσεις αντανακλούν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την 
τρέχουσα εικόνα των αναμενόμενων οικονομικών προοπτικών.  

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη συμβατική υποχρέωση των 
αναμενόμενων ταμειακών ροών πριν εξετάσουν το ενδεχόμενο να τις 
συμπεριλάβουν σε ταμειακές ροές που έχουν προεξοφληθεί. 

 

ΔΠΧΑ 9 

Το ποσό των προβλέψεων, τόσο για μεμονωμένες όσο και για συλλογικές 
εκτιμήσεις, θα επηρεάζεται από την υπόθεση που αφορά μελλοντικά γεγονότα και 
μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ, το ποσοστό 
ανεργίας και την αξία εξασφαλίσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη όλες τις σχετικές και βάσιμες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών μελλοντικής προοπτικής. Οι οντότητες θα πρέπει να τεκμηριώνουν 
όλες τις βασικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων και των εξηγήσεων για την καταλληλότητά 
τους. 

 

Διαγραφές 

Οι οντότητες είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό της οικείας πολιτικής διαγραφών 
ΜΕΔ βάσει εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Οι εποπτικές αρχές θα 
αναμένουν ότι η κάθε τράπεζα, αφού λάβει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, θα 
διαθέτει μια σαφώς καθορισμένη πολιτική διαγραφών ΜΕΔ η οποία θα έχει εγκριθεί 
από το διοικητικό όργανο. Αυτή θα πρέπει να καθίσταται διαθέσιμη στην εποπτική 
αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα στο εσωτερικό τους 
προκείμενου να αποφεύγεται τυχόν αρμπιτράζ στον υπολογισμό κάλυψης 
προβλέψεων λόγω ενεργειών για διαγραφές ΜΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
διενεργούνται διαγραφές όταν δικαιολογούνται από τη μη εισπραξιμότητα του 
ανοίγματος σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική διαγραφών, σε αντίθεση προς τις 
διαγραφές ανοιγμάτων που διενεργούνται μόνο για τον σκοπό της επίτευξης ενός 
δεδομένου επιπέδου ΜΕΔ (πριν από προβλέψεις) ή της διατήρησης ενός δεδομένου 
επιπέδου του δείκτη κάλυψης. 
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6.7.2 Εσωτερικά έγγραφα τεκμηρίωσης 

Προβλέψεις 

Οι τράπεζες θα πρέπει να τηρούν εσωτερικά έγγραφα τεκμηρίωσης, τα οποία θα 
μπορούν να παρέχονται στην εποπτική αρχή προς εξέταση, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος. Αυτά θα πρέπει να αφορούν μεταξύ άλλων:  

• τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση δανείων, υπό την 
προϋπόθεση μεμονωμένης αξιολόγησης· 

• τους κανόνες που ισχύουν κατά την ομαδοποίηση ανοιγμάτων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, είτε είναι σημαντικά είτε όχι, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που καταδεικνύουν ότι τα ανοίγματα έχουν 
παρόμοια χαρακτηριστικά· 

• αναλυτικές πληροφορίες για εισροές, υπολογισμούς και εκροές προς 
υποστήριξη κάθε κατηγορίας υποθέσεων οι οποίες διατυπώνονται για κάθε 
ομάδα δανείων·  

• το σκεπτικό με το οποίο καθορίζονται οι υπό εξέταση υποθέσεις στον 
υπολογισμό απομείωσης·  

• τα αποτελέσματα του ελέγχου των υποθέσεων έναντι της εμπειρίας 
πραγματικών ζημιών·  

• τις πολιτικές και τις διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η 
τράπεζα καταρτίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί αυτές τις υποθέσεις· 

• τα ευρήματα και τα αποτελέσματα των συλλογικών προβλέψεων· 

• έγγραφα τεκμηρίωσης για παράγοντες που θεωρούνται ότι έχουν αντίκτυπο στα 
ιστορικά στοιχεία ζημιών· 

• αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά την έμπειρη κρίση που χρησιμοποιείται 
για την προσαρμογή παρατηρήσιμων δεδομένων για ομάδα 
χρηματοοικονομικών δεδομένων προκειμένου να αντανακλώνται οι τρέχουσες 
συνθήκες54.  

Διαγραφές 

Οι τράπεζες θα πρέπει να τεκμηριώνουν εσωτερικά και να δημοσιοποιούν την υπό 
εξέταση πολιτική τους για τη διενέργεια διαγραφών, συμπεριλαμβανομένων των 
δεικτών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσδοκιών ανάκτησης. 
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα 

                                                                    
54  ΔΛΠ 39, παράγραφος 62. 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαγράφηκαν αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
δραστηριότητα αναγκαστικής εκτέλεσης.  

Προς το συμφέρον της πλήρους διαφάνειας των διαγραφών, οι τράπεζες θα πρέπει 
να τηρούν αναλυτικά αρχεία όλων των διαγραφών ΜΕΔ σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 
και αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στις εποπτικές αρχές, 
κατόπιν αιτήματος.  

Παρατηρήσεις σχετικά με πληροφοριακές βάσεις δεδομένων 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν βάσεις δεδομένων που πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις.  

• Βάθος και εύρος δεδομένων, δηλαδή καλύπτουν όλους τους παράγοντες 
σημαντικών κινδύνων. Αυτό επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ομαδοποίηση 
ανοιγμάτων βάσει κοινών παραγόντων, όπως ο θεσμικός τομέας στον οποίο 
ανήκει ο δανειολήπτης, ο σκοπός της συναλλαγής και η γεωγραφική τοποθεσία 
του δανειζόμενου, ώστε να είναι δυνατή η συνολική ανάλυση που επιτρέπει την 
ταυτοποίηση του ανοίγματος της οντότητας σε αυτούς τους παράγοντες 
σημαντικού κινδύνου.  

• Ακρίβεια, αρτιότητα, αξιοπιστία και έγκαιρος χαρακτήρας των δεδομένων.  

• Συνέπεια. Τα δάνεια θα πρέπει να βασίζονται σε κοινές πηγές πληροφοριών και 
ενιαίους ορισμούς των εννοιών που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 
πιστωτικού κινδύνου.  

• Ιχνηλασιμότητα, δηλ. η δυνατότητα εντοπισμού της πηγής πληροφοριών.  

Οι υπηρεσιακές μονάδες εσωτερικού ελέγχου της οντότητας (όπως τα τμήματα 
εσωτερικής επιθεώρησης ή ελέγχου κινδύνων) θα πρέπει να επαληθεύουν ότι οι 
βάσεις δεδομένων πληρούν ανά πάσα στιγμή τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
από τις εσωτερικές πολιτικές και ειδικότερα τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
ανωτέρω.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες προκείμενου να διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες τις οποίες συλλέγουν στις βάσεις δεδομένων τους θα ενσωματώνονται 
στις εκθέσεις διαχείρισης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εκθέσεις και άλλα 
έγγραφα τεκμηρίωσης (επαναλαμβανόμενα ή ειδικού σκοπού) τα οποία έχουν 
σημασία για τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης, μεταξύ άλλων και 
σε επίπεδο διοικητικού οργάνου, βασίζονται σε έγκαιρες, ολοκληρωμένες και 
συνεπείς πληροφορίες.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να θεσπίζουν και να τεκμηριώνουν τις περιοδικές διαδικασίες 
για σύγκριση της αξιοπιστίας και συνοχής των ταξινομήσεων των συναλλαγών στις 
βάσεις δεδομένων τους και των αποτελεσμάτων των εκτιμώμενων προβλέψεων κατά 
τα διάφορα στάδια του ελέγχου πιστωτικού κινδύνου. Θα πρέπει να συγκρίνουν 
περιοδικά τις εκτιμήσεις  τους για τις προβλέψεις διενεργώντας εκ των υστέρων 
ελέγχους, με τους οποίους αξιολογούν την ακρίβεια των εν λόγω εκτιμήσεων 
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συγκρίνοντάς τες εκ των υστέρων με τις πραγματικές ζημίες που παρατηρήθηκαν 
στις συναλλαγές.  

Οι μέθοδοι και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 
προβλέψεων θα πρέπει να εξετάζονται τακτικά για τη μείωση τυχόν διαφορών 
μεταξύ των εκτιμήσεων ζημιών και της εμπειρίας πραγματικών ζημιών. Το διοικητικό 
όργανο της οντότητας θα πρέπει να έχει την ευθύνη να αποφασίζει αν θα πρέπει να 
γίνουν σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
των προβλέψεων. 

Ως πρόσθετη στήριξη, η οντότητα θα πρέπει να διενεργεί ανά τακτά διαστήματα:  

• αναλύσεις ευαισθησίας σε μεταβολές των μεθόδων, των υποθέσεων, των 
παραγόντων και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 
προβλέψεων·  

• συγκρίσεις και θέσπιση ορίων αναφοράς χρησιμοποιώντας όλες τις σημαντικές 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  

6.8 Υποβολή εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίηση 
στοιχείων 

Υποβολή εποπτικών αναφορών 

Κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών, οι τράπεζες θα πρέπει, κατ' ελάχιστο, να 
είναι σε θέση να τους παρέχουν στοιχεία όσον αφορά τα υποδείγματα που 
χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό προβλέψεων απομείωσης για ΜΕΔ σε συλλογική 
βάση σύμφωνα με τον Πίνακα 7 στο Παράρτημα 7.  

Δημοσιοποίηση στοιχείων 

Προκειμένου οι χρήστες οικονομικών καταστάσεων να μπορούν να κατανοήσουν 
καλύτερα την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τις πρακτικές ελέγχου 
πιστωτικού κινδύνου, αναμένεται από τις τράπεζες να δημοσιοποιούν αναλυτική 
δέσμη ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στο 
Παράρτημα 7. 



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Αποτίμηση των εξασφαλίσεων ακινήτων 103 

7 Αποτίμηση των εξασφαλίσεων ακινήτων 

7.1 Σκοπός και συνοπτική παρουσίαση 

Από τα ευρήματα των εποπτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
συνολικής αξιολόγησης, του ελέγχου ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αλλά και 
των επιτόπιων επιθεωρήσεων, προέκυψαν ελλείψεις στις προσεγγίσεις των 
τραπεζών σχετικά με την πληρότητα και ακρίβεια της αποτίμησης ακινήτων.  

Στο παρελθόν, οι τράπεζες συχνά αδυνατούσαν να συλλέξουν περιοδικές 
οικονομικές πληροφορίες από τους δανειολήπτες ή επικαιροποιημένες αποτιμήσεις 
ακινήτων προκειμένου να αξιολογήσουν την ποιότητα των δανείων στους 
ισολογισμούς τους και την επάρκεια των εξασφαλίσεων. Κατά συνέπεια, οι τράπεζες 
αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν ενδείξεις έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την 
επιδείνωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
την υποεκτίμηση των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια στον ισολογισμό.  

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο καθορίζονται οι εποπτικές προσδοκίες και παρέχονται βέλτιστες 
κατευθύνσεις σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δημοσιοποιήσεις τις 
οποίες θα πρέπει να υιοθετούν οι τράπεζες κατά την αποτίμηση ακινήτων που 
διακρατούνται ως εξασφαλίσεις για ΜΕΔ.  

Στο πλαίσιο του ΕΕΜ, οι τράπεζες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές που 
παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο και να ενσωματώνουν τις εν λόγω αρχές στις 
πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους τους.  

Για τους σκοπούς των κατευθύνσεων που παρέχονται στο παρόν κεφάλαιο, όλοι οι 
τύποι ακινήτων θεωρούνται αποδεκτή εξασφάλιση ανεξαρτήτως των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας που προβλέπει ο CRR.  

Ισχύουν τα άρθρα 208 και 229 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.55  

Στο παρόν κεφάλαιο κατ' αρχάς καθορίζονται οι γενικές προσδοκίες σχετικά με τη 
διαχείριση (ενότητα 7.2). Οι εν λόγω προσδοκίες αφορούν τις πολιτικές, τις 
διαδικασίες, την παρακολούθηση και τους ελέγχους, καθώς και τους εκτιμητές. Στη 
                                                                    
55  Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 208 αναφέρονται τα εξής: «Πληρούνται οι ακόλουθες 

απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο της αξίας του ακινήτου και την αποτίμησή του: α) τα ιδρύματα 
επαναπροσδιορίζουν τακτικά και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο την αξία του ακινήτου προκειμένου 
περί ακινήτων εμπορικής χρήσης, και κάθε τρία έτη προκειμένου περί ακινήτων κατοικίας. Τα ιδρύματα 
πραγματοποιούν πιο συχνές αποτιμήσεις σε περιόδους έντονης διακύμανσης των τιμών της αγοράς, β) 
εάν υπάρχουν πληροφορίες ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τις 
γενικές τιμές της αγοράς για αντίστοιχα ακίνητα, η αποτίμηση επανεξετάζεται από ανεξάρτητο εκτιμητή 
που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, ικανότητα και εμπειρία για την αποτίμηση ακινήτων και είναι 
ανεξάρτητος από τη διαδικασία πιστοδοτικών αποφάσεων. Για δάνεια που υπερβαίνουν τα 3 
εκατομμύρια ευρώ ή το 5 % των ιδίων κεφαλαίων, η αποτίμηση του ακινήτου επανεξετάζεται από 
ανεξάρτητο εκτιμητή τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.» 
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συνέχεια παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τη συχνότητα των αποτιμήσεων 
(ενότητα 7.3) και τη μεθοδολογία αποτίμησης (ενότητα 7.4). Τέλος, γίνεται αναφορά 
και στην αποτίμηση των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού (ενότητα 7.5). 

7.2 Διαχείριση, διαδικασίες και έλεγχοι 

7.2.1 Γενικές πολιτικές και διαδικασίες 

Όσον αφορά την αποτίμηση εξασφαλίσεων ακινήτων, η τράπεζα θα πρέπει να 
διαθέτει εγγράφως τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες έχουν εγκριθεί 
από το διοικητικό όργανο και συμμορφώνονται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
παρόν.  

Τα έγγραφα σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες θα πρέπει να έχουν 
καθορισμένους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι να τα επανεξετάζουν και να 
διασφαλίζουν ότι τυχόν ουσιώδεις μεταβολές υποβάλλονται προς έγκριση στο 
διοικητικό όργανο. 

Οι εγγράφως τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες των τραπεζών σχετικά με την 
αποτίμηση εξασφαλίσεων θα πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση. Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν αφενός τον εντοπισμό τυχόν κενών 
πληροφόρησης κατά τη διαδικασία επανεξέτασης και αφετέρου την έγκαιρη 
υλοποίηση διορθωτικών σχεδίων για την κάλυψη αυτών των κενών. 

Οι πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τη 
δήλωση σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου της τράπεζας. 

7.2.2 Παρακολούθηση και έλεγχοι 

Οι τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν και να επαναπροσδιορίζουν τακτικά τις 
αποτιμήσεις των εκτιμητών σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.  

Επίσης, θα πρέπει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν άρτιες εσωτερικές πολιτικές 
και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την επαλήθευση των αποτιμήσεων που 
διενεργούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να λάβει 
διαφορετικές μορφές ανάλογα με το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της 
εκάστοτε τράπεζας. Ωστόσο, ισχύουν οι ακόλουθες γενικές αρχές: 

• η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να διεξάγεται από μονάδα 
ελέγχου κινδύνων η οποία είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία επεξεργασίας 
δανείου, παρακολούθησης δανείου και αναδοχής πίστωσης· 

• η ανεξαρτησία της διαδικασίας επιλογής εξωτερικού εκτιμητή θα πρέπει να 
ελέγχεται τακτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας· 
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• ένα κατάλληλο παρόμοιο δείγμα εσωτερικών και εξωτερικών αποτιμήσεων θα 
πρέπει να συγκρίνεται με στοιχεία της αγοράς σε τακτική βάση· 

• θα πρέπει να διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος σε τακτική βάση τόσο των 
εσωτερικών όσο και των εξωτερικών αποτιμήσεων εξασφαλίσεων· 

• η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να βασίζεται σε δείγμα 
κατάλληλου μεγέθους. 

Επιπλέον, το τμήμα εσωτερικής επιθεώρησης θα πρέπει να επανεξετάζει τακτικά τη 
συνέπεια και ποιότητα των πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης ακινήτων, την 
ανεξαρτησία της διαδικασίας επιλογής εκτιμητή και την καταλληλότητα των 
αποτιμήσεων που διενεργούνται τόσο από εξωτερικούς όσο και από εσωτερικούς 
εκτιμητές.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διαφοροποίηση μεταξύ των 
αποτιμήσεων που ανατίθενται σε εκτιμητές. Μετά από δύο διαδοχικές 
επικαιροποιημένες μεμονωμένες αποτιμήσεις (κατά τον ορισμό που παρέχεται στην 
επόμενη ενότητα) του ίδιου ακινήτου, θα πρέπει να αλλάζει ο εκτιμητής (είτε 
πρόκειται για εσωτερικό είτε για εξωτερικό εκτιμητή). 

Παρότι οι ανωτέρω ενότητες 7.2.1 και 7.2.2 αφορούν εξασφαλίσεις ΜΕΔ, οι 
εποπτικές αρχές θεωρούν ότι οι εν λόγω ενότητες παρέχουν βέλτιστες πρακτικές και 
για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 

7.2.3 Μεμονωμένες αποτιμήσεις έναντι αποτιμήσεων βάσει δεικτών 

Μεμονωμένες αποτιμήσεις 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες διαδικασίες για την επικαιροποίηση των 
αποτιμήσεων εξασφαλίσεων με ακίνητα ως εξής:  

• Οι τράπεζες θα πρέπει να επαναπροσδιορίζουν τακτικά την αξία των 
εξασφαλίσεων με ακίνητα και τουλάχιστον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

• Οι μεμονωμένες αποτιμήσεις ακινήτων (συμπεριλαμβανομένων των 
επικαιροποιημένων μεμονωμένων αποτιμήσεων ακινήτων) ορίζονται ως 
εκτιμήσεις συγκεκριμένων ακινήτων οι οποίες διενεργούνται από εκτιμητή σε 
συγκεκριμένο ακίνητο και δεν βασίζονται σε δείκτες ή άλλη αυτοματοποιημένη 
διαδικασία. Οι μεμονωμένες αποτιμήσεις ακινήτων θα πρέπει να διενεργούνται 
σύμφωνα με τις προσδοκίες που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. 
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Αποτιμήσεις βάσει δεικτών 

Οι αποτιμήσεις που προκύπτουν βάσει δεικτών ή άλλης αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας ορίζονται ως αποτιμήσεις βάσει δεικτών και δεν συνιστούν 
αναπροσαρμογή ή μεμονωμένη αποτίμηση ακινήτου. Ωστόσο, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την επικαιροποίηση της αποτίμησης μη εξυπηρετούμενων 
δανείων ακαθάριστης αξίας μικρότερης των 300.000 ευρώ τα οποία εξασφαλίζονται 
με ακίνητα εφόσον η εξασφάλιση μπορεί να αποτιμηθεί με τη χρήση τέτοιων 
μεθόδων.  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 208 παράγραφος 3 του CRR θα συνεχίσουν να 
ισχύουν παρά την ύπαρξη του αναφερθέντος ορίου εξαίρεσης.  

Επιπλέον, το όριο για την αποτίμηση βάσει δεικτών δεν αντικαθιστά καμία εθνική 
απαίτηση η οποία προβλέπει πιο συντηρητικό όριο για μεμονωμένες αποτιμήσεις.  

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω αποτίμηση μπορεί να είναι είτε 
εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, αρκεί να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Οι δείκτες επανεξετάζονται σε τακτική βάση και τα αποτελέσματα αυτής της 
επανεξέτασης καταγράφονται και είναι άμεσα διαθέσιμα. Ο κύκλος 
επανεξέτασης και οι απαιτήσεις διαχείρισης θα πρέπει να ορίζονται σαφώς σε 
έγγραφο πολιτικής το οποίο έχει εγκριθεί από το διοικητικό όργανο. 

• Οι δείκτες καταρτίζονται με επαρκή βαθμό λεπτομέρειας και η μεθοδολογία θα 
πρέπει να είναι κατάλληλη για την εκάστοτε κατηγορία στοιχείων ενεργητικού. 

• Οι δείκτες βασίζονται σε επαρκείς χρονοσειρές εμπειρικών στοιχείων 
(πραγματικές αγοραπωλησίες ακινήτων). 

7.2.4 Εκτιμητές 

Όλες οι αποτιμήσεις (συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων αποτιμήσεων) 
θα πρέπει να διενεργούνται από ανεξάρτητους καταρτισμένους εκτιμητές, είτε 
εσωτερικούς είτε εξωτερικούς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, 
ικανότητα και εμπειρία για την αποτίμηση ακινήτων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
208 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα εγκεκριμένη επιτροπή ανεξάρτητων 
και καταρτισμένων εκτιμητών, είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια. Θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των εκτιμητών σε διαρκή 
βάση και να αποφασίζουν για την παραμονή ή την απομάκρυνσή τους από την 
επιτροπή. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί εκτιμητές διαθέτουν 
κατάλληλη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και να επανεξετάζουν την εν λόγω 
ασφάλιση σε ετήσια βάση ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια και εγκυρότητά 
αυτής.  
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Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλοι οι εκτιμητές, είτε εσωτερικοί είτε 
εξωτερικοί, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού των εκτιμητών, πληρούν τις 
απαιτήσεις ανεξαρτησίας ως ακολούθως:  

• Ο εκτιμητής δεν συμμετέχει στη διαδικασία επεξεργασίας δανείου, απόφασης 
χορήγησης δανείου και αναδοχής πίστωσης.  

• Ο εκτιμητής δεν λειτουργεί με γνώμονα την πιστοληπτική ικανότητα του 
πιστούχου ούτε επηρεάζεται από αυτήν.  

• Δεν συντρέχει πραγματική ή δυνητική, τρέχουσα ή μελλοντική σύγκρουση 
συμφερόντων του εκτιμητή όσον αφορά το αποτέλεσμα της αποτίμησης.  

• Ο εκτιμητής δεν έχει κάποιο συμφέρον στο ακίνητο.  

• Ο εκτιμητής δεν συνδέεται ούτε με τον αγοραστή ούτε με τον πωλητή του 
ακινήτου. 

• Ο εκτιμητής καταρτίζει αμερόληπτη, σαφή, διαφανή και αντικειμενική έκθεση 
αποτίμησης.  

• Ο εκτιμητής θα πρέπει να μην λαμβάνει προμήθεια που συνδέεται με το 
αποτέλεσμα της αποτίμησης.  

Ως καταρτισμένοι νοούνται οι εκτιμητές οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

• Διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια και το ελάχιστο μορφωτικό επίπεδο βάσει 
των εθνικών απαιτήσεων για τη διενέργεια τέτοιων αποτιμήσεων.  

• Έχουν τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση του 
έργου.  

• Είναι εξοικειωμένοι και μπορούν να καταδείξουν ότι είναι ικανοί να 
συμμορφώνονται με τους νόμους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα 
αποτίμησης ακινήτων που ισχύουν για τον εκτιμητή και το έργο.  

• Έχουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της αποτίμησης, την 
αγορά ακινήτων στην οποία λαμβάνει χώρα η αγοραπωλησία και τον σκοπό της 
αποτίμησης. 

Η επιτροπή εκτιμητών θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς σε διάφορους υποτομείς 
του τομέα των ακινήτων ανάλογα με τη δανειοδοτική δραστηριότητα της τράπεζας 
και τη γεωγραφική περιοχή την οποία αφορούν οι δανειοδοτήσεις. 

7.3 Συχνότητα αποτιμήσεων 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να 
ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω για την επανεξέταση και 
την παρακολούθηση των αποτιμήσεων εξασφαλίσεων με ακίνητα.  
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Παρά τα οριζόμενα στην ενότητα 7.2, οι τράπεζες θα πρέπει να επικαιροποιούν τις 
μεμονωμένες αποτιμήσεις των εξασφαλίσεων όλων των ανοιγμάτων τακτικά και 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο προκειμένου περί εμπορικών ακινήτων και κάθε 
τρία έτη προκειμένου περί ακινήτων κατοικίας.  

Η αποτίμηση των εξασφαλίσεων με ακίνητα θα πρέπει να επικαιροποιείται σε 
μεμονωμένη βάση όταν το δάνειο ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα και 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για όσο διάστημα εξακολουθεί να ταξινομείται ως 
τέτοιο. Αυτό ισχύει για όλα τα δάνεια που ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων. Η μόνη εξαίρεση 
σε αυτήν την απαίτηση σχετικά με την επικαιροποίηση μεμονωμένων αποτιμήσεων 
είναι ότι, εφόσον δεν υπερβαίνονται συγκεκριμένα όρια ανοιγμάτων (βλ. ενότητα 
7.2.3), η επικαιροποίηση μεμονωμένων αποτιμήσεων μπορεί να διενεργείται βάσει 
δεικτών υπό την προϋπόθεση ότι η εξασφάλιση μπορεί να αποτιμηθεί με αυτήν τη 
μέθοδο.  

Για ακίνητα για τα οποία υπάρχει επικαιροποιημένη μεμονωμένη αποτίμηση τους 
τελευταίους 12 μήνες (σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες αρχές και απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου), η αξία του ακινήτου μπορεί να βασίζεται σε δείκτες έως την 
περίοδο αξιολόγησης της απομείωσης. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργούν πιο συχνά αποτιμήσεις εάν η αγορά υπόκειται 
σε σημαντικές αρνητικές μεταβολές ή/και υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής μείωσης 
της αξίας της μεμονωμένης εξασφάλισης. 

Ως εκ τούτου, στις πολιτικές και διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίσεων οι τράπεζες 
θα πρέπει να ορίζουν κριτήρια για τον προσδιορισμό κατά πόσον έχει λάβει χώρα 
σημαντική μείωση της αξίας της εξασφάλισης. Τα κριτήρια αυτά θα περιλαμβάνουν 
ποσοτικά όρια για κάθε τύπο εξασφάλισης με βάση τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία 
και τυχόν σχετική ποιοτική τραπεζική εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη σχετικούς 
παράγοντες όπως οι τάσεις των τιμών της αγοράς ή η γνώμη ανεξάρτητων 
εκτιμητών.  

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες και συστήματα 
πληροφορικής για την επισήμανση παρωχημένων αποτιμήσεων και την κατάρτιση 
εκθέσεων αποτίμησης. 

7.4 Μεθοδολογία αποτίμησης  

7.4.1 Γενική προσέγγιση 

Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν καθορισμένες προσεγγίσεις αποτίμησης ανά τύπο 
προϊόντος εξασφάλισης οι οποίες είναι κατάλληλες για την εκάστοτε κατηγορία 
στοιχείων ενεργητικού.  

Όλες οι εξασφαλίσεις με ακίνητα θα πρέπει να αποτιμώνται στη βάση της αγοραίας 
αξίας ή της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 229 του 
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CRR. Ως αγοραία αξία νοείται το εκτιμώμενο ποσό έναντι του οποίου θα 
ανταλλασσόταν ένα στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού κατά την ημέρα της 
αποτίμησης μεταξύ ενός ενδιαφερόμενου αγοραστή και ενός ενδιαφερόμενου 
πωλητή, οι οποίοι συναλλάσσονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού μετά από 
κατάλληλη εμπορική διαπραγμάτευση και ενεργούν έκαστος εν πλήρη γνώσει, με 
σύνεση και χωρίς καταναγκασμό. 

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνολικές αποτιμήσεις οι οποίες βασίζονται 
μόνο στο προεξοφλημένο κόστος αντικατάστασης. 

Για τα ακίνητα που παράγουν εισόδημα μπορεί να χρησιμοποιείται είτε προσέγγιση η 
οποία βασίζεται σε συγκρίσιμα στοιχεία της αγοράς είτε η μέθοδος της 
προεξόφλησης των ταμειακών ροών.  

Η αποτίμηση εξασφαλίσεων με ακίνητα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα56. Εθνικά πρότυπα μπορούν επίσης να γίνονται 
αποδεκτά εφόσον ακολουθούν παρόμοιες αρχές. 

7.4.2 Αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές  

Σύμφωνα με τις αρχές του κεφαλαίου 6 σχετικά με την επιμέτρηση των ΜΕΔ, οι 
μεμονωμένες εκτιμήσεις των προβλέψεων με προεξόφληση των μελλοντικών 
ταμειακών ροών μπορούν να διενεργούνται με τη χρήση δύο ευρειών προσεγγίσεων:  

• το σενάριο «συνεχιζόμενης λειτουργίας» («going concern») όπου οι 
λειτουργικές ταμειακές ροές του πιστούχου συνεχίζονται και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της οικονομικής οφειλής, ενώ η 
εξασφάλιση μπορεί να εκποιηθεί στον βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει τις 
λειτουργικές ταμειακές ροές. 

• το σενάριο «διακοπής λειτουργίας» («gone concern») όπου οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές του πιστούχου παύουν και εκποιείται η εξασφάλιση. 

Σύμφωνα με το σενάριο «συνεχιζόμενης λειτουργίας», καθώς η εκτίμηση της 
πρόβλεψης βασίζεται στην υπόθεση λειτουργικών ταμειακών ροών του πιστούχου 
συμπεριλαμβανομένων των ταμειακών ροών που λαμβάνονται από την εξασφάλιση, 
απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια εκτίμηση είναι η ύπαρξη επικαιροποιημένων 
και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τις ταμειακές ροές. Στο κεφάλαιο 6 «Επιμέτρηση 
απομειώσεων και διαγραφές ΜΕΔ», γίνεται πιο μακροσκελής αναφορά στο σενάριο 
«συνεχιζόμενης λειτουργίας». 

                                                                    
56  Σε αυτά περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτίμησης (EVS-2016, Blue Book) και τα πρότυπα 

του Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). 
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7.4.3 Προσέγγιση «διακοπής λειτουργίας» 

Σύμφωνα με το σενάριο «διακοπής λειτουργίας», τα μελλοντικά έσοδα από πώληση 
λόγω εκποίησης της εξασφάλισης θα πρέπει να προσαρμόζονται λαμβανομένων 
υπόψη του αντίστοιχου κόστους της ρευστοποίησης και την προσαρμογή της 
αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης στην κανονική αξία.  

Κόστος ρευστοποίησης/πώλησης 

Ως κόστος ρευστοποίησης ορίζονται οι ταμειακές εκροές κατά την εκποίηση της 
εξασφάλισης και τη διαδικασία πώλησης. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει:  

• το σύνολο των σχετικών νομικών εξόδων,  

• το κόστος πώλησης, φόρους και λοιπά έξοδα,  

• τυχόν πρόσθετο κόστος συντήρησης που θα βαρύνει την τράπεζα σε σχέση με 
την απόκτηση της κυριότητας και τη διάθεση της εξασφάλισης,  

• τυχόν ταμειακές εισροές έως την ημερομηνία της ρευστοποίησης. 

Πέρα από το ανωτέρω κόστος ρευστοποίησης, θα πρέπει, αν κρίνεται σκόπιμο, να 
εφαρμόζεται προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης στην 
επικαιροποιημένη αποτίμηση όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Στην τιμή του ακινήτου (κανονική αξία) τη στιγμή της ρευστοποίησης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι τρέχουσες και οι αναμενόμενες συνθήκες στην αγορά.  

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ζητήματα που συνδέονται με το 
χρονικό διάστημα έως την πώληση με βάση το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο για 
τη διάθεση ενυπόθηκων ακινήτων, ιδίως όταν οι δικαστικές διαδικασίες είναι 
χρονοβόρες.  

Η εκποίηση της εξασφάλισης μπορεί να περιλαμβάνει τόσο συναινετικές όσο και μη 
συναινετικές (αναγκαστικές) στρατηγικές ρευστοποίησης.  

Το ύψος του ανωτέρω κόστους ρευστοποίησης θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με 
τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εκποίηση της εξασφάλισης, δηλ. αν είναι 
συναινετική ή μη συναινετική.  

Προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης 

Οι προσαρμογές της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης που εφαρμόζονται 
στην τιμή του ακινήτου (κανονική αξία τη στιγμή της ρευστοποίησης) ή στην εύλογη 
αξία που προκύπτει από υποδείγματα εύλογης αξίας έχουν σημασία για τον εξής 
λόγο: τα εμπειρικά στοιχεία και η πρακτική εμπειρία καταδεικνύουν αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας των αθετήσεων και της αξίας της εξασφάλισης. 
Επιπλέον, η ρευστότητα στην αγορά τείνει να μειώνεται όταν οι τράπεζες πρέπει να 
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εκποιήσουν πολλές εξασφαλίσεις και σε περιόδους υψηλού ποσοστού αθετήσεων 
συχνά δέχονται κεφαλαιακές πιέσεις να επιταχύνουν τη ρευστοποίηση των 
εξασφαλίσεων ακόμη και αν καλούνται να πωλήσουν με μη ευνοϊκές τιμές. Η 
εφαρμογή περικοπής αποτίμησης δεν συνιστά αυθαίρετη συντηρητική μεροληπτική 
αντιμετώπιση αλλά αντανακλά την οικονομική πραγματικότητα της πρόβλεψης των 
ταμειακών ροών. Επομένως, η προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή 
αποτίμησης θα πρέπει να αντανακλά τη ρευστότητα στην αγορά και τη στρατηγική 
ρευστοποίησης. Δεν θα πρέπει να αντανακλά συνθήκες βεβιασμένης πώλησης εκτός 
αν η επιλεγείσα στρατηγική ρευστοποίησης πράγματι περιλαμβάνει βεβιασμένη 
πώληση. 

Οι εποπτικές αρχές αναμένουν από τις τράπεζες να εφαρμόζουν επαρκείς 
προσαρμογές της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης για τους σκοπούς του 
ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 9 όσον αφορά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων, καθώς και για σκοπούς ελέγχου κινδύνων. Η προσαρμογή της 
αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης μπορεί να είναι σχεδόν μηδενική για 
ιδιαιτέρως ρευστούς και μη προβληματικούς τύπους εξασφάλισης, οι οποίοι δεν 
επηρεάζονται από σημαντικούς κινδύνους συσχέτισης. Εάν η πώληση 
πραγματοποιείται μέσω δημοπρασίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται ελάχιστη περικοπή 
αποτίμησης 10%. 

Όλες οι τράπεζες αναμένεται να αναπτύσσουν τις δικές τους υποθέσεις όσον αφορά 
το κόστος ρευστοποίησης και την προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή 
αποτίμησης βάσει των διαθέσιμων εμπειρικών στοιχείων. Εάν τα διαθέσιμα 
εμπειρικά στοιχεία δεν επαρκούν, οι υποθέσεις σχετικά με την προσαρμογή της 
αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης θα πρέπει να είναι επαρκώς συντηρητικές 
και να βασίζονται, κατ' ελάχιστον, στη ρευστότητα, την πάροδο του χρόνου και την 
ποιότητα/παλαίωση της εκτίμησης. Εάν μια τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια 
παγωμένη αγορά ακινήτων και έχει πωληθεί μικρός μόνο αριθμός ακινήτων ή το 
ιστορικό πωλήσεων πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκές, θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο 
συντηρητική προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης. 

Παράδειγμα υπολογισμού αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών  

Στο παράδειγμα που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται το 
κόστος ρευστοποίησης/πώλησης και η προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή 
αποτίμησης. Από το παράδειγμα προκύπτει επίσης ότι, πέρα από την προσαρμογή 
της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης και το κόστος ρευστοποίησης, 
υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την 
καθαρή τρέχουσα αξία της εξασφάλισης, όπως το κόστος συντήρησης και 
απομειώσεις (ιδίως όταν μεσολαβεί μακρό χρονικό διάστημα έως την πώληση). 
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Παράδειγμα 

Εφαρμόζεται προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης 10% 

Χρόνος μέχρι τη ρευστοποίηση/διάθεση: 5 έτη 

Κόστος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων φόρων και άλλων εξόδων): 10% 

Κόστος συντήρησης: 5% 

Πραγματικό επιτόκιο: 5% 

 T=0 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 

Ακαθάριστη αξία δανείου  300 €           

Αποτίμηση εξασφάλισης βάσει κανονικής αξίας        200 €  

Προσαρμογή της αγοραίας τιμής με περικοπή 
αποτίμησης 

      -20 € 

Κόστος πώλησης      -18 €  

Κόστος συντήρησης   -10 €  -10 €  -10 €  -10 €  -10 €  

Αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές   -10 € -10 €  -10 €  -10 €  152 € 

Τρέχουσα αξία εξασφάλισης 84 €       
Ποσό απομείωσης 216 €      

 

Περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την εκτίμηση των ταμειακών 
ροών από τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων που αφορούν ακίνητα 

Κατά την εκτίμηση των ταμειακών ροών από τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων με 
ακίνητα, οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν επαρκείς και ρεαλιστικές 
υποθέσεις. Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη 
προσοχή στις απαιτήσεις σχετικά με την αποτίμηση των ταμειακών ροών σύμφωνα 
με το ΔΠΧΑ 13 το οποίο αφορά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Ειδικότερα, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατωτέρω 
απαιτήσεις.  

• Προσδιορισμός της χρονικής στιγμής διάθεσης βάσει των υποθέσεων, 
λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών και των αναμενόμενων συνθηκών στην 
αγορά, καθώς και του εθνικού νομικού πλαισίου σχετικά με την εκποίηση 
ενυπόθηκων ακινήτων. 

• Διασφάλιση ότι η τιμή του ακινήτου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας της εξασφάλισης με ακίνητα τη στιγμή της 
ρευστοποίησης δεν είναι υψηλότερη από ό,τι οι προβολές διεθνών οργανισμών 
και, επομένως, δεν οδηγεί σε βελτίωση των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά. 

• Διασφάλιση ότι τα έσοδα από την εξασφάλιση με ακίνητα δεν θεωρείται ότι θα 
αυξηθούν σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα εκτός εάν υπάρχει ήδη σχετική 
συμβατική ρύθμιση. Επιπλέον, τα τρέχοντα έσοδα από ακίνητα θα πρέπει να 
προσαρμόζονται κατά τον υπολογισμό των ταμειακών ροών προκειμένου να 
αντανακλώνται οι αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες. Για παράδειγμα, μπορεί 
να μην είναι σωστό να χρησιμοποιείται προβολή σταθερού εισοδήματος από 
ενοίκια σε ένα υφεσιακό περιβάλλον όπου αυξάνονται τα ανενοικίαστα ακίνητα 
και ασκείται καθοδική πίεση στα επίπεδα των ενοικίων.  
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• Η στρατηγική της «διακράτησης» ακίνητης περιουσίας δεν είναι αποδεκτή. Η εν 
λόγω στρατηγική ορίζεται ως η διακράτηση του στοιχείου ενεργητικού με αξία 
ανώτερη από την αγοραία βάσει της υπόθεσης ότι το στοιχείο ενεργητικού θα 
πωληθεί όταν η αγορά ανακάμψει.  

Όταν χρησιμοποιείται η αξία της εξασφάλισης κατά την αξιολόγηση του ανακτήσιμου 
ποσού του ανοίγματος, θα πρέπει να τεκμηριώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

• η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
εκτιμήσεων, υποθέσεων αποτίμησης και υπολογισμών·  

• το σκεπτικό βάσει του οποίου έγιναν τυχόν προσαρμογές της εκτιμηθείσας 
αξίας·  

• ο προσδιορισμός τυχόν κόστους πώλησης·  

• η εμπειρογνωμοσύνη και ανεξαρτησία του εκτιμητή·  

• το χρονοδιάγραμμα της ανάκαμψης βάσει των υποθέσεων. 

Όταν για την αξιολόγηση του ανακτήσιμου ποσού του ανοίγματος χρησιμοποιείται 
παρατηρήσιμη τιμή της αγοράς, θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται το ύψος, η πηγή 
και η ημερομηνία της τιμής αυτής. 

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνουν τις υποθέσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν και να παρέχουν στην αρμόδια αρχή, εφόσον τους ζητηθεί, 
λεπτομέρειες σχετικά με την αγοραία αξία του ακινήτου, την προσαρμογή της 
αγοραίας τιμής με περικοπή αποτίμησης, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα πώλησης, 
καθώς και το προσδιορισθέν χρονικό διάστημα έως τη ρευστοποίηση. Οι τράπεζες 
θα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν πλήρως τις υποθέσεις τους, τόσο σε 
ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους, καθώς και να εξηγήσουν τους παράγοντες 
οι οποίοι διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του 
παρελθόντος και την τρέχουσα κατάσταση. 

Εκ των υστέρων έλεγχοι  

Οι τράπεζες θα πρέπει να καταδεικνύουν μέσω εκ των υστέρων ελέγχων ότι οι 
υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι εύλογες και βασίζονται σε πραγματική 
εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες θα πρέπει να διενεργούν τακτικούς εκ των 
υστέρων ελέγχους του ιστορικού αποτίμησης (τελευταία αποτίμηση πριν από την 
ταξινόμηση του στοιχείου ως ΜΕΔ) έναντι του ιστορικού πωλήσεων (καθαρή τιμή 
πώλησης της εξασφάλισης). Ανάλογα με το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο 
της τράπεζας, στο πλαίσιο των εκ των υστέρων ελέγχων θα πρέπει να γίνεται 
διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων τύπων ακινήτων (π.χ. μονοκατοικία, 
διαμέρισμα, αποθήκη), των υποδειγμάτων/προσεγγίσεων αποτίμησης, των τύπων 
πώλησης (εθελοντική/αναγκαστική) και των περιοχών. Τα αποτελέσματα των εκ των 
υστέρων ελέγχων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό περικοπών 
αποτίμησης επί της αξίας εξασφαλίσεων που υποστηρίζουν ανοίγματα τα οποία 
παραμένουν στον ισολογισμό. Εναλλακτικά, οι τράπεζες που χρησιμοποιούν την 
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εξελιγμένη προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων μπορούν να χρησιμοποιούν 
εξασφαλισμένους δείκτες ζημίας λόγω αθέτησης για τον προσδιορισμό των 
περικοπών αποτίμησης. 

Απαιτήσεις πληροφοριακών βάσεων δεδομένων σε σχέση με τις 
εξασφαλίσεις  

Οι τράπεζες θα πρέπει να τηρούν βάσεις δεδομένων για τις συναλλαγές ούτως ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ορθή αξιολόγηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του 
πιστωτικού κινδύνου, καθώς και η κατάρτιση αναφορών και άλλου τύπου έγκαιρης 
και ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης, τόσο για τη διοίκηση όσο και για την ενημέρωση 
τρίτων ή την παροχή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές. Ειδικότερα, οι βάσεις 
δεδομένων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατωτέρω απαιτήσεις:  

• Βάθος και εύρος δεδομένων, δηλαδή καλύπτουν όλους τους παράγοντες 
σημαντικών κινδύνων. 

• Ακρίβεια, αρτιότητα, αξιοπιστία και έγκαιρος χαρακτήρας των δεδομένων. 

• Συνέπεια - θα πρέπει να βασίζονται σε κοινές πηγές πληροφοριών και ενιαίους 
ορισμούς για τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πιστωτικού 
κινδύνου. 

• Ιχνηλασιμότητα, δηλαδή δυνατότητα εντοπισμού της πηγής πληροφοριών.  

Αυτές οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με τα ακίνητα και άλλες εξασφαλίσεις για τις συναλλαγές των τραπεζών, 
καθώς και σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ εξασφαλίσεων και συγκεκριμένων 
συναλλαγών. 

7.5 Αποτίμηση υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού57  

Οι τράπεζες παροτρύνονται ένθερμα να ταξινομούν τα υπό κατάσχεση ακίνητα ως 
μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 558. Αυτή η λογιστική αντιμετώπιση συνεπάγεται ότι η διοίκηση θα πρέπει 
να εγκρίνει ένα μεμονωμένο σχέδιο για την πώληση του στοιχείου ενεργητικού εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος (συνήθως ενός έτους) και ότι θα πρέπει να ασκείται 
ενεργός πολιτική πωλήσεων (ΔΠΧΑ 5.8). Επομένως, ευνοεί την ανάκτηση οφειλών. 

Με δεδομένη αυτήν την υπόθεση, τα υπό κατάσχεση στοιχεία ενεργητικού που 
λαμβάνονται θα πρέπει να αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ: 

                                                                    
57  Ο ορισμός των υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού που ισχύει στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου 

κατευθύνσεων παρέχεται στο Παράρτημα 1. 
58  Στο πλαίσιο των ΔΠΧΑ υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την αποτίμηση των υπό κατάσχεση 

στοιχείων ενεργητικού (ΔΛΠ 2, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 40 και ΔΠΧΑ 5). Ωστόσο, οι εποπτικές αρχές 
παροτρύνουν ένθερμα τις τράπεζες να χρησιμοποιούν το ΔΠΧΑ 5 για τους ανωτέρω λόγους.  
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• της λογιστικής αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που 
εφαρμόζεται, αντιμετωπίζοντας το υπό κατάσχεση ή ληφθέν ως πληρωμή 
στοιχείο ενεργητικού ως εξασφάλιση·  

• της εύλογης αξίας του ανακτηθέντος στοιχείου ενεργητικού, μείον το κόστος 
πώλησης. 

Όταν η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με αναφορά σε ενεργό αγορά αλλά βασίζεται 
σε μέθοδο αποτίμησης (είτε επιπέδου 2 είτε επιπέδου 3), μπορεί να είναι απαραίτητο 
να γίνουν ορισμένες προσαρμογές ως αποτέλεσμα των ακόλουθων παραγόντων: 

• Της κατάστασης ή τοποθεσίας των στοιχείων ενεργητικού. Ο κίνδυνος και η 
αβεβαιότητα σχετικά με το στοιχείο ενεργητικού θα πρέπει να συνυπολογίζεται 
στην εκτίμηση της εύλογης αξίας. 

• Του μεγέθους ή επιπέδου δραστηριότητας των αγορών για αυτά τα στοιχεία 
ενεργητικού. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία της 
οντότητας όσον αφορά τις ρευστοποιήσεις, καθώς και οι διαφορές μεταξύ της 
μεθόδου αποτίμησης και του τελικού ποσού κατά τη ρευστοποίηση. Οι 
υποθέσεις που καταρτίζονται για την επιμέτρηση αυτής της προσαρμογής 
μπορούν να τεκμηριώνονται και θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε περίπτωση 
που ζητηθούν από τις εποπτικές αρχές. Μπορούν να εξετάζεται το ενδεχόμενο  
περικοπών αποτίμησης λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, τράπεζες αγοράζουν κτίρια τα οποία βρίσκονται υπό 
κατασκευή και αποφασίζουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή πριν προχωρήσουν 
στην πώληση του κτιρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η τράπεζα θα πρέπει να 
καταδεικνύει τα οφέλη αυτής της στρατηγικής και το κόστος δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει την εύλογη αξία μείον το κόστος περάτωσης και πώλησης του στοιχείου 
ενεργητικού εφαρμόζοντας κατάλληλες περικοπές αποτίμησης λόγω έλλειψης 
ρευστότητας όπως περιγράφεται ανωτέρω. Οι κατασχέσεις ακινήτων δεν είναι παρά 
μία συνέπεια της χορήγησης δανείων τα οποία στη συνέχεια κηρύχθηκαν σε 
αθέτηση. Επομένως, αυτού του είδους οι κατασχέσεις δεν αποτελούν έκφραση μιας 
επιχειρηματικής στρατηγικής επενδύσεων σε ακίνητα κατά τον ορισμό του ΔΛΠ 40. 
Ούτε οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά την πώληση υπό 
κατάσχεση ακινήτων αποτελούν ένδειξη τέτοιου τύπου επενδυτικής στρατηγικής. Με 
βάση τα ανωτέρω, αποθαρρύνεται έντονα η εφαρμογή του ΔΛΠ 40 σε αυτές τις 
περιπτώσεις και ενθαρρύνεται η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 όπως επισημαίνεται στην 
αρχή αυτής της ενότητας. 

Οι μακρές περίοδοι συντήρησης υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού αποτελούν 
ένδειξη δυσκολιών στην εκποίησή τους, π.χ. λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην 
αγορά. Ως εκ τούτου, όταν ο χρόνος διακράτησης ενός υπό κατάσχεση στοιχείου 
ενεργητικού υπερβαίνει τον μέσο χρόνο διακράτησης παρόμοιων στοιχείων, για τα 
οποία υφίστανται ενεργές πολιτικές πώλησης, οι τράπεζες θα πρέπει να 
επανεξετάζουν την προαναφερθείσα εφαρμοζόμενη περικοπή αποτίμησης λόγω 
έλλειψης ρευστότητας και να την αυξάνουν ανάλογα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 
τράπεζα θα πρέπει να αποφεύγει να αναγνωρίζει αναστροφές συσσωρευμένων 
απομειώσεων επί του στοιχείου ενεργητικού καθώς η παρατεταμένη εμφάνισή του 
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στον ισολογισμό συνιστά ένδειξη ότι η τράπεζα αδυνατεί να προχωρήσει στην 
πώληση των στοιχείων ενεργητικού με αυξημένη αποτίμηση. 

Η συχνότητα της αποτίμησης υπό κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού και οι 
εφαρμοστέες διαδικασίες ευθυγραμμίζονται με την αντιμετώπιση των ακινήτων κατά 
τα οριζόμενα στις ενότητες 7.3 και 7.2.2.  

7.6 Υποβολή εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίηση 
πληροφοριών 

Στο Παράρτημα 7 παρουσιάζονται οι εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τη 
δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις εξασφαλίσεις.  
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Παράρτημα 1 
Γλωσσάριο                         

Συντομογραφία/Ορισμός Ορισμός Αναφορά 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - 
ΑΕΠ (gross domestic product 
- GDP) 

Ο καθιερωμένος δείκτης μέτρησης της αξίας των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγει μια χώρα στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου μείον την αξία των εισαγωγών. 

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-
gdp.htm 

Αναμενόμενη ζημία (expected 
loss - EL) 

Ως «αναμενόμενη ζημία» ή «EL» νοείται ο λόγος της αναμενόμενης ζημίας από άνοιγμα 
λόγω δυνητικής αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους ενός αντισυμβαλλομένου ή λόγω 
απομείωσης της αξίας εισπρακτέων σε περίοδο ενός έτους προς το ποσό που είναι 
ανεξόφλητο κατά τον χρόνο της αθέτησης. 

Ως «άνοιγμα» ή «χρηματοδοτικό άνοιγμα» νοείται ένα στοιχείο ενεργητικού ή ένα στοιχείο 
εκτός ισολογισμού. 

Ως «ζημία» νοείται η οικονομική ζημία, περιλαμβανομένων σημαντικών μειωτικών 
επιδράσεων και σημαντικών άμεσων και έμμεσων δαπανών συνδεόμενων με την είσπραξη 
ποσών στο πλαίσιο ενός μέσου. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013,  άρθρο 5 
παράγραφος 3 

Ανοίγματα υπό 
παρακολούθηση 

Ανοίγματα τα οποία παρουσιάζουν ενδείξεις πρόσφατης αύξησης πιστωτικού κινδύνου και τα 
οποία τίθενται υπό ενισχυμένη παρακολούθηση και έλεγχο από την τράπεζα. 

 

Άσκηση προσομοίωσης 
ακραίων καταστάσεων (stress 
test) 

Ασκήσεις οι οποίες διενεργούνται από τις εποπτικές αρχές προκειμένου να παρέχουν στους 
φορείς εποπτείας, τις τράπεζες και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά ένα κοινό πλαίσιο 
ανάλυσης που επιτρέπει τη συνεπή σύγκριση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των 
τραπεζών σε οικονομικές διαταραχές. 

Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων της ΕΑΤ του 2016 

Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της 
ΕΚΤ του 2016 - δελτίο Τύπου 

Βασικός δείκτης απόδοσης - 
ΒΔΑ (key performance 
indicator - KPI) 

Δείκτες με τους οποίους η διοίκηση μιας τράπεζας ή η εποπτική αρχή μπορεί να εκτιμήσει την 
απόδοση του ιδρύματος.  

 

Δάνειο προς αξία ακινήτου 
(loan to value - LTV) 

Λόγος που χρησιμοποιείται για ενυπόθηκα δάνεια και εκφράζει την αξία ενός δάνειου σε 
σύγκριση με την αποτιμηθείσα αξία του υποκείμενου ακινήτου. 

 

Δείκτες έγκαιρης 
προειδοποίησης (early 
warning indicators - EWI) 

Ποσοτικοί ή ποιοτικοί δείκτες που βασίζονται σε δείκτες μέτρησης της ποιότητας των 
στοιχείων ενεργητικού, του κεφαλαίου, της ρευστότητας, της κερδοφορίας, της αγοράς και σε 
μακροοικονομικούς δείκτες μέτρησης. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο ελέγχου κινδύνου, ένα ίδρυμα 
μπορεί να χρησιμοποιεί προοδευτικούς δείκτες μέτρησης («προσέγγιση φωτεινού 
σηματοδότη») ή δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης για να ενημερώνει τη διοίκηση ότι 
ενδέχεται να εκδηλωθεί ακραία κατάσταση («κόκκινο σημείο ενεργοποίησης»). 

 

Δείκτης Texaς (Texas ratio) Ο δείκτης Texas είναι ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού (προ 
αποσβέσεων) μιας τράπεζας ως προς το άθροισμα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων και του 
αποθέματος προβλέψεων για ζημίες από δάνεια. 

 

Δείκτης εξυγίανσης (cure rate) Το ποσοστό των δανείων τα οποία είχαν προηγουμένως ληξιπρόθεσμες οφειλές και μετά την 
αναδιάρθρωσή τους έχουν καταστεί πλέον ενήμερα. 

 

Δήλωση σχετικά με τη 
διάθεση ανάληψης κινδύνου 
(risk appetite statement - 
RAS) 

Η περιγραφή γραπτώς του συνολικού επιπέδου και των ειδών κινδύνου που είναι πρόθυμο 
να αποδεχτεί ή να αποφύγει ένα ίδρυμα προκειμένου να επιτύχει τους επιχειρηματικούς 
στόχους του. Περιλαμβάνει δηλώσεις ποιοτικού χαρακτήρα καθώς και ποσοτικούς δείκτες 
μέτρησης σχετικά με τα κέρδη, το κεφάλαιο, τον κίνδυνο, τη ρευστότητα και άλλους σχετικούς 
δείκτες, όπως ενδείκνυται κατά περίπτωση. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται σε κινδύνους 
που είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν όπως ο κίνδυνος φήμης ή συμπεριφοράς 
καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και μη ηθικές πρακτικές.  

Έκδοση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητα με τίτλο «Principles for An Effective 
Risk Appetite Framework» 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - 
ΔΝΤ (International Monetary 
Fund - IMF) 

Διεθνής οργανισμός που έχει ως πρωταρχικό σκοπό να διασφαλίζει τη σταθερότητα του 
διεθνούς νομισματικού συστήματος - του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών και 
διεθνών πληρωμών που επιτρέπει στις χώρες (και στους πολίτες τους) να συναλλάσσονται 
μεταξύ τους. Η αποστολή του ΔΝΤ επικαιροποιήθηκε το 2012 για να συμπεριλάβει όλα τα 
ζητήματα μακροοικονομικής φύσεως και τα ζητήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα που 
επηρεάζουν την παγκόσμια σταθερότητα. Αριθμεί 186 χώρες μέλη. 

http://www.imf.org 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - 
ΔΛΠ (IAS - International 
Accounting Standards) 

Κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(International Accounting Standards Board - IASB) - ένα ανεξάρτητο όργανο διεθνών 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα λογιστικής. Βασικός στόχος των προτύπων είναι η προώθηση 
της ποιότητας, της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας - και σε διεθνές επίπεδο - των 
οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται από διάφορες επιχειρήσεις ή από μια 
επιχείριση για διάφορες περιόδους. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1606/2002, οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ είναι 
υποχρεωμένες να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα. Επειδή ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι ένας διεθνής 
οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, τα πρότυπά του δεν μπορούν να έχουν άμεση νομική 
δεσμευτική ισχύ. Κάθε πρότυπο υποβάλλεται υποχρεωτικά σε διαδικασία αναγνώρισης 
προκειμένου να καταστεί νομικά δεσμευτικό σε επίπεδο ΕΕ ή σε άλλες χώρες. Πριν από την 
1η Απριλίου 2001, ο οργανισμός ονομαζόταν Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 
(International Accounting Standards Committee - IASC) και εξέδιδε κανόνες που 
αποκαλούνταν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards - IAS). Αυτοί 
οι κανόνες εξακολουθούν να ισχύουν και να φέρουν το ίδιο όνομα. Οι κανόνες που 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm
https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.eba.europa.eu/-/eba-launches-2016-eu-wide-stress-test-exercise
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151105.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151105.en.html
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.imf.org/
http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
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δημοσιεύθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (International Financial Reporting Standards - IFRS). 

Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς - ΔΠΧΑ (IFRS - 
International Financial 
Reporting 

Reporting)  

Δέσμη διεθνών λογιστικών προτύπων που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα 
είδη συναλλαγών και άλλα γεγονότα θα πρέπει να αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
Βλ. επίσης τον ορισμό ΔΛΠ - Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

Έλεγχος ποιότητας στοιχείων 
ενεργητικού (asset quality 
review - AQR) 

Αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τις εποπτικές αρχές για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον 
αφορά τα ανοίγματα των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας της αποτίμησης 
των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων. 

Αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων 
ενεργητικού, ΕΚΤ, 2014 και 2015 

Ενιαίος Εποπτικός 
Μηχανισμός - ΕΕΜ (Single 
Supervisory Mechanism - 
SSM) 

Ο πυλώνας της τραπεζικής ένωσης της ΕΕ που είναι αρμόδιος για την τραπεζική εποπτεία. 
Περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών. Οι 
βασικοί σκοποί του είναι: (i) να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευρωστία του ευρωπαϊκού 
τραπεζικού συστήματος, (ii) να ενισχύει τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και σταθερότητα 
και (iii) να διασφαλίζει την άσκηση συνεπούς εποπτείας.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu. 

Εξυπηρετούμενο άνοιγμα 
(performing exposure - PE) 

Ανοίγματα που δεν καλύπτονται από τα κριτήρια για τα ΜΕΑ όπως ορίζονται ανωτέρω.  

Επιτροπή της Βασιλείας για 
την Τραπεζική Εποπτεία 
(Basel Committee on Banking 
Supervision - BCBS) 

Επιτροπή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η οποία αποτελεί φόρουμ τακτικής 
συνεργασίας για ζητήματα τραπεζικής εποπτείας. Στόχος της είναι να βελτιώσει την 
κατανόηση σημαντικών εποπτικών ζητημάτων και την ποιότητα της τραπεζικής εποπτείας 
παγκοσμίως. 

Τα πιο σημαντικά κανονιστικά πλαίσια είναι γνωστά ως Βασιλεία ΙΙ και Βασιλεία ΙΙΙ. Τα μέλη 
της επιτροπής προέρχονται από εκπροσώπους των κεντρικών τραπεζών και των εποπτικών 
αρχών διαφόρων χωρών. 

https://www.bis.org/bcbs 

Εσωτερική διαδικασία 
εκτίμησης της κεφαλαιακής 
επάρκειας (ICAAP - internal 
capital adequacy assessment 
process) 

Στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, 
της σύνθεσης και της κατανομής των εσωτερικών κεφαλαίων που οι τράπεζες θεωρούν 
κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν 
αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν. Αυτές οι στρατηγικές και διαδικασίες υπόκεινται σε 
τακτική εσωτερική επανεξέταση για να διασφαλιστεί ότι παραμένουν πλήρεις και αναλογικές 
προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Βλ. 
επίσης το άρθρο 73 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται από τα 
ιδρύματα να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες ICAAP. 

Επίσημο κείμενο της οδηγίας 2013/36/ΕΕ – CRD IV 

Εταιρεία διαχείρισης 
στοιχείων ενεργητικού (asset 
management company - 
AMC) 

Φορέας ειδικού σκοπού για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα μπορούν να μεταφέρουν σε μια τέτοια εταιρεία μη εξυπηρετούμενα στοιχεία 
ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένοι όροι και προϋποθέσεις. Οι 
εταιρείες αυτές συχνά αποκαλούνται «κακές τράπεζες». 

 

Ζημία λόγω αθέτησης (loss 
given default - LGD) 

Ως «ζημία λόγω αθέτησης» ή «LGD» νοείται ο λόγος της ζημίας από άνοιγμα εξαιτίας της 
αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους ενός αντισυμβαλλομένου προς το ποσό που είναι 
ανεξόφλητο κατά τον χρόνο της αθέτησης. 

Ως «ζημία» νοείται η οικονομική ζημία, περιλαμβανομένων σημαντικών μειωτικών 
επιδράσεων και σημαντικών άμεσων και έμμεσων δαπανών συνδεόμενων με την είσπραξη 
ποσών στο πλαίσιο ενός μέσου. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013,  άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο 55 και άρθρο 5 
παράγραφος 2 

Ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης/υπάλληλος 
(FTE - full time 
equivalent/employee) 

Μονάδα που προκύπτει συγκρίνοντας τον μέσο αριθμό ωρών εκτέλεσης εργασίας ενός 
εργαζομένου με τον μέσο αριθμό ωρών ενός εργαζομένου πλήρους απασχόλησης. 
Επομένως, ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης υπολογίζεται ως ισοδύναμο πλήρους 
απασχόλησης, ενώ ο υπολογισμός για έναν εργαζόμενο μερικής απασχόλησης γίνεται κατ' 
αναλογία των ωρών που εργάζεται.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Full-
time_equivalent_(FTE)  

Καθαρή τρέχουσα αξία (net 
present value - NPV)  

Η ονομαστική αξία ανεξόφλητου υπολοίπου μείον το άθροισμα όλων των μελλοντικών 
υποχρεώσεων εξυπηρέτησης χρέους (τόκοι και κεφάλαιο) επί υφιστάμενου χρέους το οποίο 
έχει προεξοφληθεί με επιτόκιο διαφορετικό από το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης. 

 

Κανονική αξία (open market 
valuation - OMV) 

Η τιμή με την οποία θα πραγματοποιούνταν η διαπραγμάτευση ενός στοιχείου ενεργητικού 
στο πλαίσιο δημοπρασίας σε συνθήκες ανταγωνισμού. Η κανονική αξία χρησιμοποιείται 
εναλλακτικά με την αγοραία αξία. 

https://www.ivsc.org/  

Κανονισμός σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις 
(Capital Requirements 
Regulation - CRR) 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα 
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 
Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ. 

Επίσημο κείμενο του CRR 

Καταγγελμένες απαιτήσεις 
(denounced loans) 

Ως καταγγελμένες απαιτήσεις, όπως χρησιμοποιούνται π.χ. στο ελληνικό πλαίσιο για τα 
ΜΕΔ, νοούνται τα δάνεια των οποίων η σύμβαση έχει καταγγελθεί από τον δανειοδότη και η 
καταγγελία αυτή έχει γνωστοποιηθεί στον δανειολήπτη. 

 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (earnings before 
interest, taxes, depreciation 
and amortisation - EBITDA) 

Χρήσιμος δείκτης μέτρησης που επιτρέπει τη σύγκριση των εσόδων εταιρειών με διαφορετική 
διάρθρωση κεφαλαίου. Χάρη σε αυτόν μπορούν να συγκριθούν εύκολα εταιρείες με 
σημαντικά πάγια στοιχεία ενεργητικού, όπως οι εταιρείες μεταποίησης, ή εταιρείες με υψηλές 
δαπάνες απόσβεσης ή σημαντικά ασώματα στοιχεία ενεργητικού τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα υψηλό κόστος απόσβεσης. Αυτός ο δείκτης μέτρησης είναι χρήσιμος και για τους 
πιστωτές εταιρειών καθώς δείχνει τα έσοδα που είναι διαθέσιμα για την πληρωμή τόκων. 

 

Μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα - ΜΕΑ (non-
performing exposures - NPE) 

Ανοίγματα (δάνεια, χρεωστικοί τίτλοι, στοιχεία εκτός ισολογισμού) εκτός αυτών που 
διακρατούνται για διαπραγμάτευση τα οποία πληρούν ένα ή και τα δύο κριτήρια που 
αναφέρονται παρακάτω: 

α) σημαντικά ανοίγματα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών· 

β) θεωρείται ότι ο πιστούχος δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του 

EBA Implementing Technical Standard (ITS) on 
Supervisory Reporting (Forbearance and non-
performing exposures) 

http://www.ifrs.org/Pages/default.aspx
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu./
https://www.bis.org/bcbs
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013L0036
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Full-time_equivalent_(FTE)
https://www.ivsc.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
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υποχρεώσεις χωρίς τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
οποιουδήποτε καθυστερούμενου ποσού ή από τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης. 

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνουν τα ανοίγματα σε αθέτηση και τα 
απομειωμένα ανοίγματα. Το σύνολο των ΜΕΑ προκύπτει από το άθροισμα των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων χρεωστικών τίτλων και των μη 
εξυπηρετούμενων στοιχείων εκτός ισολογισμού. Βλ. επίσης Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 
της ΕΑΤ όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών (μέτρα ρύθμισης και μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα).  

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια - 
ΜΕΔ (non-performing loans - 
NPL) 

Δάνεια εκτός αυτών που διακρατούνται για διαπραγμάτευση που πληρούν ένα ή και τα δυο 
από τα παρακάτω κριτήρια: 

α) σημαντικά ανοίγματα με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών· 

ο πιστούχος αξιολογείται ως απίθανο να πληρώσει τις πιστωτικές του υποχρεώσεις πλήρως 
χωρίς ρευστοποίηση της εξασφάλισης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληξιπρόθεσμου ποσού ή 
από τον αριθμό ημερών καθυστέρησης. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια περιλαμβάνουν τα δάνεια σε αθέτηση και τα απομειωμένα 
δάνεια. Τα ΜΕΔ αποτελούν μέρος των ΜΕΑ. Βλ. επίσης Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα της 
ΕΑΤ όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών (μέτρα ρύθμισης και μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα). 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν έγγραφο κατευθύνσεων αναφέρεται 
γενικότερα αναφορά στον όρο «ΜΕΔ», καθώς αυτός είναι ο καθιερωμένος όρος που 
χρησιμοποιούν μεταξύ τους οι τράπεζες και οι εποπτικές αρχές στις καθημερινές τους 
επαφές. Σε τεχνικούς όρους, το έγγραφο κατευθύνσεων εξετάζει όλα τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΑΤ, καθώς και τα ανοίγματα υπό κατάσχεση. Εν 
μέρει εξετάζει επίσης τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα με αυξημένο κίνδυνο να μετατραπούν σε 
μη εξυπηρετούμενα, όπως τα ανοίγματα υπό παρακολούθηση και τα εξυπηρετούμενα 
ρυθμισμένα ανοίγματα. 

EBA Implementing Technical Standards (ITS) on 
Supervisory Reporting (Forbearance and non-
performing exposures) 

Μη εξυπηρετούμενα στοιχεία 
ενεργητικού (non-performing 
assets - NPA) 

Σύνολο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση  

Μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ 
(Workout Units - NPL WU) 

Ειδικές και ξεχωριστές οργανωτικές μονάδες εντός της τράπεζες οι οποίες ασχολούνται 
αποκλειστικά με τις διαδικασίες διευθέτησης των ΜΕΔ. Οι μονάδες αυτές εκτελούν επίσης 
δραστηριότητες που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 90 ημερών (δηλ. ανοίγματα 
που δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί ως ΜΕΔ) ή τα υπό κατάσχεση στοιχεία ενεργητικού. 

 

Οδηγία σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις 
(Capital Requirements 
Directive - CRD IV )  

Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την 
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ. Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ 

Επίσημο κείμενο της CRD IV  

Πιθανή αδυναμία πληρωμής ή 
αβέβαιη είσπραξη 
(unlikeliness to pay) 

Βλ. το άρθρο 178 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τα στοιχεία 
που θα λαμβάνονται υπόψη ως ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0575 

Πιθανότητα αθέτησης 
υποχρέωσης (probability of 
default - PD) 

Ως «πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης» ή «PD» νοείται η πιθανότητα αθέτησης ενός 
αντισυμβαλλομένου σε περίοδο ενός έτους. 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013, άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο 54 

Πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση 
ανάληψης κινδύνου (risk 
appetite framework - RAF)  

Η συνολική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των διαδικασιών, των 
ελέγχων και των μηχανισμών, μέσω των οποίων θεσπίζεται, κοινοποιείται και 
παρακολουθείται η διάθεση ανάληψης κινδύνου. Περιλαμβάνει τη δήλωση σχετικά με τη 
διάθεση ανάληψης κινδύνου, τα όρια κινδύνου και μια σύντομη παρουσίαση των ρόλων και 
των αρμοδιοτήτων αυτών που επιβλέπουν την εφαρμογή και παρακολούθηση του εν λόγω 
πλαισίου. Το πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους ουσιώδεις κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τη φήμη του 
ιδρύματος έναντι των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των καταθετών, των επενδυτών 
και των πελατών. Το πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου ευθυγραμμίζεται με 
τη στρατηγική του ιδρύματος.  

Έγγραφο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητα με τίτλο «Principles for An Effective 
Risk Appetite Framework» 

Πληροφοριακά συστήματα 
διαχείρισης (management 
information systems - MIS) 

Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης κινδύνου για τη συγκέντρωση και υποβολή σχετικών 
στοιχείων σε επίπεδο επιχειρήσεων και τραπεζών.  

Βλ. BIS Principles for effective risk data aggregation 
and risk reporting  

Πρόβλεψη για ζημίες από 
δάνεια (loan loss provision - 
LLP) 

Μείωση της τρέχουσας αξίας ενός στοιχείου ενεργητικού προκειμένου να αντανακλάται η 
μείωση της φερεγγυότητάς του.  

 

Σημαντικό ίδρυμα (significant 
institution - SI) 

Σε όρους του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), ως σημαντικό ίδρυμα νοείται τράπεζα η 
οποία λόγω της σημασίας που της προσδίδεται υπόκειται στην άμεση εποπτεία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ως «σημαντικά» θεωρούνται τα ακόλουθα 
ιδρύματα: οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες μιας συμμετέχουσας χώρας, οι τράπεζες που 
λαμβάνουν άμεση οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας/τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (EFSF/ΕΜΣ) 
και τράπεζες με συνολικό ενεργητικό πάνω από 30 δισεκ. ευρώ ή 20% του εθνικού 
ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος (με σύνολο ισολογισμού ύψους τουλάχιστον 5 δισεκ. 
ευρώ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΕΚΤ μπορεί να χαρακτηρίσει ως σημαντική μια τράπεζα 
που δραστηριοποιείται διασυνοριακά. Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΕΚΤ 
χαρακτήρισε ως σημαντικές περίπου 129 τράπεζες, οι οποίες από κοινού διαθέτουν στοιχεία 
ενεργητικού του τραπεζικού τομέα τα οποία υπερβαίνουν το 80% του συνολικού ενεργητικού 
επί των συγκεντρωτικών ισολογισμών όλων των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η 
άμεση εποπτεία είναι μικροπροληπτική, δηλ. εκ φύσεως αφορά συγκεκριμένα το κάθε 
ίδρυμα, ενώ τα «συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» υπόκεινται σε 
μακροπροληπτική επίβλεψη, δηλ. η επίβλεψη αφορά το σύστημα. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/draft-implementing-technical-standard-on-supervisory-reporting-forbearance-and-non-performing-exposures-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32013L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013R0575
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_131118.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs239.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu./
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Στοιχεία ενεργητικού υπό 
κατάσχεση 

Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων, ως στοιχεία ενεργητικού υπό 
κατάσχεση νοούνται τα στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στον ισολογισμό ενός 
ιδρύματος έπειτα από κατάσχεση της εξασφάλισης ή καταγγελίας παρόμοιων πιστωτικών 
ενισχύσεων. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποκτηθούν μέσω δικαστικής διαδικασίας («υπό 
κατάσχεση» με τη στενή έννοια του όρου), μέσω διμερής συμφωνίας (ανταλλαγή ή πώληση) 
ή μέσω άλλου είδους μεταβίβασης εξασφάλισης από τον πιστούχο στον πιστωτή. Τα στοιχεία 
ενεργητικού υπό κατάσχεση περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού. Σε αυτά τα στοιχεία συγκαταλέγονται όλες οι αποκτηθείσες 
εξασφαλίσεις ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους για λογιστικούς σκοπούς (π.χ. 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού για ιδία χρήση ή προς πώληση). 

 

Σχέδιο εξυγίανσης (recovery 
plan) 

Έγγραφο που συντάσσουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων το οποίο 
περιέχει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να αποκατασταθεί η 
χρηματοοικονομική τους θέση έπειτα από μια σημαντική επιδείνωση της οικονομικής τους 
κατάστασης, όπως απαιτείται από το νέο πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πρόληψη, τη 
διαχείριση και την επίλυση κρίσεων. 

Βλ. το άρθρο 5 παράγραφος 10 της οδηγίας 
2014/59/ΕΕ και το τελικό σχέδιο της ΕΑΤ σχετικά με 
τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με το 
περιεχόμενο των σχεδίων ανάκαμψης (Regulatory 
Technical Standards on the content of recovery 
plans). 



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Παράρτημα 2 Δείγμα κριτηρίων κατηγοριοποίησης ΜΕΔ στη λιανική τραπεζική 121 

Παράρτημα 2 
Δείγμα κριτηρίων κατηγοριοποίησης 
ΜΕΔ στη λιανική τραπεζική 

1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

(α) Πελάτης λιανικής 

(β) Μεμονωμένος συναλλασσόμενος 

(γ) Μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

(δ) Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (επικάλυψη με μεγάλες επιχειρήσεις)  

2. Υποκατηγορία ληξιπρόθεσμων οφειλών/ημέρες καθυστέρησης (όσο υψηλότερο 
το επίπεδο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο στενότερο το φάσμα πιθανών 
λύσεων) 

(α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθυστέρηση >1 ημέρας και ≤90 ημερών 

(β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθυστέρηση >90 ημερών και <180 ημερών 

(γ) Μονάδα ανάκτησης χρέους, σε καθυστέρηση > 180 ημερών, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών υποθέσεων (δανειολήπτες για τους 
οποίους έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται υπό εξέλιξη νομικές 
ενέργειες) 

3. Περιπτώσεις αναδιάρθρωσης (αναδιαρθρωμένα δάνεια με ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, ενδεικτικά της επιμονής των προβλημάτων αποπληρωμής ή/και 
αποτυχία της προσφερθείσας λύσης αναδιάρθρωσης)  

(α) Αριθμός προηγούμενων αναδιαρθρώσεων  

4. Υπόλοιπο ανοιγμάτων  

(α) Υψηλή αξία 

(β) Χαμηλή αξία 

(γ) Πολλαπλά ανοίγματα 

5. Επίπεδο κινδύνου (βάσει αξιολόγησης της τράπεζας / βαθμολόγησης 
συμπεριφοράς / εσωτερικών δεδομένων συμπεριφοράς / ιστορικού 
συναλλαγών / πιστοληπτικής διαβάθμισης). Οι πελάτες με καλύτερο ιστορικό 
πληρωμών είναι πιθανότερο να αποκριθούν θετικά σε προσφορές 
αναδιάρθρωσης.  

(α) Πολύ υψηλό 
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(β) Υψηλό 

(γ) Μέτριο 

(δ) Χαμηλό 

6. Βάσει της συμπεριφοράς του δανειολήπτη:  

(α) εποχικές αποπληρωμές 

(β) συνεργάσιμος έναντι μη συνεργάσιμου (οι πελάτες που δεν είναι πρόθυμοι 
να συνεργαστούν θα πρέπει να παραπέμπονται στις μονάδες ανάκτησης 
χρέους) 

(i) αριθμός υποσχέσεων που τηρήθηκαν/που δεν τηρήθηκαν 

(ii) αριθμός αναπάντητων τηλεφωνικών κλήσεων 

(iii) ημερομηνία τελευταίας επικοινωνίας 

7. Σκοπός της πιστωτικής διευκόλυνσης (ανά προϊόν) 

(α) δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας 

(β) δάνειο για αγορά δευτερεύουσας/εξοχικής κατοικίας 

(γ) δάνειο για αγορά ακινήτου για επενδυτικούς σκοπούς/για ενοικίαση 

(δ) προσωπικό δάνειο 

(ε) λογαριασμός με όριο υπερανάληψης 

(στ) μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού  

(ζ) πιστωτική κάρτα 

(η) δάνειο σε μεμονωμένους συναλλασσόμενους, μικρές επιχειρήσεις, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

(i) για τη σύσταση της επιχείρησης: εγκαταστάσεις, υποδομές, 
μηχανολογικός εξοπλισμός, ανακαινίσεις 

(ii) κεφάλαιο κίνησης 

8. Νόμισμα δανείου (ευρώ, ελβετικό φράγκο, δολάριο, κ.λπ.)  

9. Επιτόκιο δανείου (εξέταση ενδεχομένου μείωσης επιτοκίου για δάνεια που 
επιβαρύνονται από υψηλά επιτόκια, εφόσον είναι δυνατόν) 

10. Προοπτικές του πελάτη (ηλικία, κατάσταση υγείας, απασχόληση και ιστορικό, 
προοπτικές απασχόλησης, επαγγελματικά προσόντα, κλάδος του 
δανειολήπτη).  

11. Χώρα κατοικίας/εγκατάστασης: 
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(α) κάτοικοι  

(β) μη κάτοικοι  

12. Τοποθεσία της υποκείμενης εξασφάλισης:  

(α) στην ύπαιθρο ή σε αστικό περιβάλλον  

(β) προνομιακή τοποθεσία, κέντρο της πόλης, προάστια, κ.λπ. 

13. Τύπος υποκείμενης εξασφάλισης: 

(α) γη 

(i) οικόπεδο 

(ii) γεωργική έκταση 

(β) κτίριο  

(i) κατοικία 

(ii) κατάστημα 

(iii) εργοστάσιο 

14. Βάσει του δείκτη LTV: 

(α) Για δάνεια με χαμηλό δείκτη LTV, η πώληση της υποκείμενης εξασφάλισης 
μπορεί να είναι η προτιμώμενη επιλογή, σε αντίθεση με τα δάνεια με 
υψηλό δείκτη LTV. 

15. Περιπτώσεις δυσχερειών (προβλήματα υγείας, διάσταση, διαζύγιο) 

16. Αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας του δανειολήπτη:  

(α) έχει τη δυνατότητα / δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το δάνειο  

(β) εισόδημα μείον δαπάνες έναντι εύλογων δαπανών διαβίωσης έναντι δόσης 
δανείου 

17. Βιωσιμότητα του δανειολήπτη (δηλ. βιώσιμος έναντι μη βιώσιμου δανειολήπτη) 
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Παράρτημα 3 
Δείκτης αναφοράς για τους ποσοτικούς 
δείκτες παρακολούθησης των ΜΕΔ  

Οι τράπεζες θα πρέπει καθορίζουν ισχυρή ομάδα ποσοτικών δεικτών για τη μέτρηση 
της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής τους για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια και τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατάσχεση. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικός, αλλά όχι εξαντλητικός κατάλογος 
αυτών των δεικτών και συμπεριλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία που περιγράφονται 
στην ενότητα 3.5 των παρουσών κατευθύνσεων. 

 

Ποσοτικοί δείκτες ΜΕΔ υψηλού επιπέδου  

Επίπεδο και ροές ΜΕΑ Ύψος ΜΕΑ / Συνολικός όγκος ανοιγμάτων 

 Ύψος ΜΕΑ + στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση + εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση ανοίγματα / 
Συνολικός όγκος ανοιγμάτων + στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση 

 Τριμηνιαία ροή ΜΕΑ (+/-) / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ροή από ΕΑ σε ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ροή από εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση σε ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ροή από ΜΕΑ σε ΕΑ 

 Τριμηνιαία ροή από ΜΕΑ σε εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση 

 Τριμηνιαία ροή από εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση σε ΕΑ 

 Τριμηνιαία ροή από ΕΑ σε εξυπηρετούμενα υπό ρύθμιση 

Προβλέψεις Τριμηνιαία αύξηση ύψους προβλέψεων 

 Τριμηνιαίο επίπεδο αναστροφής προβλέψεων 

 Τριμηνιαία μεταβολή του ύψους των προβλέψεων (+/-) / Σύνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Συσσωρευθείσες συνολικές προβλέψεις / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Κατά ομάδα (π.χ. αριθμός ετών μετά την αναταξινόμηση στα ΜΕΔ, με εξασφάλιση/χωρίς εξασφάλιση) 

Προϋπολογισμός για 
ζημίες 

Συνολικές ζημίες λόγω δραστηριότητας ρύθμισης 

 Συνολικές ζημίες έναντι προϋπολογισμού 

Δραστηριότητα είσπραξης 

Δραστηριότητα 
προσωπικού 

Αριθμός δεσμεύσεων πελατών ανά τρίμηνο έναντι σχεδίου 

 Αριθμός δεσμεύσεων πελατών με αποτέλεσμα συμφωνία ρύθμισης 

 Αριθμός δεσμεύσεων πελατών με αποτέλεσμα ανάκτηση σε μετρητά 

Ανάκτηση σε μετρητά Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από ΜΕΑ / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από τόκους επί ΜΕΑ / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από κεφάλαιο και προμήθειες επί ΜΕΑ / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από ρευστοποιήσεις που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία, επίσης 
ως ποσοστό του συνολικού ύψους ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από ρευστοποιήσεις που δεν σχετίζονται με ακίνητη περιουσία, 
επίσης ως ποσοστό του συνολικού ύψους ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από πωλήσεις ΜΕΑ, επίσης ως ποσοστό του συνολικού ύψους ΜΕΑ 

 Τριμηνιαία ανάκτηση σε μετρητά από ΜΕΑ, επίσης ως ποσοστό του συνολικού ύψους ΜΕΑ 

Δραστηριότητα ρύθμισης 

Παραγραφή χρέους Τριμηνιαία παραγραφή χρέους 

 Τριμηνιαία παραγραφή χρέους / Προβλέψεις ειδικού σκοπού  
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 Τριμηνιαία παραγραφή χρέους / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

Λογιστικές διαγραφές Τριμηνιαίες λογιστικές διαγραφές (ολικές και μερικές) 

 Τριμηνιαίες λογιστικές διαγραφές (ολικές και μερικές) / Προβλέψεις ειδικού σκοπού 

 Τριμηνιαίες λογιστικές διαγραφές (ολικές και μερικές) / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

Δραστηριότητα ρύθμισης Αξία ΜΕΑ που τελούν υπό βραχυπρόθεσμη ρύθμιση  

 Αξία ΜΕΑ που τελούν υπό μακροπρόθεσμη ρύθμιση 

 Αξία πρόσφατα συμφωνηθεισών λύσεων ρύθμισης κατά χαρακτηριστικά (π.χ. απαλλαγή πληρωμής > 
12 μήνες) 

 Αξία δανείων που τελούν υπό ρύθμιση / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Αξία ΕΑ που τελούν υπό ρύθμιση 

 Τριμηνιαία μη εξυπηρετούμενα ρυθμισμένα / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Συνολικά μη εξυπηρετούμενα ρυθμισμένα / Συνολικό ύψος ΜΕΑ 

 Αξία μη εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οικονομικές 
δυσχέρειες 

Ποσοστό εκ νέου 
αθέτησης 

Ποσοστό εκ νέου αθέτησης επί μη εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων 

 Ποσοστό εκ νέου αθέτησης επί εξυπηρετούμενων ρυθμισμένων 

Ανταλλαγή χρέους / 
στοιχείου ενεργητικού 

Τριμηνιαίες ανταλλαγές χρέους προς μετοχικό κεφάλαιο, επίσης ως ποσοστό του συνολικού ύψους 
ΜΕΑ 

 Τριμηνιαίες ανταλλαγές χρέους προς στοιχείο ενεργητικού, επίσης ως ποσοστό του συνολικού ύψους 
ΜΕΑ 

Νομικές ενέργειες 

Νομικές ενέργειες Αξία και αριθμός δανείων που υπόκεινται σε νομικές ενέργειες 

 Αξία και αριθμός στοιχείων ενεργητικού που κατασχέθηκαν πρόσφατα 

 Τριμηνιαία αξία και αριθμός νέων δανείων για τα οποία κινούνται νομικές ενέργειες 

 Τριμηνιαία αξία και αριθμός δανείων τα οποία παύουν να υπόκεινται σε νομικές ενέργειες 

 Μέση διάρκεια νομικών διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα 

 Μέσα ποσά που ανακτήθηκαν στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα 
(συμπεριλαμβανομένου του συνολικού κόστους) 

 Ποσοστό ζημίας επί δανείων τα οποία παύουν να υπόκεινται σε νομικές ενέργειες 

Στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης που απορρέουν από ΜΕΔ 

Τόκοι από ΜΕΔ Πληρωμές τόκων επί ΜΕΔ που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

 Ποσοστό αναγνωρισμένων πληρωμών τόκων επί ΜΕΔ που έχουν πραγματικά ληφθεί 
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Παράρτημα 4 
Ενδεικτικοί δείκτες έγκαιρης 
προειδοποίησης 

 

Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο δανειολήπτη από εξωτερικές πηγές 

Εξωτερικές πηγές Αύξηση χρέους και εξασφάλισης σε άλλες τράπεζες 

 Ταξινόμηση ανοιγμάτων σε καθυστέρηση ή σε άλλες κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων σε άλλες 
τράπεζες 

 Αθέτηση εγγυητή 

 Χρέος σε ιδιωτικό κεντρικό μητρώο (αν υπάρχει) 

 Νομικές διαδικασίες 

 Χρεοκοπία 

 Μεταβολές στη δομή της εταιρείας (π.χ. συγχώνευση, μείωση κεφαλαίου)  

 Διαβάθμιση από εξωτερικό φορέα και τάσεις 

 Άλλες αρνητικές πληροφορίες όσον αφορά μεγάλους πελάτες/αντισυμβαλλομένους του 
οφειλέτη/των προμηθευτών 

Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο δανειολήπτη από εσωτερικές πηγές 

Εταιρείες Αρνητική τάση όσον αφορά την εσωτερική διαβάθμιση 

 Ανεξόφλητες επιταγές 

 Σημαντική μεταβολή του προφίλ ρευστότητας 

 Μόχλευση στοιχείων παθητικού (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο / σύνολο < 5% ή 10%) 

 Αριθμός ημερών καθυστέρησης 

 Αριθμός μηνών υπερανάληψης / υπέρβασης ορίου υπερανάληψης 

 Κέρδη προ φόρων / έσοδα (π.χ. δείκτης < -1%) 

 Συνεχιζόμενες ζημίες 

 Συνεχής πτώση της αγοραίας αξίας των εμπορικών χρεογράφων της εταιρείας  

 Αρνητικά ίδια κεφάλαια 

 Καθυστέρηση πληρωμών 

 Μείωση κύκλου εργασιών 

 Μείωση των πιστωτικών ορίων που σχετίζονται με εμπορικές απαιτήσεις (π.χ. ετήσια διακύμανση, 
μ.ό. 3 μηνών/μ.ό. 1 έτους) 

 Μη αναμενόμενη μείωση αχρησιμοποίητων πιστωτικών ορίων (π.χ. αχρησιμοποίητο ποσό / 
συνολικό πιστωτικό όριο) 

 Αρνητική τάση όσον αφορά τη βαθμολόγηση συμπεριφοράς 

 Αρνητική τάση όσον αφορά την πιθανότητα αθέτησης ή/και την εσωτερική διαβάθμιση 

Φυσικά πρόσωπα Δόση στεγαστικού δανείου > πιστωτικό υπόλοιπο σε δεδομένη χρονική στιγμή 

 Ημέρες καθυστέρησης στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου 

 Μείωση του υπολοίπου πίστωσης > 95% τους τελευταίους 6 μήνες 

 Μέσο συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο < 0,05% του συνολικού υπολοίπου της οφειλής 

 Ρυθμισμένα δάνεια 

 Εθνικότητα και σχετικά ιστορικά ποσοστά ζημίας  

 Μείωση αποδοχών τους τελευταίους 3 μήνες 

 Ανεργία 

 Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αρχικό στάδιο (π.χ. καθυστέρηση 5-30 ημερών, ανάλογα με τον τύπο 
χαρτοφυλακίου/πελάτη). 

 Μείωση των τραπεζικών μεταφορών σε τρεχούμενους λογαριασμούς 

 Αύξηση του λόγου της δόσης του δανείου προς τις αποδοχές 

 Αριθμός μηνών (υπέρβασης ορίου) υπερανάληψης  
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 Αρνητική τάση όσον αφορά τη βαθμολόγηση συμπεριφοράς 

 Αρνητική τάση όσον αφορά την πιθανότητα αθέτησης ή/και την εσωτερική διαβάθμιση 

Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου/κατηγορίας 

Κατανομή χαρτοφυλακίου   

 Κατανομή μεγέθους και επίπεδο συγκέντρωσης 

 Κορυφαίες Χ (π.χ. 10) ομάδες συνδεδεμένων πελατών και σχετικές ενδείξεις κινδύνου 

 Ανάλυση κατά κατηγορία στοιχείων ενεργητικού 

 Ανάλυση κατά κλάδο, τομέα, τύπο εξασφάλισης, χώρα, διάρκεια, κ.λπ. 

Παράμετροι κινδύνου Εξέλιξη δεικτών PD/LGD (συνολική και κατά κατηγορία) 

 Προβλέψεις και προβολές σχετικά με τους δείκτες PD/LGD 

 Συνολική αναμενόμενη ζημία 

 Άνοιγμα σε αθέτηση  

Στοιχεία σχετικά με 
προβλέψεις για ζημίες από 
δάνεια 

Επίπεδα και ροές προβλέψεων για ζημίες από δάνεια (συνολικά και κατά κατηγορία) 

 Ποσότητες και τάσεις των προβλέψεων έναντι σημαντικού κινδύνου σε μεμονωμένο επίπεδο 

ΜΕΔ/καθεστώς 
ρύθμισης/κατάσχεση 

Ποσότητα ΜΕΔ ανά κατηγορία (σε καθυστέρηση >90 ημερών, προβλέψεις για ζημίες από δάνεια, 
κ.λπ.) 

ΜΕΔ/καθεστώς 
ρύθμισης/κατάσχεση 

Ποσότητα ρυθμίσεων και κατηγοριοποίηση (αναδιάρθρωση, διευθέτηση, αναγκαστική επιμήκυνση, 
άλλες τροποποιήσεις, αναβολές, καθυστέρηση >90 ημερών, προβλέψεις για ζημίες από δάνεια) 

 Στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση επί συνολικών ανοιγμάτων 

 Δείκτης ΜΕΔ χωρίς στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση 

 Δείκτης ΜΕΔ με στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση 

 Κάλυψη ΜΕΔ (προβλέψεις για ζημίες από δάνεια, εξασφαλίσεις, άλλες εγγυήσεις) 

  

 

 

Δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης ανά συγκεκριμένο τύπο πελατών/τομέων 

Γενικά Προσαρμόσιμα στοιχεία δεικτών (ΑΕΠ, χρηματιστηριακές αγορές, τιμές βασικών εμπορευμάτων, 
τιμές συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, κ.λπ.) 

Ναυτιλία Δείκτες ναυτιλιακής αγοράς (π.χ Baltic Dry Index) 

 Δείκτης εξυπηρέτησης χρέους και δείκτες LTV 

Αεροπλοΐα Δείκτες που αφορούν αεροπορικές εταιρείες (φορτίο επιβατών, έσοδα ανά επιβάτη, κ.λπ.) 

Ακίνητα Δείκτες που σχετίζονται με ακίνητα (κατηγορία, περιοχή, πόλεις, αγροτικές περιοχές, κ.λπ.) 

 Βαθμολογίες της αγοράς ενοικιαζομένων και αναμενόμενες μεταβολές αξίας της αγοράς 

Ενέργεια Δεδομένα δεικτών σχετικά με περιφερειακές εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ποσότητα αιολικής 
ενέργειας, κ.λπ.) 

 Σύστημα συλλογής πληροφοριών σχετικά με δυνητικούς τεχνικούς ή πολιτικούς κινδύνους επί της 
ενέργειας  

Υποδομές/αερολιμένες Δεδομένα επιβατικής κίνησης στους αερολιμένες 
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Παράρτημα 5 
Κοινές πολιτικές σχετικά με τα ΜΕΔ 

Οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύσσουν, να επανεξετάζουν τακτικά και να 
παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους με τις πολιτικές σχετικά με το πλαίσιο 
διαχείρισης των ΜΕΔ. Για τις τράπεζες με υψηλά επίπεδα ΜΕΔ, το διοικητικό όργανο 
θα πρέπει να επανεξετάζει τις εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες τουλάχιστον μία 
φορά ετησίως και να προβαίνει σε τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων της 
στρατηγικής της και του επιχειρησιακού της μοντέλου για τα ΜΕΔ κατά περίπτωση) 
και την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να θεσπιστούν οι ακόλουθες πολιτικές. 

Πολιτική διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών  

Σκοπός της εν λόγω πολιτικής είναι να ορίσει το επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΔ 
(βλ. ενότητα 3.3), συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

• τη δομή και τις αρμοδιότητες των μονάδων διευθέτησης ΜΕΔ καθώς και άλλων 
μονάδων που συμμετέχουν στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(συμπεριλαμβανομένων ΜΕΔ), καθώς επίσης και σαφείς παράγοντες που 
ενεργοποιούν τη μεταβίβαση αρμοδιότητας και τη σύνδεση με τις διάφορες 
κατηγορίες χαρτοφυλακίων, 

• τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις εμπλεκόμενες 
λειτουργίες και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

• τη διαδικασία και τα κριτήρια μεταβίβασης αρμοδιότητας που πρέπει 
να τηρούνται σε κάθε στάδιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλ. των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πρώιμη φάση, των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών με καθυστέρηση έως 90 ημέρες και των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.  

• τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που ένας 
δανειολήπτης ταξινομείται ως μη συνεργάσιμος ή/και ως μη βιώσιμος 
και τα κριτήρια βάσει των οποίων ο δανειολήπτης περιλαμβάνεται 
στην εν λόγω ταξινόμηση, 

• την επικοινωνία59 με τον δανειολήπτη σε κάθε στάδιο, 

• τα εργαλεία και τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζονται, 

• τις απαιτήσεις σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους,  
                                                                    
59  Η επικοινωνία με τον δανειολήπτη θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. 

κώδικα δεοντολογίας) της χώρας όπου διεξάγονται οι συναλλαγές. 
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• το ελάχιστο επίπεδο εκθέσεων πληροφοριών για τη διοίκηση που πρέπει 
να εκπονούνται εντός της τράπεζας για τους σκοπούς της 
παρακολούθησης και τακτικές επικαιροποιήσεις που απευθύνονται στο 
διοικητικό όργανο. 

Πολιτική ρύθμισης 

Σκοπός της πολιτικής ρύθμισης είναι να καθορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου η 
τράπεζα μπορεί να χορηγήσει μέτρα ρύθμισης σε δανειολήπτες οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον οικονομικές δυσχέρειες 
(βλ. κεφάλαιο 4). 

Ενδεικτικά, η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον τα εξής: 

1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής και μη χρηματοοικονομικής 
φύσης που πρέπει να παρέχουν οι δανειολήπτες60 στον υπεύθυνο χορήγησης 
πιστώσεων προκειμένου να αποδείξουν την ικανότητά τους να αποπληρώσουν 
το κεφάλαιο και τους τόκους.  

2. Τους ελάχιστους βασικούς ποσοτικούς και άλλους δείκτες σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα αποπληρωμής, οι οποίοι αναλύονται λεπτομερώς 
ανά χαρτοφυλάκιο/προϊόν, που πρέπει να εφαρμόζει ο υπεύθυνος χορήγησης 
πιστώσεων προκειμένου να αξιολογεί πλήρως την ικανότητα αποπληρωμής του 
δανειολήπτη. 

3. Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή του πλέον κατάλληλου μέτρου ρύθμισης για έναν δανειολήπτη: 

(α) Όσον αφορά τους πελάτες λιανικής, η διαδικασία θα πρέπει να 
απεικονίζεται με δενδροδιάγραμμα όπως αυτό που παρουσιάζεται στο 
ειδικό κεφάλαιο για τα μέτρα ρύθμισης. Όσον αφορά τους δανειολήπτες μη 
λιανικής τραπεζικής, το δενδροδιάγραμμα ίσως να μην είναι η 
ενδεδειγμένη προσέγγιση, η πολιτική όμως θα πρέπει να παρέχει σαφείς 
οδηγίες στον υπεύθυνο χορήγησης πιστώσεων σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης της καταλληλότητας ενός μέτρου ρύθμισης για τους εν λόγω 
δανειολήπτες. 

(β) Στην περίπτωση δανειοληπτών για τους οποίους δεν μπορεί να βρεθεί 
λύση (μη βιώσιμοι ή/και μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες), τις διαδικασίες, 
βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, μεταφοράς αυτών των 
δανειοληπτών στις αρμόδιες για τη ρευστοποίηση μονάδες διευθέτησης 
ΜΕΔ. 

4. Μια δέσμη εργαλείων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λύσεων όπως 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.  

                                                                    
60  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος δανειολήπτη, δηλ. εάν 

πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
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(α) Κάθε λύση ρύθμισης θα πρέπει να περιλαμβάνει στην ουσία εκ νέου 
αναδοχή από την πλευρά του δανειολήπτη προκειμένου να καθορίζεται 
μια βιώσιμη διάρθρωση του χρέους και να αποδεικνύεται η ικανότητα 
αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων.  

5. Σαφείς οδηγίες προς τον υπεύθυνο χορήγησης πιστώσεων σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την αναπροσαρμογή αξίας εξασφαλίσεων σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 7.  

6. Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα επίπεδα και τις διαδικασίες έγκρισης για 
κάθε τύπο λύσης ρύθμισης και τα επίπεδα ανοιγμάτων έως το επίπεδο του 
διοικητικού οργάνου.  

7. Τη διαδικασία παρακολούθησης των χορηγούμενων λύσεων ρύθμισης και της 
απόδοσης του δανειολήπτη μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης.  

(α) Αυτές οι διαδικασίες θα πρέπει να ορίζουν με σαφήνεια τη συχνότητα 
αξιολόγησης του δανειολήπτη, τις συνθήκες που συνιστούν εκ νέου 
αθέτηση, τη διαδικασία επαναξιολόγησης και τις απαιτήσεις για την 
υποβολή αναφορών σχετικά με εκ νέου αθετήσεις. 

8. Το εύρος της τιμολόγησης σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση και τον τύπο 
δανειολήπτη. 

Για το στοιχείο 2 παραπάνω, οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύξουν κατευθυντήριες 
γραμμές που θα αφορούν συγκεκριμένους τομείς (τουλάχιστον κανονιστικές 
κατηγορίες ανοιγμάτων) οι οποίες θα καθορίζουν τους βασικούς 
χρηματοοικονομικούς ποσοτικούς δείκτες για  συγκεκριμένους τομείς (ΜΜΕ και 
μεγάλες εταιρείες).  Για παράδειγμα, στον ξενοδοχειακό τομέα η αξιολόγηση μπορεί 
να περιλαμβάνει τις μέσες τιμές δωματίων, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο, την 
πληρότητα, τη μετατροπή μετρητών, τις πάγιες δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών 
δαπανών, τις μεταβλητές δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών δαπανών, τις 
δαπάνες συντήρησης, κ.λπ.  

Ανάκτηση χρέους / πολιτική εκποίησης 

Οι μονάδες διευθέτησης ΜΕΔ που είναι αρμόδιες για την ανάκτηση χρέους θα 
πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα στις καταλληλότερες ενέργειες για τη βελτίωση της 
είσπραξης χρέους και τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης χρέους/την ελαχιστοποίηση 
της ζημίας. Οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τη 
στρατηγική για τα ΜΕΔ στο πλαίσιο πολιτικής ανάκτησης χρέους στην οποία θα 
εξετάζονται τουλάχιστον τα εξής: 

• Το εύρος διαθέσιμων επιλογών για την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης. 
Ενδεικτικά, οι επιλογές που διαθέτει μια μονάδα ανάκτησης χρέους είναι οι εξής 
(χωρίς συγκεκριμένη προβλεπόμενη σειρά): 

• εθελοντική πώληση στοιχείου ενεργητικού (ο δανειολήπτης δεσμεύεται εκ 
νέου και συμφωνεί να πωλήσει το στοιχείο ενεργητικού) 
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• αναγκαστική πώληση του στοιχείου ενεργητικού μέσω αναγκαστικού 
διαχειριστή/δικαστικής διαδικασίας (τα στοιχεία ενεργητικού δεν 
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος) 

• κατάσχεση στοιχείου ενεργητικού (τα στοιχεία ενεργητικού 
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό του πιστωτικού ιδρύματος) 

• είσπραξη χρέους (εσωτερικά ή εξωτερικά) 

• ανταλλαγή χρέους με στοιχείο ενεργητικού/μετοχικό κεφάλαιο 

• πώληση δανείου/δανειακού χαρτοφυλακίου σε τρίτο.  

• Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποφασιστεί ποια 
είναι η καταλληλότερη επιλογή ανάκτησης και η σύνθεση της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων (π.χ. υπεύθυνος χορήγησης πιστώσεων, δικηγόροι, ειδικοί 
σε θέματα ακινήτων, έλεγχος κινδύνου) που θα συνεισφέρουν στη λήψη της 
απόφασης.   

• Η επιλογή ανάκτησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη εξασφάλισης, 
τον τύπο νομικής τεκμηρίωσης, τον τύπο δανειολήπτη, τις τοπικές συνθήκες της 
αγοράς και τις μακροοικονομικές προοπτικές, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και 
τα πιθανά ιστορικά ποσοστά ανάκτησης ανά επιλογή έναντι του κόστους που 
συνεπάγεται κάθε επιλογή.  

• Ένας σαφής ορισμός των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών ή παραπομπή στις 
σχετικές πολιτικές που περιλαμβάνουν αυτόν τον ορισμό. 

• Μια σαφώς καθορισμένη εγκριτική διαδικασία για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
ανάκτησης χρέους για τις διαφορετικές επιλογές ανάκτησης που διαθέτει η 
τράπεζα.  

• Ο ρόλος των τμημάτων ελέγχου κινδύνων και εσωτερικής επιθεώρησης στην 
όλη διαδικασία και στη διαδικασία παρακολούθησης. 

Όσον αφορά τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης η πολιτική θα πρέπει να καθορίζει 
τα ακόλουθα. 

• Τη μέθοδο αποτίμησης που πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά το στοιχείο 
ενεργητικού (σύμφωνα με το κεφάλαιο 7), συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
ρευστοποίησης που εφαρμόζεται τόσο σε ένα σενάριο συναινετικής πώλησης 
όσο και σε ένα σενάριο μη συναινετικής πώλησης. Το κόστος ρευστοποίησης 
θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενότητα 
7.4.3. 

• Τη συμμετοχή εσωτερικών ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. 

• Δυνητικά όρια όσον αφορά το ποσό ανακτηθέντων ή κατασχεθέντων στοιχείων 
ενεργητικού που θα αποκτηθούν από την τράπεζα εντός συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου και δυνητικά όρια όσον αφορά το ποσό των στοιχείων 
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ενεργητικού που θα μπορούσε να διακρατεί η τράπεζα σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή.61 

• Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται μετά την ανάκτηση ή την κατάσχεση 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής πώλησης, και η αρμόδια μονάδα 
εντός της τράπεζας η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των σχετικών στοιχείων 
ενεργητικού (μπορεί επίσης να καθοριστεί σε ξεχωριστή πολιτική περί 
κατασχεθέντων/ανακτηθέντων στοιχείων ενεργητικού). 

Ταξινόμηση ΜΕΔ και πολιτική σχηματισμού προβλέψεων 

Οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετούν, να τεκμηριώνουν και να τηρούν ορθές 
μεθοδολογίες που εξετάζουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους ελέγχους για την 
αξιολόγηση και τον υπολογισμό των προβλέψεων έναντι μη εξυπηρετούμενων 
δανείων.62 

• Αυτές οι μεθοδολογίες θα πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση.  

• Οι μεθοδολογίες θα πρέπει να τεκμηριώνουν με σαφήνεια τους βασικούς 
όρους, τις κρίσεις, τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που αφορούν την 
αξιολόγηση και την επιμέτρηση των προβλέψεων έναντι των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (π.χ. ποσοστά μεταβολής, ζημιογόνα γεγονότα, 
κόστος ρευστοποίησης της εξασφάλισης).63 Θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επαρκή βαθμό σύνεσης και να στηρίζονται από εμπειρικά στοιχεία.  

• Σαφείς κατευθύνσεις σχετικά με τον έγκαιρο χαρακτήρα των προβλέψεων ανά 
τύπο κανονιστικής κατηγορίας ανοιγμάτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο (βλ. 
ενότητα 6.6). 

• Οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετούν και να τηρούν γραπτές πολιτικές και 
διαδικασίες που αναλύουν λεπτομερώς τα συστήματα και τους ελέγχους 
πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούν στις μεθοδολογίες τους για τον 
πιστωτικό κίνδυνο.64 

• Οι κρίσεις της διοίκησης, οι εκτιμήσεις, οι εξεταζόμενες παραδοχές και οι 
σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
κατάλληλης δημοσιοποίησης.  

• Ως βέλτιστη πρακτική, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν τα ποσοστά 
ζημιών τους σε τακτικούς εκ των υστέρων ελέγχους. Σύμφωνα με την εποπτική 

                                                                    
61  Να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος συγκέντρωσης του κλάδου, π.χ. στον τομέα των ακινήτων. 
62  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», αρχή 2. 
63  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», παράγραφος 29. 
64  Έγγραφο κατευθύνσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία με τίτλο «Guidance 

on credit risk and accounting for expected credit losses», παράγραφος 31. 
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προσδοκία αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον κάθε έξι 
μήνες.  

• Επιπλέον, όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο αναστροφής/μείωσης των 
υφιστάμενων προβλέψεων, οι τράπεζες θα πρέπει να επιδεικνύουν επαρκή 
σύνεση και να διασφαλίζουν ότι οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις και παραδοχές 
αντανακλούν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την τρέχουσα αξιολόγηση 
των αναμενόμενων οικονομικών προοπτικών.  

• Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη συμβατική υποχρέωση 
αναμενόμενων ταμειακών ροών προτού εξετάσουν το ενδεχόμενο να τις 
συμπεριλάβουν σε προεξοφληθείσες ταμειακές ροές. 

Πολιτική διαγραφών 

Όπως περιγράφεται στην ενότητα 6.6, όλες οι τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν 
καθορισμένη πολιτική διαγραφών προκειμένου να διασφαλίζουν την έγκαιρη 
αξιολόγηση της «ανακτησιμότητας» των ΜΕΔ. 

Εάν ληφθούν υπόψη η δυνητική επίδραση στο κεφάλαιο των τραπεζών και ο ηθικός 
κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσουν οι διαγραφές, θα πρέπει να θεσπιστούν 
συγκεκριμένοι και σαφείς κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή τους 
ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας, ενώ θα πρέπει να 
δημιουργηθεί και μηχανισμός διαρκούς ελέγχου προκειμένου να διαπιστώνεται η 
ορθή και συνετή εφαρμογή τους.  

Τα έγγραφα που αφορούν την πολιτική/τη διαδικασία διαγραφών θα πρέπει να 
εξετάζουν τουλάχιστον τα εξής: 

• την προσέγγιση διαγραφής που πρέπει να ακολουθείται ανά συγκεκριμένη 
κατηγορία χαρτοφυλακίου/ανοίγματος, δηλ. υπό ποιες συνθήκες/περιστάσεις 
πρέπει να διενεργούνται οι διαγραφές, 

• κατά πόσον είναι επιτρεπτή η προσέγγιση κατά περίπτωση και οι διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται,  

• τα έγγραφα που απαιτούνται για την τεκμηρίωση απόφασης διαγραφής 
πίστωσης, 

• κατά πόσον θα υπάρχει μέγιστο ποσό επιτρεπτών διαγραφών ανά 
(συνδεόμενο) δανειολήπτη και ανά χαρτοφυλάκιο,  

• τα όρια έγκρισης πιστώσεων σε σχέση με τις διαγραφές.  

Συνιστάται επίσης η θέσπιση κατάλληλων ορίων εξουσίας όσον αφορά την 
εφαρμογή συμφωνιών διαγραφής και παραγραφής χρέους, δεδομένων των 
σημαντικών οικονομικών συνεπειών καθώς και των συνεπειών ως προς το κύρος 
που συνδέονται με εσφαλμένες αποφάσεις.   
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Πολιτική σχετικά με το προβληματικό χρέος μεταξύ πολλών 
τραπεζών 

Οι τράπεζες θα πρέπει επίσης να εξετάζουν την αλληλεπίδραση με άλλους πιστωτές 
όσον αφορά δανειολήπτες, συνήθως εταιρείες, οι οποίοι έχουν ΜΕΔ έναντι πολλών 
πιστωτών. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα πρέπει να θεσπίζουν σαφή διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και αλληλεπίδρασης με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ή τρίτα 
μέρη) έναντι των οποίων ο δανειολήπτης τηρεί οφειλές. 

Πολιτικές σχετικά με τις εξασφαλίσεις 

Με δεδομένη τη σημασία του περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου στη διαδικασία 
διευθέτησης ΜΕΔ, οι τράπεζες θα πρέπει να αναπτύσσουν σαφείς και συνεπείς 
πολιτικές σχετικά με τις εξασφαλίσεις. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν με 
τρόπο ολοκληρωμένο τη διαχείριση και την αποτίμηση όλων των τύπων 
εξασφάλισης που διακρατούνται ως ασφάλεια για τα ΜΕΔ καθώς και την υποβολή 
σχετικών αναφορών.  Δεδομένης της πολυπλοκότητας και της εξειδίκευσης 
ορισμένων εξασφαλίσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να προσφύγουν σε εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες κατά την κατάρτιση και την αναθεώρηση αυτών των πολιτικών.  
Με την ανάπτυξη πολιτικών σχετικά με τις εξασφαλίσεις, οι τράπεζες θα 
διασφαλίσουν την υιοθέτηση συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση και 
την αποτίμηση παρόμοιων τύπων εξασφαλίσεων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 του παρόντος εγγράφου.  

Πολιτική έγκαιρης προειδοποίησης/καταλόγου παρακολούθησης 

Θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική πολιτική η οποία θα διευκρινίζει μεταξύ άλλων: 

• τους τύπους ενεργειών που απαιτούνται ως απόκριση στους διαφορετικούς 
τύπους έγκαιρης προειδοποίησης – οι διευθυντές σχέσεων δεν θα πρέπει να 
μπορούν να διαγράψουν σήματα έγκαιρης προειδοποίησης αν δεν έχουν 
αναληφθεί και καταγραφεί κατάλληλες ενέργειες, 

• διαδικασίες κλιμάκωσης, 

• βασικά στοιχεία, συχνότητα και αποδέκτες των υποβαλλόμενων αναφορών, 

• κριτήρια μεταβίβασης/σύνδεση με τις διαδικασίες για τα ΜΕΔ. 

Πολιτική εξωτερικής ανάθεσης/διαχείρισης ΜΕΔ 

Θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική πολιτική σχετικά με την εξωτερική ανάθεση 
υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική αυτή θα πρέπει 
περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επιλογή των εξωτερικών 
συνεργατών, το απαιτούμενο νομικό περιεχόμενο των συμβάσεων και τη διαδικασία 
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λήψης αποφάσεων για τις συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης καθώς και την 
παρακολούθηση των συμφωνιών αυτών. 
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Παράρτημα 6 
Αξιολόγηση της οικονομικής 
δυνατότητας δανειοληπτών λιανικής και 
εταιρικών δανειοληπτών 

Δανειολήπτες λιανικής 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δανειολήπτης έχει διαφορετικές κατηγορίες 
πιστωτικών διευκολύνσεων με την τράπεζα (π.χ. στεγαστικό δάνειο, πιστωτική 
κάρτα, καταναλωτικό δάνειο, κ.λπ.), η τράπεζα θα πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο 
«διαχωρισμού» των διαφόρων πιστωτικών διευκολύνσεων, των υποκείμενων 
εξασφαλίσεων ή/και των ροών εισοδήματος.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, η 
τράπεζα θα πρέπει να εξετάζει αυτές τις κατηγορίες, τόσο ξεχωριστά όσο και 
συνολικά, για τον προσδιορισμό της πλέον κατάλληλης συνολικής λύσης 
αναδιάρθρωσης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι ακόλουθες πτυχές. 

• Εξέταση των προσωπικών οικονομικών και μη οικονομικών στοιχείων του 
δανειολήπτη. 

• Εξέταση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης του δανειολήπτη, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις δεσμεύσεις αποπληρωμής μη εξασφαλισμένου χρέους και τις 
συνέπειες μη πληρωμής. 

• Το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμών του δανείου θα πρέπει να ισούται 
με το εναπομένον διαθέσιμο εισόδημα ή να είναι μικρότερο αυτού μετά από την 
αφαίρεση όλων των δαπανών και υποχρεώσεων. 

• Ανάλυση/αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων για να εντοπιστεί η χρονική 
στιγμή και οι λόγοι των οικονομικών δυσχερειών του δανειολήπτη και παροχή 
ενδείξεων σχετικά με τη βιωσιμότητα της προσφερθείσας λύσης 
αναδιάρθρωσης. 

• Η αξιολόγηση του επιπέδου δαπανών του δανειολήπτη θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη πιθανές μελλοντικές αυξήσεις των δαπανών. Κατ' ελάχιστο, οι τράπεζες 
θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδεικνύουν ότι έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν 
αυξήσεις σύμφωνα με τον πληθωρισμό, αλλά και ότι έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν 
αυξήσεις που αφορούν συγκεκριμένα τον δανειολήπτη και την ιδιαίτερη 
κατάστασή του (π.χ. αύξηση των εξαρτώμενων μελών ή μελλοντικό κόστος 
σπουδών, κ.λπ.). 

• Όταν λαμβάνονται υπόψη μελλοντικές και συγκεκριμένες μειώσεις δαπανών 
(π.χ. ολοκλήρωση των σπουδών των εξαρτώμενων μελών και είσοδός τους στο 
εργατικό δυναμικό), οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδεικνύουν 
ότι ακολουθείται συντηρητική προσέγγιση για την εξέταση αυτών των δαπανών, 
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ότι είναι εύλογες και πρακτικές στη διάρκεια της αναθεωρημένης λύσης και ότι 
δεν θα επιβαρύνουν παράλογα τον δανειολήπτη. 

• Αξιολόγηση κατά πόσο η προτεινόμενη λύση αναδιάρθρωσης θα συμφωνεί με 
τις εξατομικευμένες ανάγκες του δανειολήπτη για διατήρηση ορισμένου 
επιπέδου διαβίωσης. 

• Αξιολόγηση της τρέχουσας και μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του 
δανειολήπτη. 

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής, θα πρέπει ενδεικτικά να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• προσωπικά οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία (π.χ. εξαρτώμενα μέλη, 
ανάγκες νοικοκυριού, απασχόληση, εισόδημα, δαπάνες, κ.λπ.)· 

• συνολική δανειακή επιβάρυνση· 

• τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής· 

• ιστορικό προηγούμενων αποπληρωμών· 

• λόγοι που οδήγησαν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές (π.χ. μείωση μισθού, απώλεια 
εργασίας, κ.λπ.)· 

• ωρίμανση και επίπεδο ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

• καταλληλότητα του μεγέθους του ακινήτου για τις στεγαστικές ανάγκες του 
δανειολήπτη. 

Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής, θα πρέπει ενδεικτικά να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

• εισόδημα· 

• έτη έως τη σύνταξη σε σχέση με τη διάρκεια του δανείου· 

• στάδιο του κύκλου ζωής· 

• εξαρτώμενα μέλη και ηλικία τους· 

• καθεστώς/προοπτικές απασχόλησης· 

• τομέας κλάδου· 

• αποταμιεύσεις και περιουσιακά στοιχεία· 

• δάνεια και άλλες υποχρεώσεις· 

• μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής· 

• ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης· 

• σχετικοί δείκτες της αγοράς εργασίας· 



Έγγραφο κατευθύνσεων προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – 
Παράρτημα 6 Αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας δανειοληπτών λιανικής και εταιρικών 
δανειοληπτών 138 

• γνωστές μελλοντικές μεταβολές της κατάστασης του δανειολήπτη. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:  

• Για την κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η τράπεζα θα πρέπει να 
αξιολογεί και να είναι σε θέση να παρέχει στοιχεία ότι τα αποδεδειγμένα 
επίπεδα εισοδήματος και δαπανών του δανειολήπτη είναι επαρκή ώστε να έχει 
την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις αναθεωρημένες αποπληρωμές 
του δανείου για τη διάρκεια του αναθεωρημένου προγράμματος αποπληρωμών 
και ότι η αναθεωρημένη ρύθμιση πληροίται από τον δανειολήπτη για έξι μήνες 
πριν από την κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

• Για την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
η ηλικία του δανειολήπτη. Προς τον σκοπό αυτό, εάν ο δανειολήπτης υπόκειται 
σε ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, τυχόν παράταση της διάρκειας του 
ενυπόθηκου δανείου θα θεωρείται βιώσιμη όταν η τράπεζα αξιολογήσει και 
μπορεί να καταδείξει και να παρέχει στοιχεία ότι ο δανειολήπτης έχει την 
οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσει τις αναθεωρημένες αποπληρωμές του 
δανείου έως τη λήξη του δανείου, με τη σύνταξή του ή με άλλες πηγές 
αποδεδειγμένου εισοδήματος.  

• Αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας των εγγυητών (κατά περίπτωση). 

Είδη εγγράφων τεκμηρίωσης 

Κατ' ελάχιστο, για την αναδιάρθρωση ενός δανείου λιανικής θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

• προσωπικά οικονομικά και μη οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη (π.χ. 
εξαρτώμενα μέλη, ανάγκες νοικοκυριού, απασχόληση, εισόδημα, δαπάνες, 
κ.λπ.)· 

• συνολική δανειακή επιβάρυνση· 

• η  πιο πρόσφατη ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης ενυπόθηκων ακινήτων που 
εξασφαλίζουν την υποκείμενη διευκόλυνση· 

• στοιχεία για τυχόν άλλη εξασφάλιση που καλύπτει τις υποκείμενες δανειακές 
διευκολύνσεις (π.χ. πάγια δαπάνη, ασφάλεια ζωής, εγγυήσεις τρίτου μέρους)· 

• οι πιο πρόσφατες αποτιμήσεις τυχόν άλλων εξασφαλίσεων που καλύπτουν τις 
υποκείμενες δανειακές διευκολύνσεις· 

• εξακρίβωση των μεταβλητών στοιχείων του τρέχοντος εισοδήματος· 

• υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για την απομείωση μεταβλητών στοιχείων· 

• σχετικοί δείκτες της αγοράς εργασίες. 
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Εταιρικοί δανειολήπτες 

• Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δανειολήπτης διαθέτει διαφορετικές 
κατηγορίες πιστωτικών διευκολύνσεων με την τράπεζα (π.χ. δάνειο 
μικρομεσαίας επιχείρησης, δάνειο μεγάλης επιχείρησης, κ.λπ.), η τράπεζα θα 
πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο «διαχωρισμού» των διαφόρων πιστωτικών 
διευκολύνσεων, των υποκείμενων εξασφαλίσεων ή/και των ροών εσόδων. Στο 
πλαίσιο της αξιολόγησής της, η τράπεζα θα πρέπει να εξετάζει αυτές τις 
κατηγορίες, τόσο ξεχωριστά όσο και συνολικά, για τον προσδιορισμό της πλέον 
κατάλληλης συνολικής λύσης αναδιάρθρωσης. 

• Εξέταση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης του δανειολήπτη όπως 
προσδιορίζεται στο εθνικό γραφείο πιστωτικού μητρώου, ιδίως για τις 
δεσμεύσεις αποπληρωμής ανεξασφάλιστου χρέους του δανειολήπτη και τις 
επιπτώσεις μη πληρωμής. 

• Ανάλυση/αξιολόγηση ιστορικών στοιχείων για να εντοπιστεί η χρονική στιγμή 
και οι λόγοι των οικονομικών δυσχερειών του δανειολήπτη και παροχή 
ενδείξεων σχετικά με τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. 

• Ανάλυση/αξιολόγηση:  

• του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας (π.χ. ανάλυση SWOT, 
ανάλυση του χρηματοοικονομικού δείκτη βάσει προβολών, ανάλυση του 
κλαδικού τομέα)· 

• των ιστορικών οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, τα οποία μπορεί να 
βοηθήσουν στον εντοπισμό του γεγονότος που προκάλεσε τις δυσχέρειες 
και να παρέχουν ενδείξεις για τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού 
μοντέλου. 

• Εξέταση της πρόβλεψης για τις ταμειακές ροές που παρέχει ο δανειολήπτης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

• την  πρόβλεψη για τις ταμειακές ροές, που θα πρέπει να καλύπτει με 
επαρκή λεπτομέρεια όλα τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία προκειμένου να 
διασφαλίζεται η μέγιστη κάλυψη· 

• το επιχειρηματικό μοντέλο/επιχειρηματική δραστηριότητα του δανειολήπτη 
ή το παρελθοντικό και μελλοντικό οικονομικό περιβάλλον· 

• εξονυχιστικό έλεγχο και αξιολόγηση του εύλογου των προβολών και 
υποθέσεων· 

• τις διευκολύνσεις του δανειολήπτη με άλλες τράπεζες, σημαντικές 
δαπάνες, κεφαλαιακές δαπάνες, διαθέσεις, συνεισφορά στο κεφάλαιο, 
άλλα οφειλόμενα ποσά (πρόστιμα, φόροι, κοινωνική ασφάλιση, ασφάλιση, 
συνταξιοδοτικά κεφάλαια), κ.λπ. 

• Ανάλυση δείκτη ταμειακής ροής:  
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• με βάση τις πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις (ελεχθείσες 
κατάστασεις ή έκθεση διαχείρισης)· 

• με βάση την  πρόβλεψη για τις ταμειακές ροές. 

• Το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμών του δανείου θα πρέπει να ισούται 
με τις προβλεπόμενες διαθέσιμες ελεύθερες ταμειακές ροές σύμφωνα με την 
πρόβλεψη για τις ταμειακές ροές ή να είναι μικρότερο από αυτές. 

• Αξιολόγηση της οικονομικής δυνατότητας των εγγυητών (κατά περίπτωση). 

Είδη εγγράφων τεκμηρίωσης 

Κατ' ελάχιστο, κατά την αναδιάρθρωση δανείου μη λιανικής, θα πρέπει να 
λαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

• οι πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή/και οι λογαριασμοί 
διαχείρισης· 

• επαλήθευση των μεταβλητών στοιχείων του τρέχοντος εισοδήματος· 

• υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για την απομείωση μεταβλητών στοιχείων· 

• συνολική δανειακή επιβάρυνση· 

• επιχειρηματικό σχέδιο ή/και πρόβλεψη ταμειακών ροών, ανάλογα με το μέγεθος 
του δανειολήπτη και τη ληκτότητα του δανείου· 

• η  πιο πρόσφατη ανεξάρτητη έκθεση αποτίμησης ενυπόθηκων ακινήτων που 
καλύπτουν την υποκείμενη διευκόλυνση· 

• στοιχεία για τυχόν άλλη εξασφάλιση που καλύπτει τις υποκείμενες δανειακές 
διευκολύνσεις (π.χ. πάγια έξοδα, ασφάλεια ζωής)· 

• οι πιο πρόσφατες αποτιμήσεις τυχόν άλλων εξασφαλίσεων που καλύπτουν τις 
υποκείμενες δανειακές διευκολύνσεις· 

• ιστορικά οικονομικά στοιχεία· 

• σχετικοί δείκτες της αγοράς (ποσοστό ανεργίας, ΑΕΠ, πληθωρισμός, κ.λπ.). 
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Παράρτημα 7 
Συνοπτική παρουσίαση της υποβολής 
εποπτικών αναφορών και της 
δημοσιοποίησης στοιχείων που 
αφορούν τα ΜΕΔ 

Η διαδικασία εξυγίανσης των ισολογισμών προϋποθέτει ορθή ταυτοποίηση και 
διαχείριση των ΜΕΔ. Η διαφάνεια είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο αυτής της 
ορθής διαχείρισης.  

Συγκεκριμένες δημοσιοποιήσεις στοιχείων για σχετικές πτυχές της ταυτοποίησης, 
απομείωσης και πληρωμής των ΜΕΔ θα πρέπει να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη 
των ενδιαφερόμενων μερών στους ισολογισμούς των τραπεζών και εν τέλει να 
αυξήσουν την προθυμία των αγορών να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη διαχείριση 
των ΜΕΔ για τα οποία καθίστανται διαθέσιμες πληροφορίες υψηλής ποιότητας. 

Προκειμένου οι τράπεζες να ενημερώνουν επαρκώς τους συμμετέχοντες στην αγορά 
για τα προφίλ κινδύνων τους, η ΕΚΤ λοιπόν συστήνει να δημοσιοποιούν πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τα ΜΕΔ πέραν αυτών που απαιτούνται σύμφωνα με το 
όγδοο μέρος του CRR (άρθρο 431). Παρακάτω παρουσιάζονται πρόσθετα στοιχεία 
για τις εποπτικές αναφορές και τις δημοσιοποιήσεις σχετικά με τα ΜΕΔ  
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Κεφάλαιο 2: Στρατηγική για τα ΜΕΔ  

Παράδειγμα/απόσπασμα υποδείγματος στρατηγικής για τα ΜΕΔ και τα υπό κατάσχεση στοιχεία ενεργητικού65 

Πιστωτικό ίδρυμα: 
Τρέχον Προβλέψεις xxxx 

Επιχειρησιακοί ΣΤΟΧΟΙ και ΒΔΑ 2016 2017 1Ε 2017 2018 2019 2020 2021 

Γραμμή 

ΜΕΡΟΣ Α: Αποθέματα & Ροές  

1 Υπόλοιπο ΜΕΑ (πριν από προβλέψεις)         

2 εκ των οποίων: σε καθυστέρηση > 90 ημέρες         

3 εκ των οποίων αβέβαιης είσπραξης         

4 Υπόλοιπο ΜΕΑ (μετά από προβλέψεις)         

5 εκ των οποίων: σε καθυστέρηση > 90 ημέρες        

6 εκ των οποίων αβέβαιης είσπραξης        

7 Σύνολο δανείων (πριν από προβλέψεις)         

8=1/7 Δείκτης ΜΕΑ        

9=2/7 δείκτης 90 ημέρες (dpd)        

10=3/7 δείκτης αβέβαιης είσπραξης        

11=12+19 Ροές ΜΕΑ (πριν από προβλέψεις)        

12=13+16 Ροές ΜΕΑ (+/-)        

13=14+15 Από εξυπηρετούμενα σε μη εξυπηρετούμενα (+)        

14 εκ των οποίων: από μη ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα σε ΜΕΑ        

15 εκ των οποίων: από ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα σε ΜΕΑ        

16=17+18 Από μη εξυπηρετούμενα σε εξυπηρετούμενα (-)        

17 εκ των οποίων: από ΜΕΑ σε μη ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα        

18 εκ των οποίων: από ΜΕΑ σε ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα        

 

19=20+29 Μείωση/αύξηση ΜΕΑ        

20=21+22+23+24+25+26+27+28 Πηγές μείωσης ΜΕΑ στον ισολογισμό (-)        

21 Ανάκτηση μετρητών         

22 Πωλήσεις ΜΕΑ (πριν από προβλέψεις)        

23 Διαγραφές        

24 Ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων (μετρητά)        

25 Κατάσχεση         

26 Ανταλλαγή χρέους με μετοχικό κεφάλαιο        

27 Μεταφορά σημαντικού κινδύνου         

28 Άλλες μεταβολές        

29=30+31+32 Άλλες πηγές αύξησης ΜΕΑ (+)        

30 Αγορά δανείων        

31 Πρόσθετες εκταμιεύσεις σε πελάτες με ΜΕΑ         

32 Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών        

 

33=34+37+38+39 Ανακτήσεις σε μετρητά από ΜΕΑ         

34=35+36 Ανακτήσεις σε μετρητά από άμεσες καταβολές πιστούχων ΜΕΑ        

                                                                    
65  Οι τράπεζες θα λάβουν το σχετικό υπόδειγμα από τις μεικτές εποπτικές ομάδες τους. Το ανωτέρω είναι 

ένα μόνο δείγμα/απόσπασμα. Το υπόδειγμα καθεαυτό θα περιλαμβάνει πιθανόν πρόσθετους πίνακες 
στους οποίους θα περιλαμβάνονται στοιχεία ενεργητικού υπό κατάσχεση, μακροοικονομικές υποθέσεις 
και στοιχεία για τη χρονική απόδοση (vintage). 
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Πιστωτικό ίδρυμα: 
Τρέχον Προβλέψεις xxxx 

Επιχειρησιακοί ΣΤΟΧΟΙ και ΒΔΑ 2016 2017 1Ε 2017 2018 2019 2020 2021 

Γραμμή 

35 εκ των οποίων: κεφάλαιο        

36 εκ των οποίων: τόκοι        

37 Ανακτήσεις σε μετρητά από ρευστοποιήσεις ΜΕΑ        

38 Ανακτήσεις σε μετρητά από πωλήσεις ΜΕΑ        

39 Άλλες ανακτήσεις σε μετρητά        

 

40=41+42+43 Ζημία        

41 Προβλεπόμενη χρήση πρόβλεψης απομείωσης        

42 Προβλεπόμενη χρήση κεφαλαίου (πόσο που δεν καλύπτεται από πρόβλεψη 
απομείωσης) 

       

43 Φορολογική επίδραση        

 

44 Εκτιμώμενος αντίκτυπος σε CET1 από την εφαρμογή της στρατηγικής για τα 
ΜΕΑ  

       

45 Εκτιμώμενος αντίκτυπος σε RWA από την εφαρμογή της στρατηγικής για τα 
ΜΕΑ  

       

 
46=47+48 Ρυθμισμένα ανοίγματα (πριν από προβλέψεις)        

47 εκ των οποίων: Ρυθμισμένα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα         

48 εκ των οποίων: Ρυθμισμένα εξυπηρετούμενα ανοίγματα        

 
56 ΜΕΑ (πριν από προβλέψεις) για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση με 

ανεξάρτητο φορέα εξυπηρέτησης 
       

57 Σύνολο καταγγελμένων δανείων (πριν από προβλέψεις)        

58 Καταγγελμένα δάνεια για τα οποία έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες (πριν από 
προβλέψεις) 

       

 

Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της στρατηγικής για τα ΜΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών υποδειγμάτων, θα πρέπει να υποβάλλονται στην εποπτική αρχή χωρίς να 
αναμένεται ότι θα δημοσιοποιηθούν. 

Κεφάλαιο 4: Μέτρα ρύθμισης  

Δημοσιοποίηση στοιχείων - μέτρα ρύθμισης 

Προκειμένου οι τράπεζες να ενημερώνουν επαρκώς τους συμμετέχοντες στην αγορά 
για τα προφίλ κινδύνων τους, η ΕΚΤ συστήνει να δημοσιοποιούν τις ακόλουθες 
ποσοτικές πληροφορίες πέραν αυτών που απαιτούνται σύμφωνα με το όγδοο μέρος 
του CRR (άρθρο 431): 

• Πιστωτική ποιότητα των ρυθμισμένων ανοιγμάτων: με ξεχωριστή ταυτοποίηση 
των ρυθμισμένων ανοιγμάτων τα οποία, κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης, 
είναι εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα, σε αθέτηση και απομειωμένα και με 
αναφορά των σχετικών προβλέψεων απομείωσης ξεχωριστά για τα 
εξυπηρετούμενα και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Κατά περίπτωση, η 
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ταυτοποίηση κατά πιστωτική ποιότητα μπορεί να αναλύεται σε κατηγορίες 
ανοιγμάτων, είτε σύμφωνα με τις κανονιστικές κατηγορίες ανοιγμάτων όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είτε σύμφωνα με άλλες 
κατάλληλες κατηγορίες ανοιγμάτων. Οι μη χρηματοδοτικές εταιρείες θα πρέπει 
να αναλύονται περαιτέρω ανά τομέα και γεωγραφική τοποθεσία, ενώ τα 
νοικοκυριά κατά επιχειρηματικό τομέα και γεωγραφική τοποθεσία εάν 
υφίστανται συγκεκριμένες συγκεντρώσεις. 

• Ποιότητα μέτρων ρύθμισης: συμπεριλαμβανομένων των ρυθμισμένων 
ανοιγμάτων ανά αριθμό μέτρων ρύθμισης που χορηγήθηκαν στο παρελθόν και 
εκ νέου αθετήσεις υποχρεώσεων που σημειώθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες 
(χρησιμοποιώντας περίοδο εξυγίανσης 12 μηνών, όπως αναφέρεται στην 
ενότητα 3.5.3). 

• Ωρίμανση των ρυθμισμένων ανοιγμάτων: χρονικό διάστημα που έχει 
μεσολαβήσει από τη χορήγηση μέτρων ρύθμισης, σε επαρκή αριθμό χρονικών 
διαστημάτων (<3 μηνών, 3-6 μήνες, κ.λπ.). 

• Αντίκτυπος της καθαρής τρέχουσας αξίας των μέτρων ρύθμισης που 
χορηγήθηκαν τους προηγούμενους 6/12/24 μήνες. 

Προκειμένου να διευκολύνεται η συνεπής δημοσιοποίηση πληροφοριών μεταξύ 
τραπεζών, κατωτέρω παρατίθενται παραδείγματα πινάκων ως κατευθύνσεις για τις 
τράπεζες. 

Τα κατωτέρω υποδείγματα έχουν σχεδιαστεί για την παροχή κατευθύνσεων προς τα 
ιδρύματα για την εφαρμογή των ανωτέρω στοιχείων. Ενώ τα ιδρύματα μπορούν 
ελεύθερα να δημοσιοποιούν τα ανωτέρω στοιχεία με διαφορετική μορφή, αυτή η 
διαφορετική μορφή δημοσιοποίησης θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον παρόμοιο 
βαθμό λεπτομέρειας για  στοιχεία που είναι εφαρμόσιμα και ουσιώδη (η 
σημαντικότητά τους αξιολογείται σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές 
της ΕΑΤ). 
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Πίνακας 5 
Παραδείγματα πινάκων δημοσιοποίησης για μέτρα ρύθμισης 

α. Πιστωτική ποιότητα των ρυθμισμένων ανοιγμάτων 

 
Σύνολο ρυθμισμένων ανοιγμάτων (σε εκατ. ευρώ) 

Απομείωση, προβλέψεις  
και προσαρμογές της αξίας 

Εξασφαλίσεις 
και οικονομικές 
εγγυήσεις που 
έχουν ληφθεί 

για τα 
ρυθμισμένα 
ανοίγματα 

  

εκ των 
οποίων: 
εξυπηρε-

τούμενα σε 
καθυστέ-

ρηση 

εκ των 
οποίων: μη 

εξυπηρε-
τούμενα 

εκ των 
οποίων: 

απομειωμένα 

εκ των 
οποίων: σε 

αθέτηση 

Εξυπηρετούμενα 
ρυθμισμένα 
ανοίγματα 

Μη εξυπηρετούμενα 
ρυθμισμένα ανοίγματα 

 

  

 

εκ των 
οποίων: 

προσαρμογή 
της αξίας 

 

εκ των 
οποίων: 

προσαρμογή 
της αξίας 

Χρεωστικοί τίτλοι (μεταξύ άλλων 
στο αποσβεσθέν κόστος και σε 
εύλογη αξία)                     

Κεντρικές τράπεζες                     

Γενικές κυβερνήσεις                     

Πιστωτικά ιδρύματα                     

Άλλες μη χρηματοδοτικές εταιρίες                     

Μη χρηματοδοτικές εταιρίες                     

Δάνεια και προκαταβολές 
(μεταξύ άλλων στο αποσβεσθέν 
κόστος και σε εύλογη αξία)                     

Κεντρικές τράπεζες                     

Γενικές κυβερνήσεις                     

Πιστωτικά ιδρύματα                     

Άλλες χρηματοδοτικές εταιρίες                     

Μη χρηματοδοτικές εταιρίες 
(εξετάστε το ενδεχόμενο 
πεαραιτέρω ανάλυσης)                     

Νοικοκυριά (εξετάστε το 
ενδεχόμενο περαιτέρω ανάλυσης)                     

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ εκτός των 
προοριζόμενων για εμπορική 
εκμετάλλευση                     

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                     

ΣΥΝΟΛΟ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ                     

β. Ποιότητα ρύθμισης 

 Ρυθμισμένα ανοίγματα (σε εκατ. ευρώ) 

Ρυθμισμένα πάνω από μία φορά  

Ρυθμισμένα πάνω από δύο φορές  

Εκ νέου σε αθέτηση τους τελευταίους 12 μήνες  

γ. Ρυθμισμένα ανοίγματα κατά κατηγορία πίστωσης 

 < 3 μηνών  3-6 μήνες 6-12 μήνες > 12 μηνών 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ         

εκ των οποίων: ρυθμισμένα ανοίγματα         

εκ των οποίων: μη ρυθμισμένα ανοίγματα     

δ. Αντίκτυπος καθαρής τρέχουσας αξίας των ανοιγμάτων που ρυθμίστηκαν τους τελευταίους 6/12/24 μήνες 

 Τελευταίοι 6 μήνες Τελευταίοι 12 μήνες Τελευταίοι 24 μήνες 

Καθαρή τρέχουσα αξία των ταμειακών ροών της αρχικής σύμβασης       

Καθαρή τρέχουσα αξία των ταμειακών ροών της ρυθμισμένης σύμβασης       

Περιγραφή της μεθόδου απομείωσης που εφαρμόζει η τράπεζα    
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Υποβολή εποπτικών αναφορών -  μέτρα ρύθμισης 

Η ανάλυση των ρυθμισμένων ανοιγμάτων κατά σημαντικούς τύπους επιλογών 
ρύθμισης θα πρέπει να παρέχεται στις εποπτικές αρχές τουλάχιστον σε ετήσια βάση 
(εκτός αν ζητείται πιο συχνά από την εποπτική αρχή), ξεχωριστά για 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα (κατά περίπτωση, αν τα μέτρα ρύθμισης 
επηρεάζουν ορισμένες κατηγορίες ανοιγμάτων περισσότερο από άλλες, η ανάλυση 
θα πρέπει να γίνεται κατά κατηγορία ανοίγματος ή μπορεί να γίνεται ξεχωριστή 
ταυτοποίηση των κατηγοριών ανοιγμάτων), όπως αναφέρεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 6 
Υποβολή πρόσθετων στοιχείων για τους σκοπούς της εποπτείας που αφορούν τη χρήση διαφορετικών επιλογών 
μέτρων ρύθμισης 

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές μέτρων ρύθμισης, μπορούν να εφαρμόζονται πολλαπλές επιλογές για ένα μόνο άνοιγμα και για κάθε σχετική επιλογή να περιλαμβάνονται τα σχετικά 
ποσά· επομένως, δεν αναμένεται ότι το «Σύνολο» θα αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των επιλογών ρύθμισης που έχουν χορηγηθεί 

 

Έτος t Έτος t-1 

Σύνολο ρυθμισμένων ανοιγμάτων 
(σε εκατ. ευρώ) 

Σύνολο ρυθμισμένων ανοιγμάτων 
(σε εκατ. ευρώ) 

  
εκ των οποίων μη 
εξυπηρετούμενα    εκ των οποίων μη εξυπηρετούμενα  

Βραχυπρόθεσμα μέτρα που χορηγήθηκαν         

εκ των 
οποίων: 

Καταβολή μόνο τόκων         

  Μειωμένες δόσεις         

  Περίοδος χάριτος/αναστολή πληρωμής         

  Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών/τόκων 

        

 Άλλα (παροχή λεπτομερών στοιχείων εάν 
κρίνεται σημαντικό) 

    

Μακροπρόθεσμα μέτρα που χορηγήθηκαν         

εκ των 
οποίων: 

Μείωση επιτοκίου         

 Παράταση διάρκειας     

 Πρόσθετη εξασφάλιση     

  Επαναπρογραμματισμός δόσεων         

  Διαγραφή χρέους         

  Εθελοντική πώληση          

 Άλλα (παροχή λεπτομερών στοιχείων εάν 
κρίνεται σημαντικό) 

    

Σύνολο         

 

Κεφάλαια 5 και 6: ΜΕΑ, απομειώσεις και διαγραφές 

Δημοσιοποιήσεις στοιχείων 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ενθαρρύνει τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν για τη δημοσιοποίηση των 
οικονομικών καταστάσεων τους τους ορισμούς για τα ΜΕΑ και τη ρύθμιση που 
περιέχονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και να 
εξηγούν τη σχέση μεταξύ των ΜΕΔ, των δανείων σε αθέτηση και των απομειωμένων 
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δανείων που εφαρμόζει το ίδρυμα.66 Σε ό,τι αφορά τις δημοσιοποιήσεις στοιχείων, οι 
τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν ως σημεία αναφοράς τις απαιτήσεις υποβολής 
εποπτικών αναφορών των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων της ΕΑΤ όπως 
θεσπίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής.  

Οι πληροφορίες που αναμένεται να παρέχουν οι τράπεζες σύμφωνα με το όγδοο 
μέρος του CRR και με κατάλληλες παραπομπές στις οικονομικές καταστάσεις είναι οι 
ακόλουθες: 

• Οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται ο ορισμός των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων και πώς συγκρίνονται με τις υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για 
την αναγνώριση απομειωμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 
ανοιγμάτων σε αθέτηση, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:  

• όρια σημαντικότητας για την ταυτοποίηση μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων με βάση το κριτήριο καθυστέρησης 90 ημερών· 

• μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ημερών 
καθυστέρησης· 

• δείκτες αβέβαιης είσπραξης· 

• πραγματική μέση διάρκεια της περιόδου εξυγίανσης και της περιόδου 
συμμόρφωσης· 

• η πολιτική απομείωσης για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα: 

• σημεία ενεργοποίησης και όρια απομείωσης που λαμβάνονται υπόψη 
όταν αξιολογείται κατά πόσο έχει σημειωθεί ζημιογόνο γεγονός· 

• σημαντικές αποφάσεις διοίκησης, εκτιμήσεις και υποθέσεις που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό συλλογικών προβλέψεων· 

• πολιτική για την αναστροφή της απομείωσης· 

• ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές σημαντικών υποθέσεων. 

• Πληροφορίες αν η συλλογική και μεμονωμένη απομείωση εξυπηρετούμενων και 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αντιμετωπίζεται ως συγκεκριμένη 
προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου ή ως γενική προσαρμογή πιστωτικού 
κινδύνου. 

• Συμφωνία των ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα, απομειωμένα, σε αθέτηση, 
αναδιαρθρωμένα/τροποποιημένα στοιχεία ενεργητικού και ρυθμισμένα 
ανοίγματα. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εννοιολογική 
εξήγηση των διαφορών και ποσοτικές πληροφορίες για τις επιδράσεις αυτών 
των εννοιολογικών διαφορών. 

                                                                    
66  Βλ. Δημόσια δήλωση της ΕΑΚΑΑ και έγγραφο της ΕΑΚΑΑ με τίτλο «Review of Accounting Practices – 

Comparability of IFRS Financial Statements of Financial Institutions in Europe» (2013). 
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• Εξυπηρετούμενα, εξυπηρετούμενα σε καθυστέρηση και μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα με διαφορετική ταυτοποίηση ανοιγμάτων σε καθυστέρηση πάνω από 
90 ημέρες, ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης και ανοίγματα σε αθέτηση κατά 
κατηγορία ανοιγμάτων. 

• Ωρίμανση εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε 
καθυστέρηση. 

• Η μεμονωμένη και συλλογική πρόβλεψη απομείωσης που σχηματίζεται έναντι 
εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά κατηγορία 
ανοιγμάτων, τομέα και γεωγραφική τοποθεσία, κατά περίπτωση με διάκριση 
μεταξύ της απομείωσης που θεωρείται ως συγκεκριμένη προσαρμογή 
πιστωτικού κινδύνου και της απομείωσης που θεωρείται ως γενική προσαρμογή 
πιστωτικού κινδύνου. 

• Οι δαπάνες απομείωσης σε μεμονωμένη και συλλογική βάση που 
αναγνωρίζονται σε εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 
κατηγορία ανοιγμάτων, τομέα και γεωγραφική τοποθεσία. 

• Όταν τα λογιστικά πρότυπα αναγνωρίζουν απομείωση σε όλα τα στοιχεία 
ενεργητικού με βάση το υπόδειγμα αναμενόμενης ζημίας, ανάλυση των 
εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της συναφούς 
συσσωρευμένης απομείωσης και των δαπανών απομείωσης κατά στάδια, κατά 
περίπτωση με διάκριση μεταξύ της απομείωσης που θεωρείται ως ειδική 
προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου και της απομείωσης που θεωρείται ως γενική 
προσαρμογή πιστωτικού κινδύνου. Η ανάλυση κατά στάδια θα πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά κατηγορία ανοιγμάτων, τομέα και γεωγραφική 
τοποθεσία. 

Διαγραφές 

• Το ποσό των συσσωρευμένων ΜΕΑ που έχουν διαγραφεί, καθώς και το ποσό 
των ΜΕΑ που έχουν διαγραφεί κατά την περίοδο αναφοράς, με τον αντίκτυπο 
αυτών των διαγραφών στο ποσό απομείωσης και στα αποτελέσματα χρήσης, 
κατά κατηγορία ανοιγμάτων, τομέα και γεωγραφική τοποθεσία. Το ποσό των 
ΜΕΑ που έχουν διαγραφεί κατά την περίοδο αναφοράς θα πρέπει ταυτόχρονα 
να αναλύεται κατά την ωρίμανση. 

Εισπράξεις με τη μορφή μετρητών 

• Πληρωμές που εισπράττονται για ΜΕΑ και η αναγνώρισή τους στα 
αποτελέσματα χρήσης: 

• μετρητά που εισπράττονται για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ξεχωριστά 
για μετρητά από αποπληρωμές δανειολήπτη και μετρητά από ανάκτηση 
εξασφαλίσεων (πώληση εξασφάλισης της οποίας είχε ανακτηθεί η 
κυριότητα)· 
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• διαχωρισμός των πληρωμών με τη μορφή μετρητών σε ποσά για την 
αποπληρωμή των τόκων και σε ποσά για την αποπληρωμή του 
κεφαλαίου· 

• ποσό των δεδουλευμένων τόκων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα· 

• σύγκριση μεταξύ του ποσού των δεδουλευμένων τόκων και του ποσού 
των μετρητών που εισπράττονται για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.  

• Η ανάλυση των πληρωμών που λαμβάνονται κατά κατηγορία ανοίγματος, 
κατηγορία πίστωσης, τομέα ή γεωγραφική τοποθεσία μπορεί να είναι χρήσιμη 
στην περίπτωση συγκέντρωσης ζητημάτων που αφορούν την ποιότητα των 
στοιχείων ενεργητικού.  

Υποβολή εποπτικών αναφορών  

Σε σχέση με την εκτίμηση των προβλέψεων σε συλλογική βάση, οι τράπεζες θα 
πρέπει, κατ' ελάχιστο, να είναι σε θέση να παρέχουν τα στοιχεία του Πίνακα 7 όσον 
αφορά τα υποδείγματα που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό των προβλέψεων 
απομείωσης για ΜΕΑ σε συλλογική βάση. Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται σε 
ετήσια βάση ή πιο τακτικά εφόσον ζητηθεί από τις εποπτικές αρχές. Τα στοιχεία στις 
στήλες Γ, Δ και Ε θα πρέπει να υποβάλλονται κατά τις κατηγορίες που 
περιγράφονται στη στήλη Β (περαιτέρω λεπτομέρειες παρέχονται παρακάτω). 

Πίνακας 7 
Υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τον υπολογισμό των προβλέψεων σε συλλογική βάση 

Α. Χαρτοφυλάκιο 
Β. 

Κατηγορία Γ. Δείκτης LGD Δ. Δείκτης εξυγίανσης 

Ε. 
Άνοιγμα 
ΜΕΑ σε 
αθέτηση 

Α.1 Τομέας 
του 

αντισυμβαλ-
λόμενου 

Α.2 Κατοικία 
του 

αντισυμβαλ-
λόμενου  

Γ.1  
Ποσοστό 

(%) 

Γ.2 
Περίοδος 
προσδιο-

ρισμού 

Γ.3  
Προσαρμογή 

στις τρέχουσες 
συνθήκες 

Γ.4  
Εναλλακτική 

μέθοδος 
που 

εφαρμόζεται 

Δ.1 
Ποσοστό 

(%) 

Δ.2 
Περίοδος 
προσδιο-

ρισμού 

Δ.3  
Προσαρμογή 

στις τρέχουσες 
συνθήκες 

Δ.4 
Εναλλακτική 

μέθοδος 
που 

εφαρμόζεται  

            

 

Εξήγηση του περιεχομένου του πίνακα: 

Α. Περιγραφή των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα οποία αντιστοιχούν οι κατηγορίες που 
περιγράφονται στο σημείο Β.: 

• Α.1 Τομέας του αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με το πρότυπο FINREP 20.4· 

• A.2 Χώρα κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου.  

Β. Περιγραφή κάθε ομάδας παρόμοιων ανοιγμάτων με κοινά χαρακτηριστικά 
πιστωτικού κινδύνου που έχουν δημιουργηθεί για τον σκοπό της εκτίμησης 
προβλέψεων σε συλλογική βάση. Αυτό θα πρέπει να προσδιορίζει τα κριτήρια 
κατηγοριοποίησης που εφαρμόζονται (π.χ. τύπος προϊόντος, εξασφαλίσεις, 
κατηγορία πελάτη, κ.λπ.). 
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Γ. Περιγραφή της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης όπως ισχύει στο επίπεδο της 
κατηγορίας που περιγράφεται στο σημείο Β: 

• Γ.1 Ζημία σε περίπτωση αθέτησης που εφαρμόζεται σε ποσοστό (%) 

• Γ.2 Περίοδος προσδιορισμού για τα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 
(π.χ. 2010-2015) για την εκτίμηση του σημείου Γ.1: 

• Γ.3 Κατά περίπτωση, περιγραφή των προσαρμογών στα ιστορικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση (π.χ. για να αντανακλούν τις τρέχουσες 
συνθήκες)· 

• Γ.4 Εάν η εκτίμηση του σημείο Γ.1 δεν βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα (δηλ. δεν 
ισχύουν τα σημεία Γ2/Γ3), περιγραφή της εναλλακτικής μεθόδου που 
εφαρμόζεται: 

Δ. Δείκτης εξυγίανσης για ΜΕΔ όπως ισχύει στο επίπεδο της κατηγορίας που 
περιγράφεται στο σημείο Β: 

• Δ.1 Δείκτης εξυγίανσης που εφαρμόζεται σε ποσοστό % 

• Δ.2 Περίοδος προσδιορισμού για τα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 
(π.χ. 2010-2015) για την εκτίμηση του σημείου Δ.1 

• Δ.3 Κατά περίπτωση, περιγραφή των προσαρμογών στα ιστορικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση (π.χ. για να αντανακλούν τις τρέχουσες 
συνθήκες)· 

• Δ.3 Εάν η εκτίμηση του σημείου Δ.1 δεν βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα (δηλ. 
δεν ισχύουν τα σημεία Δ2/Δ3), περιγραφή της εναλλακτικής μεθόδου που 
εφαρμόζεται. 

Ε. Συνολικό άνοιγμα ΜΕΑ σε αθέτηση σε εκατ. ευρώ στο επίπεδο της κατηγορίας 
που περιγράφεται στο σημείο Β  

Δεδουλεμένοι τόκοι - ΜΕΔ 

Σε ό,τι αφορά τους δεδουλευμένους τόκους επί των ΜΕΔ, οι τράπεζες θα πρέπει, 
κατ' ελάχιστο, να είναι σε θέση παρέχουν τα στοιχεία του Πίνακα 8 παρακάτω σε 
σχέση με τους δεδουλευμένους τόκους επί των ΜΕΔ, σε ετήσια βάση ή πιο τακτικά 
εφόσον ζητείται από τις εποπτικές αρχές, .  
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Πίνακας 8 
Υποβολή εποπτικών αναφορών όσον αφορά τους δεδουλευμένους τόκους επί των ΜΕΔ 

€m 

Αρχικά πραγματικά έσοδα από 
τόκους στα αποτελέσματα χρήσης 

(πριν από την απομείωση) 

Δεδουλευμένα πραγματικά έσοδα 
από τόκους μετά από απομείωση 

και κλείσιμο 
Μετρητά που εισπράχθηκαν 
(μόνο σε σχέση με τον τόκο) 

Σύνολο δανείων        

Εξυπηρετούμενα δάνεια       

ΜΕΔ που αξιολογούνται σε συγκεκριμένη/μεμονωμένη 
βάση, εκ των οποίων: 

      

 - απομειωμένα        

 - μη απομειωμένα        

  - ρυθμισμένα        

  Αναδιαρθρωμένα μη απομειωμένα ΜΕΔ       

    σε καθυστέρηση ≤90 ημερών       

    σε καθυστέρηση >90 ημερών       

  Μη αναδιαρθρωμένα μη απομειωμένα ΜΕΔ       

    σε καθυστέρηση ≤90 ημερών       

    σε καθυστέρηση >90 ημερών       

ΜΕΔ που έχουν αξιολογηθεί σε συλλογική βάση       

 Απομειωμένα ΜΕΔ       

 Μη απομειωμένα ΜΕΔ    

  Αναδιαρθρωμένα μη απομειωμένα ΜΕΔ       

   σε καθυστέρηση ≤90 ημερών       

   σε καθυστέρηση >90 ημερών       

  Μη αναδιαρθρωμένα μη απομειωμένα ΜΕΔ       

   σε καθυστέρηση ≤90 ημερών       

   σε καθυστέρηση >90 ημερών       

 

Κεφάλαιο 7: Αποτίμηση εξασφαλίσεων  

Ως μέρος της δημοσιοποίησης πληροφοριών, τα ιδρύματα θα πρέπει να παρέχουν 
ποσοτικές πληροφορίες, με παραπομπή ιδανικά στις δημοσιευμένες οικονομικές 
καταστάσεις τους, όσον αφορά τα ακόλουθα:  

1. Τις εξασφαλίσεις και τις εγγυήσεις που διακρατούνται έναντι εξυπηρετούμενων 
και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά κατηγορία ανοιγμάτων, τομέα και 
γεωγραφική τοποθεσία. 

2. Για τα περισσότερα σχετικά χαρτοφυλάκια ΜΕΔ που καλύπτονται από 
εξασφάλιση και για το σύνολο των ΜΕΔ, ανάλυση των εξασφαλίσεων [πιο 
πρόσφατη επικαιροποιημένη αποτίμηση (σύμφωνα με το κεφάλαιο 7), 
αναμενόμενη καθαρή τρέχουσα αξία που λαμβάνει υπόψη τη χρονική στιγμή 
διάθεσης και το κόστος έως τη διάθεση καθώς και προβλέψεις κατά είδος 
στοιχείων ενεργητικού και διαφορετική χρονική απόδοση (vintage) (δηλ. το 
χρονικό διάστημα μέχρι την ταξινόμησή τους ως ΜΕΔ σε έτη). 

3. Αξίες των στοιχείων ενεργητικού υπό κατάσχεση κατά είδος στοιχείων 
ενεργητικού και χρονική απόδοση καθώς και σχετικές προβλέψεις. Η ανάλυση 
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των κανονιστικών κατηγοριών ανοιγμάτων σε κατηγορίες πιστώσεων μπορεί να 
είναι χρήσιμη για την παρουσίαση ουσιαστικών αποτελεσμάτων. 
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Παράρτημα 8 
Μεταφορά κινδύνου των ΜΕΔ 

Κατά την τιτλοποίηση ή αλλιώς κατά τη μεταφορά των ΜΕΔ χωρίς μερισμό κατά 
τμήματα διαβάθμισης, είναι σημαντικό οι τράπεζες να δίδουν προσοχή στα ακόλουθα 
στοιχεία: 

• στη ρεαλιστική εκτίμηση των ταμειακών ροών που χρησιμοποιούνται για την 
αποπληρωμή των προκυπτουσών υποχρεώσεων τιτλοποίησης, οι οποίες 
συνήθως στην περίπτωση των ΜΕΔ δεν είναι τακτικές·  

• στην αποτίμηση των σχετικών εξασφαλίσεων που καλύπτουν τα ΜΕΔ 
(σύμφωνα με το κεφάλαιο 7 του παρόντος εγγράφου κατευθύνσεων) 

• σε όλο το κόστος διάρθρωσης που αφορά την πράξη, και 

• στις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.  

Οι πράξεις τιτλοποίησης απαιτούν την αξιολόγηση της μεταφοράς σημαντικού 
κινδύνου, υποβολή πρόσθετων στοιχείων και δημοσιοποιήσεις, καθώς και 
παρακράτηση τουλάχιστον 5% του οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα τμήματα 
ελάσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας, κατ' ελάχιστο, έχουν γενικά σχετικό 
συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1250%. Επιπλέον, το ίδρυμα θα πρέπει να 
αποτυπώνει την τιτλοποίηση στις οικείες ICAAP και ILAAP και θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη τον επιχειρησιακό κίνδυνο (π.χ. τον νομικό κίνδυνο που συνδέεται 
με τη μεταφορά των ΜΕΔ), κινδύνους φήμης και άλλους κινδύνους που μπορεί να 
αυξηθούν λόγω της πράξης. Η μεταφορά σημαντικού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με το δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με την 
αναγνώριση της μεταφοράς σημαντικού κινδύνου που δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου 
201667. 

Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για την εξειδικευμένη δανειοδότηση μπορεί να 
είναι εφαρμοστέοι σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφοράς κινδύνου (συγκεκριμένα σε 
συναλλαγές όπου τα υφιστάμενα ανοίγματα είναι ενσώματα στοιχεία ενεργητικού 
πάνω στα οποία ο δανειστής διαθέτει σημαντικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεσή ότι 
πληρούνται οι όροι που παρατίθενται στο άρθρο 147 παράγραφος 8 της CRR). 
Επομένως, η προληπτική αντιμετώπιση των συναλλαγών θα πρέπει πάντοτε να 
καθορίζεται κατά περίπτωση.  

Για τις μεταφορές κινδύνου που δεν ταξινομούνται ως προληπτικές τιτλοποιήσεις68 
μπορεί επίσης να απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ή άλλα όργανα ανάλογα 

                                                                    
67  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_significant_risk_transfer.en.pdf 
68  Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 61 του CRR, το οποίο αφορά τον μερισμό κατά 

τμήματα διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου, τις πληρωμές οι οποίες εξαρτώνται από την απόδοση 
των υφιστάμενων ανοιγμάτων και την κατανομή των ζημιών κατά τη διάρκεια της πράξης 
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με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας (π.χ. για την αποεπένδυση στοιχείων 
ενεργητικού ή για ουσιαστικές αλλαγές στο προφίλ κινδύνων μιας τράπεζας).  

Παρόλο που σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί μεταφορά σημαντικού 
κινδύνου, οι μεταφορές κινδύνου ΜΕΔ εκτός των τιτλοποιήσεων μπορούν και πάλι 
να οδηγήσουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε παύση αναγνώρισης και παύση 
ενοποίησης από την σκοπιά της κανονιστικής ρύθμισης. Συνήθως συνδέονται με τη 
λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι η ΕΚΤ αναμένει ότι θα της ζητηθεί να εκφέρει γνώμη σε πρώιμο στάδιο 
για όλες τις πράξεις μεταφοράς κινδύνου.  

Όταν αξιολογεί κατά πόσο τέτοιες πράξεις μεταφοράς κινδύνου των ΜΕΔ (εκτός των 
τιτλοποιήσεων) πληρούν τις προϋποθέσεις για κανονιστική παύση 
ενοποίησης/παύση αναγνώρισης, η ΕΚΤ θα εξετάζει αν οι υπολειπόμενοι 
διακρατούμενοι κίνδυνοι καλύπτονται επαρκώς. Εάν όχι, η ρυθμιστική αντιμετώπιση 
που υιοθετεί για τις συναλλαγές θα μπορούσε να αποκλίνει από τη λογιστική 
αντιμετώπιση και να οδηγήσει σε πρόσθετες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις. Αυτό θα 
μπορούσε να ισχύει, για παράδειγμα, αν η μεταβιβάζουσα τράπεζα παρέχει επίσης 
χρηματοδότηση οποιαδήποτε μορφής προς το μέσο επένδυσης, με αποτέλεσμα 
ενδεχόμενη καθυστερημένη αναγνώριση ζημίας για τη μεταφέρουσα τράπεζα, ή αν η 
μεταφέρουσα τράπεζα αναμένεται να παρέχει στήριξη στην πράξη μεταφοράς 
κινδύνου πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της. 
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