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Συνεδρίαση 175/29.7.2020
Θέμα 2:

Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση
ανοιγμάτων

(EBA/GL/2018/06)

–

Κατάργηση

της

Πράξης

Εκτελεστικής

Επιτροπής 42/30.5.2014 «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση
των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»
(ΦΕΚ Β’ 1582)
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’
298/1927),

β)

τις διατάξεις του ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107) και ιδίως τα άρθρα 4, 33, 36, 65, 66, 89, 102, 103 και
153 αυτού,

γ)

τις διατάξεις του ν. 4438/2016 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά
με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία
και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού
(ΕΕ)

αριθμ.

1093/2010,

και

άλλες

διατάξεις

αρμοδιότητας

του

Υπουργείου

Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 220),
δ)

τον Κανονισμό (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 176/1, 27.6.2013),

ε)

τον Εκτελεστικό Κανονισμό (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 (EE L 191/1, 28.6.2014),
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στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για
την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287/63, 29.10.2013), και ιδίως
την παράγραφο 1 του άρθρου 4 και το άρθρο 6 αυτού,
ζ)

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης
Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων
αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕ L 141/1, 14.5.2014) και ιδίως την
παράγραφο 3 του άρθρου 140 αυτού,

η)

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής
Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
331/12, 15.12.2010) και ιδίως τα άρθρα 4 και 16 αυτού,

θ)

τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/171 της Επιτροπής, της 19ης
Οκτωβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές υποχρεώσεις (ΕΕ
L 32/1 της 6.2.2018),

ι)

την

Πράξη

Εκτελεστικής

Επιτροπής

(ΠΕΕ)

150/3.10.2018

«Υιοθέτηση

των

κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις
πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη λογιστική
καταγραφή των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ΕBA/GL/2017/06)» (ΦΕΚ Β’4741),
ια) την Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ) 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών
λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές
αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α’59),
ιβ) την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016 «Αναθεώρηση του
Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β'2376),
ιγ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την
εφαρμογή του ορισμού της αθέτησης δυνάμει του άρθρου 178 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/07),
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ιδ) τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 31ης Οκτωβρίου
2018, σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση
ανοιγμάτων (EBA/GL/2018/06),
ιε) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/06 της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (εφεξής «ΕΑΤ»), στις οποίες καθορίζεται ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων και
πρακτικές για τη διαχείριση, εκ μέρους των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας, των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, των υπό ρύθμιση
ανοιγμάτων και των στοιχείων ενεργητικού – εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει στην
κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται:
α) από τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα σε ατομική, υποενοποιημένη και
ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4261/2014, κατά τα προβλεπόμενα
στις επόμενες παραγράφους 2 έως 5,
β) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη
χώρα, τα οποία δεν έχουν εξαιρεθεί, πλήρως ή μερικώς, από την εποπτεία της Τράπεζας
της Ελλάδος κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ της ΠΕΕ 58/18.1.2016, «Ίδρυση
και λειτουργία υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα Προληπτική Εποπτεία - Ανάκληση αδείας αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 179), κατά τα προβλεπόμενα
στις επόμενες παραγράφους 2 έως 5,
γ) από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων και τις
εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα, αποκλειστικά ως
προς: (i) την εφαρμογή των διατάξεων των κεφαλαίων Β και Ε έως Θ και (ii) την υποβολή
σε ατομική βάση του Υποδείγματος 1 με τίτλο «Κατηγοριοποίηση Χαρτοφυλακίου» και του
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Υποδείγματος 8 με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας», του Παραρτήματος VI «Εποπτικές
Αναφορές» της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Θ,
δ) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη
χώρα, τα οποία έχουν εξαιρεθεί, πλήρως ή μερικώς, από την εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδος κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του Κεφαλαίου Γ της ΠΕΕ 58/18.1.16, καθώς και από τα
υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος μέλος που λειτουργούν
στην Ελλάδα βάσει του άρθρου 34 του ν. 4261/2014, αποκλειστικά ως προς την υποβολή
του Υποδείγματος 8 με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας», του Παραρτήματος VI «Εποπτικές
Αναφορές» της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Θ.
2. Για τους υπόχρεους α) και β) της παρ.1 (εφεξής «πιστωτικά ιδρύματα»), οι διατάξεις της
παρούσας εφαρμόζονται ως εξής:
(i) Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τα κεφάλαια Β και Ε έως Θ,
(ii) Τα πιστωτικά ιδρύματα με ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προ προβλέψεων
ίσο ή μεγαλύτερο του 5% σε ενοποιημένη, υποενοποιημένη και ατομική βάση, εφαρμόζουν
και τα κεφάλαια Γ και Δ της παρούσας στις οντότητες με ποσοστά μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων που υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο.
3. Στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα εμφανίζουν ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων προ προβλέψεων κάτω από το επίπεδο του 5%, αλλά εμφανίζουν υψηλό
ποσοστό ή σημαντικό ποσό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε ένα μεμονωμένο
χαρτοφυλάκιο ή σε μεμονωμένα χαρτοφυλάκια με συγκεκριμένη συγκέντρωση μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μια γεωγραφική περιοχή, έναν οικονομικό τομέα ή μια
ομάδα συνδεδεμένων πελατών, η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «ΤτΕ») δύναται να
απαιτήσει από τα πιστωτικά αυτά ιδρύματα να εφαρμόσουν και τα κεφάλαια Γ και Δ στο
επίπεδο των εν λόγω χαρτοφυλακίων.
4. Η ΤτΕ δύναται να προσδιορίζει πιστωτικά ιδρύματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται
στην παράγραφο 2(ii), τα οποία θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν τα κεφάλαια Γ και Δ της
παρούσας, σε περιπτώσεις που εντοπίζει ενδείξεις υποβάθμισης της ποιότητας των
στοιχείων ενεργητικού τους. Κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας εφαρμογής των
κεφαλαίων Γ και Δ, η ΤτΕ εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία και τις αλληλεπιδράσεις τους:
α) αυξημένες εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων,
β) υψηλό ή αυξημένο επίπεδο υπό ρύθμιση ανοιγμάτων,
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γ) υψηλό ή αυξημένο επίπεδο στοιχείων ενεργητικού - εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει
στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), όπως ορίζονται στο
κεφάλαιο Β της παρούσας,
δ) χαμηλούς δείκτες κάλυψης,
ε) παραβίαση ορίων δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης,
στ) υψηλό δείκτη Texas, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Β της παρούσας,
ζ) την ποιότητα και την καταλληλότητα των δραστηριοτήτων διαχείρισης των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
5. Τα πιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με την παρούσα κατά τρόπο ανάλογο του
μεγέθους και της εσωτερικής τους οργάνωσης, της φύσης, του αντικειμένου και της
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους. Η αρχή της αναλογικότητας αφορά, ειδικότερα,
απλουστευμένες υποχρεώσεις σε σχέση με ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και
λειτουργιών, στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής που εφαρμόζουν τα πιστωτικά
ιδρύματα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον ν.4261/2014, στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014, έχουν την ίδια έννοια στην παρούσα,
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
2. Επιπλέον, για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Ανοίγματα σε καθυστέρηση»: Ανοίγματα τα οποία αναγνωρίζονται σύμφωνα με την
ενότητα 4 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ ΕΒΑ/GL/2016/07 και τον κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/171 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά
πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές υποχρεώσεις.
β) «Ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης»: Ανοίγματα και ενδείξεις αδυναμίας πληρωμής,
σύμφωνα με την ενότητα 5 των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΤ EBA/GL/2016/07.
γ) «Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (εφεξής «ΜΕΑ») (Non-performing exposures (NPEs))»:
Ανοίγματα που ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα σύμφωνα με το παράρτημα V του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
δ) «Ρύθμιση (Forbearance)»: Μέτρα ρύθμισης όπως ορίζεται στο παράρτημα V του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
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ε) «Υπό ρύθμιση ανοίγματα (Forborne exposures (FBEs))»: Ανοίγματα σε σχέση με τα
οποία έχουν εφαρμοστεί μέτρα ρύθμισης σύμφωνα με το παράρτημα V του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
στ) «Περίοδος εξυγίανσης (Cure period)»: Όπως ορίζεται στο παράρτημα V μέρος 2 παρ.
231 σημείο β) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
ζ) «Περίοδος αναστολής (Probation period)»: Όπως ορίζεται στο παράρτημα V του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 .
η) «Στοιχεία ενεργητικού – εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) (foreclosed assets)»: Στοιχεία εξασφαλίσεων
(π.χ. ακίνητα) που περιέρχονται στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος και
καταχωρίζονται στον ισολογισμό. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποκτηθούν μέσω
δικαστικής διαδικασίας, μέσω διμερούς συμφωνίας με τον δανειολήπτη ή μέσω άλλου
είδους μεταβίβασης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη στο πιστωτικό ίδρυμα. Τα στοιχεία
ενεργητικού - εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος
(λήψη

με

απόκτηση),

χρηματοοικονομικά

μπορεί

στοιχεία

να

περιλαμβάνουν

ενεργητικού

και

χρηματοοικονομικά

όλες τις

αποκτηθείσες

και

μη

εξασφαλίσεις

ανεξάρτητα από την ταξινόμησή τους για λογιστικούς σκοπούς.
θ) «Κόστος ρευστοποίησης (Liquidation cost)»: Ως κόστος ρευστοποίησης ορίζονται οι
ταμειακές εκροές που σχετίζονται με την εκποίηση της εξασφάλισης και τη διαδικασία
πώλησης και περιλαμβάνει i) το σύνολο των σχετικών νομικών εξόδων, ii) το κόστος
πώλησης, φόρους και λοιπά έξοδα, iii) τυχόν πρόσθετο κόστος συντήρησης που θα
βαρύνει το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με την απόκτηση της κυριότητας και τη διάθεση της
εξασφάλισης και iv) τυχόν ταμειακές εισροές έως την ημερομηνία της ρευστοποίησης.
ι) Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία (immovable property): Περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με το
άρθρο 208 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ια) Κινητά περιουσιακά στοιχεία (movable property): Περιουσιακά στοιχεία εκτός της
ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 210 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ιβ) «Μη

εξυπηρετούμενα

δάνεια

(Non-performing

loans

(NPLs))»:

Δάνεια

και

προκαταβολές, όπως ορίζονται και ταξινομούνται στο παράρτημα V του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014.
ιγ) «Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio)»: Για τον υπολογισμό του δείκτη, η
λογιστική αξία προ προβλέψεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και προκαταβολών
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διαιρείται με την λογιστική αξία προ προβλέψεων των συνολικών δανείων και
προκαταβολών σύμφωνα με τον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων .
ιδ) «Πλαίσιο Διαχείρισης ΜΕΑ (NPE Framework)»: Πολιτικές, διαδικασίες, έλεγχοι και
συστήματα διαχείρισης των κινδύνων των ΜΕΑ.
ιε) «Χαρτοφυλάκιο»: Ομάδα ανοιγμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού
κινδύνου.
ιστ) «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 την παρακολούθηση του εν
λόγω πλαισίου. Το πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου λαμβάνει υπόψη
τους ουσιώδεις κινδύνους για το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τη φήμη του έναντι των
καταθετών, των επενδυτών και των πελατών. Το πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης
κινδύνου ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος.
ιζ) «Δείκτης Texas (Texas ratio)»: Προκύπτει από το λόγο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (λογιστική αξία προ προβλέψεων) προς τα ίδια κεφάλαια και τις σωρευτικές
απομειώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΑ
1. Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή
μιας στρατηγικής για τα MEA (εφεξής «ΣΜΕΑ»). Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν
κατάλληλο, συγκεκριμένο και σαφώς καταγεγραμμένο πλαίσιο για τον εντοπισμό, τη
μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και όλες τις σχετικές ενέργειες ρύθμισης,
διευθέτησης και είσπραξης με σκοπό τον περιορισμό των ΜΕΑ.
2. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της ΣΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν
υπόψη το νομικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή.
Γ1. Καθορισμός της ΣΜΕΑ
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίζουν στρατηγική και στόχους για τη μείωση των ΜΕΑ βάσει
δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος, εντός ενός ρεαλιστικού αλλά επαρκώς φιλόδοξου
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χρονικού ορίζοντα. Στη ΣΜΕΑ καθορίζεται η προσέγγιση και οι στόχοι του πιστωτικού
ιδρύματος σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική διαχείριση με σκοπό τη μεγιστοποίηση των
ανακτήσεων και, τελικά, τη μείωση των ΜΕΑ με σαφή, αξιόπιστο και εφικτό τρόπο για κάθε
χαρτοφυλάκιο.
2. Τα ακόλουθα στάδια θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία για τη χάραξη
και την εφαρμογή της ΣΜΕΑ:
α) αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των εξωτερικών συνθηκών,
σύμφωνα με την ενότητα Γ2·της παρούσας,
β) χάραξη της ΣΜΕΑ με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό
ορίζοντα, σύμφωνα με την ενότητα Γ3·της παρούσας,
γ) εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, σύμφωνα με την ενότητα Γ4·της παρούσας,
δ) πλήρης ενσωμάτωση της ΣΜΕΑ στις διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει το
πιστωτικό ίδρυμα, στις οποίες περιλαμβάνεται τακτικός έλεγχος και ανεξάρτητη
παρακολούθηση, σύμφωνα με την ενότητα Γ5 της παρούσας.
Γ2. Αξιολόγηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος κατά τη χάραξη και
εφαρμογή της κατάλληλης ΣΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής:
Γ2.1 Εσωτερικές δυνατότητες αποτελεσματικής διαχείρισης και μείωσης των ΜΕΑ
(αυτοαξιολόγηση)
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διενεργούν ολοκληρωμένη αυτοαξιολόγηση προκειμένου να
διαμορφώσουν σαφή εικόνα για όλες τις πτυχές του προβλήματος των ΜΕΑ που
αντιμετωπίζουν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση
ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων στις
εσωτερικές τους δυνατότητες διαχείρισης των ΜΕΑ.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα κατανοούν πλήρως και εξετάζουν τα εξής:
α) Την έκταση και τους παράγοντες που καθορίζουν τα ΜΕΑ τους:
i. το μέγεθος και την εξέλιξη των χαρτοφυλακίων των ΜΕΑ σε κατάλληλο επίπεδο
λεπτομέρειας, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με κατάλληλη κατηγοριοποίηση των
ανοιγμάτων, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα Δ2.3 «Ομαδοποίηση ανοιγμάτων»,
ii. τους παράγοντες που καθορίζουν τις ανά χαρτοφυλάκιο εισροές και εκροές των ΜΕΑ,
8
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iii. άλλες αιτίες που τυχόν επηρεάζουν την εξέλιξη των ΜΕΑ.
β) Τα αποτελέσματα προγενέστερων δράσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης ΜΕΑ:
i. το είδος και τη φύση των δράσεων που υλοποιήθηκαν με σκοπό την μείωση των
ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ρύθμισης,
ii. την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων και τους παράγοντες που την
καθορίζουν.
γ) Τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες (διαδικασίες, εργαλεία, ποιότητα δεδομένων,
πληροφοριακά συστήματα, προσωπικό/τεχνογνωσία, διαδικασίες λήψης αποφάσεων,
εσωτερικές πολιτικές και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υλοποίηση της ΣΜΕΑ) για τα διάφορα
στάδια της διαδικασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:
i. έγκαιρο εντοπισμό και αναγνώριση των ΜΕΑ
ii. ρυθμίσεις ΜΕΑ
iii. απομειώσεις και διαγραφές
iv. αποτιμήσεις εξασφαλίσεων
v. ανακτήσεις χρέους και εισπράξεις από ΜΕΑ, νομικές ενέργειες
vi. διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού - εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει στην
κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), κατά περίπτωση
vii. υποβολή στοιχείων και παρακολούθηση των ΜΕΑ και της αποτελεσματικότητας των
λύσεων διαχείρισης ΜΕΑ.
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα διενεργούν σε ετήσια βάση ολοκληρωμένη αυτοαξιολόγηση, η
οποία καλύπτει τουλάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, προκειμένου να προσδιορίζονται τα
πλεονεκτήματα, τα σημαντικά κενά και οι τομείς βελτίωσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
μείωσης των ΜΕΑ.
4.

Τα

πιστωτικά

ιδρύματα

κοινοποιούν

τα

αποτελέσματα

της

ολοκληρωμένης

αυτοαξιολόγησης στο διοικητικό τους συμβούλιο και στην ΤτΕ, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Θ της παρούσας.
5. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητούν σε περιοδική βάση τη γνώμη
εμπειρογνωμόνων από τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικής επιθεώρησης ή
από εξωτερικές πηγές, για την αξιολόγηση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων για τη
διαχείριση των ΜΕΑ.
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Γ2.2 Εξωτερικές συνθήκες και επιχειρησιακό περιβάλλον
Τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά τον καθορισμό της ΣΜΕΑ, αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη
τους τις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές εξωτερικές επιχειρησιακές συνθήκες, το
επιχειρησιακό περιβάλλον καθώς και τους σχετικούς στόχους μείωσης ΜΕΑ. Εξωτερικοί
παράγοντες που εκτιμώνται κατά τη χάραξη της ΣΜΕΑ είναι οι εξής:
α) Οι μακροοικονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της δυναμικής της αγοράς
ακινήτων και λοιπών συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη
τις συγκεντρώσεις του κλάδου στα χαρτοφυλάκια ΜΕΑ.
β) Οι προσδοκίες της αγοράς σε σχέση με τα αποδεκτά επίπεδα ΜΕΑ και την κάλυψή τους
από προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εκτιμήσεων των οργανισμών
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, των αναλυτών της αγοράς καθώς και διαθέσιμων
σχετικών μελετών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των δανειοληπτών.
γ) Το επενδυτικό ενδιαφέρον και τη ζήτηση για ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων
και της δυναμικής της εγχώριας και διεθνούς αγοράς για πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ.
δ) Ο βαθμός ωριμότητας του κλάδου διαχείρισης ΜΕΑ και η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων
διαχειριστών.
ε) Το νομικό πλαίσιο και τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει
να έχουν καλή γνώση των δικαστικών διαδικασιών που συνδέονται με τη διαχείριση
καταγγελμένων δανείων και να είναι σε θέση να εκτιμούν τη μέση διάρκεια των εν λόγω
διαδικασιών καθώς και το ποσό των πιθανών ανακτήσεων μέσω αυτών. Επιπλέον, πρέπει
να αξιολογούν την επίδραση στις ανακτήσεις, του είδους και της κατάταξης των
εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων, καθώς και το μέσο συνολικό κόστος των δικαστικών
διαδικασιών.
στ) Οι επιπτώσεις των απομειώσεων και των διαγραφών όσον αφορά τα ΜΕΑ,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του φορολογικού δικαίου.
Γ2.3 Κεφαλαιακές επιπτώσεις της στρατηγικής για τα ΜΕΑ
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τις κεφαλαιακές επιπτώσεις κάθε σχεδιαζόμενου
μέτρου για τη μείωση των ΜΕΑ. Εξετάζονται επίσης οι επιπτώσεις στα σταθμισμένα ως
προς τον κίνδυνο ανοίγματα, στα αποτελέσματα καθώς και στις απομειώσεις. Επίσης
αξιολογείται αν το πιστωτικό ίδρυμα έχει προσδιορίσει μια στρατηγική διαδικασία για την
αντιμετώπιση τυχόν ελλειμμάτων στο πλαίσιο διαφορετικών οικονομικών σεναρίων. Τα
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κριτήρια αξιολόγησης, οι υποκείμενες υποθέσεις και επιπτώσεις ευθυγραμμίζονται με τη
διάθεση ανάληψης κινδύνων καθώς και με τη διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας του
εσωτερικού κεφαλαίου («ΔΑΕΕΚ» ή «ΙCAAP»).
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συμπεριλάβουν κατάλληλες δράσεις κατά τον
προγραμματισμό των κεφαλαιακών τους αναγκών έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το
επίπεδο του διαθέσιμου κεφαλαίου θα επιτρέπει τη βιώσιμη μείωση των ΜΕΑ στον
ισολογισμό.

Γ3. Χάραξη της στρατηγικής για τα MEA
Η ΣΜΕΑ περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο ποσοτικούς στόχους για τα ΜΕΑ βάσει δεσμευτικού
χρονοδιαγράμματος καθώς και στόχους για τα στοιχεία ενεργητικού - εξασφαλίσεις που
έχουν περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), οι οποίοι
θα υποστηρίζονται, κατά περίπτωση, από ένα αντίστοιχο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό
σχέδιο. Ο καθορισμός της ΣΜΕΑ βασίζεται σε αυτοαξιολόγηση και ανάλυση των
στρατηγικών επιλογών εφαρμογής της. Η ΣΜΕΑ και το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζονται,
εγκρίνονται και επανεξετάζονται, τουλάχιστον ετησίως, από το διοικητικό συμβούλιο.
Γ3.1 Επιλογές εφαρμογής της στρατηγικής
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, για την επίτευξη των στόχων τους βραχυπρόθεσμα,
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν έναν
συνδυασμό στρατηγικών και επιλογών κατά τον σχεδιασμό της ΣΜΕΑ. Για την επιτυχή
υλοποίηση της ΣΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τουλάχιστον τις ακόλουθες
επιλογές

εφαρμογής

της

ΣΜΕΑ,

που

δεν

αλληλοαποκλείονται,

για

διαφορετικά

επιλογή

στρατηγικής

χαρτοφυλάκια και υπό διαφορετικές προϋποθέσεις:
α) Στρατηγική

διακράτησης/στρατηγική

μέτρων

ρύθμισης:

Η

διακράτησης συνδέεται στενά με το επιχειρησιακό μοντέλο, την εμπειρία στην αξιολόγηση
του δανειολήπτη και των μέτρων ρύθμισης, τις επιχειρησιακές ικανότητες διαχείρισης ΜΕΑ,
την ανάθεση της διαχείρισης σε εξωτερικούς διαχειριστές και τις πολιτικές διαγραφής
χρέους.
β) Δραστικές μειώσεις χαρτοφυλακίου: πωλήσεις, τιτλοποίηση ή, στην περίπτωση ΜΕΑ
που θεωρούνται μη ανακτήσιμα, διαγραφές. Αυτή η επιλογή συνδέεται στενά με την
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επάρκεια των προβλέψεων, την αποτίμηση των εξασφαλίσεων, την ποιότητα των
διαθέσιμων στοιχείων των ανοιγμάτων και τη ζήτηση ΜΕΑ από επενδυτές.
γ) Μεταβολή

των

χαρακτηριστικών

του

ανοίγματος

ή

της

εξασφάλισης,

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού - εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει
στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), των συμφωνιών
ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο (debt to equity swap), των συμφωνιών
ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία (debt to asset swap) ή της αντικατάστασης
εξασφαλίσεων.
δ) Επιλογές νομικής φύσεως: αφορούν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες πτώχευσης ή
εξωδικαστικές λύσεις.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα προσδιορίζουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές
εφαρμογής ΣΜΕΑ, ακόμη και αν δεν είναι άμεσα επιτεύξιμες λόγω συγκεκριμένων
συνθηκών, όπως, για παράδειγμα, μη άμεσα υλοποιήσιμη επιλογή πώλησης δανείων λόγω
του περιορισμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σε αυτήν την περίπτωση, το επιχειρησιακό
σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει και να ενσωματώνει τις σχετικές ενέργειες που θα
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση τέτοιων επιλογών σε περίπτωση που η μεταβολή των
εξωτερικών συνθηκών τις καταστήσει υλοποιήσιμες. Σε σχέση με το παραπάνω
παράδειγμα, η βελτίωση της ποιότητας και ο εμπλουτισμός των στοιχείων που αφορούν σε
ΜΕΑ, προκειμένου να είναι διαθέσιμα για μελλοντικές συναλλαγές με επενδυτές, αποτελούν
τέτοιες ενδεικτικές ενέργειες.
3. Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι καμία από τις ανωτέρω
επιλογές δεν εξασφαλίζει αποτελεσματική μείωση ΜΕΑ σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα
για ορισμένα χαρτοφυλάκια ή επιμέρους ανοίγματα, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται με
σαφήνεια στον έγκαιρο προγραμματισμό απομειώσεων και διαγραφών.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα που επιδιώκουν να εμπλακούν σε σύνθετες διαδικασίες, όπως
μεταβίβαση κινδύνου και τιτλοποιήσεις, διενεργούν τεκμηριωμένη ανάλυση των κινδύνων
και εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου κινδύνων, όπως απαιτείται ενδεικτικά για
τις τιτλοποιήσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.4261/2014.
Γ3.2 Στόχοι
1.

Πριν

από

την

έναρξη

της

διαδικασίας

καθορισμού

βραχυπρόθεσμων

και

μεσοπρόθεσμων στόχων, τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζουν τα μακροπρόθεσμα επίπεδα των
12
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ΜΕA που θεωρούν εύλογα, τόσο ανά χαρτοφυλάκιο όσο και συνολικά. Τα πιστωτικά
ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ιστορικά ή διεθνή όρια αναφοράς για τον ορισμό των εύλογων
μακροπρόθεσμων επιπέδων ΜΕΑ.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα ενσωματώνουν, κατ' ελάχιστο, στη ΣΜΕΑ σαφώς καθορισμένους,
ρεαλιστικούς

και

φιλόδοξους,

ποσοτικούς

στόχους,

συμπεριλαμβανομένων,

κατά

περίπτωση, των στοιχείων ενεργητικού - εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει στην
κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση). Οι εν λόγω στόχοι θα πρέπει να
οδηγούν σε σαφή μείωση των ΜΕΑ, πριν και μετά από προβλέψεις, τουλάχιστον
μεσοπρόθεσμα. Οι προσδοκίες για μεταβολή των μακροοικονομικών συνθηκών, εφόσον
στηρίζονται σε αξιόπιστες εξωτερικές προβλέψεις, μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο στον καθορισμό του επιπέδου των στόχων μείωσης των ΜΕΑ, ωστόσο δεν πρέπει να
αποτελούν τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα.
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίζουν στόχους ως εξής:
α) βάσει

του

χρονικού

ορίζοντα:

βραχυπρόθεσμους

(ενδεικτικά

ένα

(1)

έτος),

μεσοπρόθεσμους (ενδεικτικά τρία (3) έτη) και μακροπρόθεσμους με ορίζοντα πέραν των
τριών (3) ετών,
β) βάσει του είδους του χαρτοφυλακίου (π.χ. ενυπόθηκα δάνεια λιανικής, καταναλωτικά
δάνεια λιανικής, δάνεια λιανικής, δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις, δάνεια για επαγγελματικά
ακίνητα),
γ) βάσει των διαφορετικών επιλογών εφαρμογής της ΣΜΕΑ (π.χ. ανακτήσεις σε μετρητά
στο

πλαίσιο της στρατηγικής

διακράτησης,

απόκτηση κυριότητας

εξασφαλίσεων,

ανακτήσεις από δικαστικές διαδικασίες, έσοδα από την πώληση ΜΕΑ ή διαγραφές).
4. Οι στόχοι για τα ΜΕΑ που θέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν, κατ' ελάχιστο,
μια προβλεπόμενη απόλυτη ή ποσοστιαία μείωση των ΜΕΑ προ και μετά προβλέψεων, όχι
μόνο σε συνολικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο βασικών χαρτοφυλακίων ΜΕΑ. Εάν τα
στοιχεία ενεργητικού - εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτικού
ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), ανέρχονται σε σημαντικό ύψος, θα πρέπει να καθορίζεται
μια ειδική στρατηγική για αυτά ή, τουλάχιστον, η ΣΜΕΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει στόχους
μείωσης των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού.
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5. Οι στόχοι για τα ΜΕΑ ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρησιακούς στόχους σε όλα τα
επίπεδα.

Αν

κριθεί

σκόπιμο,

μπορούν

να

εφαρμοστούν

περαιτέρω

δείκτες

παρακολούθησης ως πρόσθετοι στόχοι.
Γ3.3 Επιχειρησιακό Σχέδιο
1. Η ΣΜΕΑ του πιστωτικού ιδρύματος στηρίζεται σε επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο
καθορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα θέτει σε επιχειρησιακή
εφαρμογή τη ΣΜΕΑ σε χρονικό ορίζοντα ενός (1) έως τριών (3) ετών τουλάχιστον (ανάλογα
με τα επιχειρησιακά μέτρα που απαιτούνται). Το επιχειρησιακό σχέδιο καθορίζεται,
εγκρίνεται και επανεξετάζεται, τουλάχιστον ετησίως, από το διοικητικό συμβούλιο.
2. Το επιχειρησιακό σχέδιο για τα ΜΕΑ περιέχει κατ' ελάχιστο:
α) σαφείς σκοπούς και στόχους βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος,
β) ενέργειες και δράσεις ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου,
γ) ρυθμίσεις

και

δομές διακυβέρνησης,

μηχανισμών

αναφοράς

σχετικά

με

συμπεριλαμβανομένων αρμοδιοτήτων

τις

σχεδιαζόμενες

δραστηριότητες

και

και
την

αποτελεσματικότητα τους,
δ) πρότυπα ποιότητας για τη διασφάλιση επιτυχών αποτελεσμάτων,
ε) απαιτήσεις σε προσωπικό και πόρους,
στ) σχέδιο βελτίωσης των τεχνικών υποδομών,
ζ) απαιτούμενο αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους για την εφαρμογή της ΣΜΕΑ,
η) σχέδια επικοινωνίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπλεκόμενους (π.χ. για πωλήσεις
ΜΕΑ, για διαχείριση χρέους, πρωτοβουλίες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας).
3. Το επιχειρησιακό σχέδιο επικεντρώνεται και σε εσωτερικούς παράγοντες που θα
μπορούσαν να θέσουν προσκόμματα στην επιτυχία της ΣΜΕΑ.
Γ4. Εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου
1. Η εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου της ΣΜΕΑ στηρίζεται σε κατάλληλες πολιτικές
και διαδικασίες, σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και κατάλληλες δομές διακυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων

των

διαδικασιών

κλιμάκωσης.

Το

επιχειρησιακό

σχέδιο

ενσωματώνει τα μέτρα και τις διοικητικές - οργανωτικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες
προκειμένου το πλαίσιο διαχείρισης ΜΕΑ να ενσωματωθεί ως βασικό στοιχείο στην εταιρική
κουλτούρα.
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2. Το διοικητικό συμβούλιο και η ΤτΕ ενημερώνονται εγκαίρως για τυχόν ουσιαστικές
αποκλίσεις από το επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να λαμβάνονται ενδεδειγμένες
διορθωτικές ενέργειες.
Γ5.Ενσωμάτωση της ΣMEA
1. Η εκτέλεση και η εφαρμογή της ΣΜΕΑ προϋποθέτει τη συμμετοχή και τη συμβολή
πολλών διαφορετικών υπηρεσιακών μονάδων εντός του πιστωτικού ιδρύματος. Για το λόγο
αυτό θα πρέπει να ενσωματώνεται στις διαδικασίες του ιδρύματος, μεταξύ άλλων σε
στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων αυτών της επιτροπής
διαχείρισης κινδύνου όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4261/2014.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα δίνουν έμφαση στην ενημέρωση του προσωπικού για τα βασικά
στοιχεία της ΣΜΕΑ, σύμφωνα με την προσέγγιση που ακολουθείται στο πλαίσιο της
συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής του ιδρύματος, ιδίως δε, της στρατηγικής κινδύνων
όπως ορίζεται στο άρθρο 68 του ν.4261/2014. Αυτό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό αν η
εφαρμογή της ΣΜΕΑ προϋποθέτει ευρείες μεταβολές στις επιχειρησιακές διαδικασίες.
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζουν με ακρίβεια και τεκμηριώνουν σαφώς τους ρόλους, τις
αρμοδιότητες και τις γραμμές αναφοράς για την εφαρμογή της ΣΜΕΑ και του
επιχειρησιακού σχεδίου.
4. Στα μέλη του προσωπικού και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν στη
διαχείριση των ΜΕΑ, παρέχονται σαφείς στόχοι (ατομικοί ή ομαδικοί) και κίνητρα
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των ΜΕΑ, όπως έχουν καθοριστεί στη
στρατηγική και στο επιχειρησιακό σχέδιο για τα ΜΕΑ. Οι σχετικές πολιτικές αποδοχών, οι
στόχοι επαγγελματικής εξέλιξης και το πλαίσιο παρακολούθησης απόδοσης λαμβάνουν
υπόψη τους στόχους για τα ΜΕΑ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή του
προσωπικού και της διοίκησης στη μείωσή τους. Το σύστημα παροχής κινήτρων για το
προσωπικό

και

τα

ανώτερα

διοικητικά

στελέχη

στις

μονάδες

χορήγησης

δανείων/επιχειρηματικές μονάδες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πληροφόρηση από τις
δραστηριότητες διαχείρισης ΜΕΑ καθώς και την εν γένει ποιότητα των ανοιγμάτων του
πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να αποθαρρύνεται η υπερβολική ανάληψη κινδύνου.
5. Το περιεχόμενο της ΣΜΕΑ ευθυγραμμίζεται και ενσωματώνεται πλήρως στο
επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) του πιστωτικού ιδρύματος και τον προϋπολογισμό,
συμπεριλαμβάνοντας κόστη που συνδέονται με την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου
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(π.χ. πόροι, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.) αλλά και τις ενδεχόμενες λογιστικές ζημίες
που προέρχονται από τις δραστηριότητες διαχείρισης των ΜΕΑ.
6. Η ΣΜΕΑ ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή στα εξής:
α) ΔΑΕΕΚ (ICAAP): το περιεχόμενο της ΣΜΕΑ ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ΔΑΕΕΚ και
ενσωματώνεται σε αυτήν. Τα πιστωτικά ιδρύματα προετοιμάζουν ποσοτικές και ποιοτικές
αξιολογήσεις των εξελίξεων των ΜΕΑ υπό συνθήκες ενός βασικού και ενός ακραίου
σεναρίου, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στον προγραμματισμό κεφαλαίου
(capital planning).
β) Πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων: Το πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση
ανάληψης κινδύνων, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας με τίτλο «Principles for An Effective Risk Appetite Framework» και η ΣΜΕΑ
συνδέονται στενά μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υπάρχουν σαφώς
καθορισμένοι ποσοτικοί δείκτες και όρια, εγκεκριμένα από το διοικητικό συμβούλιο, τα
οποία θα ευθυγραμμίζονται με τα βασικά στοιχεία και τους στόχους της ΣΜΕΑ.
γ) Σχέδιο ανάκαμψης: όταν τα σχέδια ανάκαμψης προβλέπουν επίπεδα δεικτών και μέτρα
που σχετίζονται με τα ΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι οι δείκτες και τα μέτρα
αυτά ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ΣΜΕΑ και το επιχειρησιακό σχέδιο.
7. Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν την αποτελεσματική επίβλεψη και παρακολούθηση
όσον αφορά τη διαμόρφωση και εφαρμογή της ΣΜΕΑ και του επιχειρησιακού σχεδίου από
τις υπηρεσιακές μονάδες των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΜΕΑ
1. Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά και με βιώσιμο
τρόπο ζητήματα που σχετίζονται με ΜΕΑ, εφαρμόζουν κατάλληλη εταιρική διακυβέρνηση
και πλαίσιο λειτουργιών.
2. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης και
των λειτουργιών για τη διαχείριση των ΜΕΑ και καλύπτονται ζητήματα που αφορούν το
συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων, το επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΑ, το πλαίσιο
εσωτερικού ελέγχου και τις διαδικασίες παρακολούθησης των ΜΕΑ.
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3. Κατά την υλοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης και των λειτουργιών διαχείρισης για τα
ΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη το νομικό πλαίσιο προστασίας του
καταναλωτή.
Δ1. Συντονισμός και λήψη αποφάσεων
1. Η γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική ενός πιστωτικού ιδρύματος και η υλοποίησή της
θα πρέπει να καλύπτει τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο για τα ΜΕΑ. Κατά τη
διαμόρφωση της συνολικής στρατηγικής ανάληψης κινδύνων καθώς και της πιστοδοτικής
πολιτικής, συνεκτιμώνται από το διοικητικό συμβούλιο το σύνολο των κινδύνων που
αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα τόσο ως προς το
εξυπηρετούμενο όσο και ως προς το υπαγόμενο στη ΣΜΕΑ χαρτοφυλάκιο.
Πιο συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο:
α) εγκρίνει ετησίως και αναθεωρεί τακτικά τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο για
τα ΜΕΑ σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική ανάληψης κινδύνων που εφαρμόζει,·
β) επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής για τα ΜΕΑ, ·
γ) καθορίζει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους καθώς και κίνητρα για τις
δραστηριότητες διαχείρισης των MEA,·
δ) παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε σχέση με τους
στόχους που καθορίζονται στη στρατηγική και στο επιχειρησιακό σχέδιο για τα MEA,·
ε) καθορίζει τις εγκριτικές διαδικασίες για αποφάσεις που αφορούν στη διαχείριση MEA.
Αναλόγως της πιστοδοτικής πολιτικής και του κανονισμού του πιστωτικού ιδρύματος,
ενδέχεται, για περιπτώσεις μεγάλων MEA, να απαιτείται έγκριση του διοικητικού
συμβουλίου·
στ) εγκρίνει τις σχετικές με τα ΜΕΑ πολιτικές και διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων
εκείνων του Παραρτήματος IV «Κοινές πολιτικές ΜΕΑ»), διασφαλίζει την επαναξιολόγησή
τους, τουλάχιστον ετησίως, και προβαίνει στις κατάλληλες τροποποιήσεις, έτσι ώστε οι
πολιτικές και οι διαδικασίες να είναι απολύτως κατανοητές από το προσωπικό,·
ζ) διασφαλίζει επαρκείς εσωτερικούς ελέγχους όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης
ΜΕΑ, με ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες που συνδέονται με ταξινομήσεις,
απομειώσεις, διαγραφές, αποτιμήσεις εξασφαλίσεων και τη βιωσιμότητα των μέτρων
ρύθμισης που αφορούν ΜΕΑ,
η) έχει επαρκείς γνώσεις, πείρα και τεχνογνωσία όσον αφορά τη διαχείριση ΜΕΑ.
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2. Το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη αφιερώνουν επαρκή χρόνο
σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ΜΕΑ και την αντιμετώπιση των σχετικών
κινδύνων, κατά την έννοια του άρθρου 68 του ν.4261/2014, ανάλογα με τους κινδύνους που
συνδέονται με τα MEA εντός του πιστωτικού ιδρύματος. Τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίζουν
και τεκμηριώνουν σαφώς καθορισμένες, αποδοτικές και συνεπείς διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, με διασφάλιση επαρκούς δεύτερης γραμμής άμυνας ανά πάσα στιγμή.
Δ2. Επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΑ
Δ2.1 Μονάδες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΔ ΜΕΑ)
1. Για την κατά το δυνατόν αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων κατά τη διαχείριση ΜΕΑ,
καθώς και για την αξιοποίηση ειδικών γνώσεων όσον αφορά τα ΜΕΑ, τα πιστωτικά
ιδρύματα συστήνουν ειδικές μονάδες διαχείρισης ΜΕΑ (εφεξής «ΜΔ ΜΕΑ») οι οποίες
λειτουργούν διακριτά και ανεξάρτητα, ιδίως σε σχέση με τις λειτουργίες χορήγησης
πιστώσεων και διαχείρισης του ομαλά εξυπηρετούμενου τμήματος του χαρτοφυλακίου,
ώστε να διασφαλίζεται αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Ο διαχωρισμός αυτός δεν
περιορίζεται μόνο στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες (π.χ. διαπραγμάτευση μέτρων
ρύθμισης με τους πελάτες) αλλά καλύπτει και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τη θέσπιση ειδικών οργάνων λήψης αποφάσεων
για τη διαχείριση των ΜΕΑ.
2. Στις περιπτώσεις όπου στο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΔ ΜΕΑ, είναι αναπόφευκτες
αλληλοεπικάλυψεις μεταξύ των οργάνων λήψης αποφάσεων και των διευθυντικών
στελεχών που συμμετέχουν στη διαδικασία χορήγησης πιστώσεων, το πλαίσιο λειτουργίας
και ο εσωτερικός έλεγχος του πιστωτικού ιδρύματος θα διασφαλίζουν ότι τυχόν
συγκρούσεις συμφερόντων περιορίζονται επαρκώς.
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν διαδικασίες κατάλληλες ώστε να διασφαλίζεται η
τακτική επικοινωνία μεταξύ των μονάδων χορήγησης πιστώσεων και των ΜΔ ΜΕΑ.
4. Κατά το σχεδιασμό της κατάλληλης δομής ΜΔ ΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των βασικών τους χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένου
του τύπου ανοίγματος (π.χ. λιανική τραπεζική, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
επιχειρηματικά δάνεια) και του είδους της εξασφάλισης.
5. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο σχεδιασμού αυτοματοποιημένων διαδικασιών για τις
ΜΔ ΜΕΑ για ομοιογενή χαρτοφυλάκια ΜΕΑ λιανικής. Για τα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια
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ΜΕΑ, κατά περίπτωση, και ανάλογα με την συγκέντρωσή τους ανά κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας,

τα

πιστωτικά

ιδρύματα

εξετάζουν

το

ενδεχόμενο

δημιουργίας

εξειδικευμένων ανά κλάδο ΜΔ ΜΕΑ. Για μεμονωμένες περιπτώσεις δανειοληπτών και τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις, εξετάζεται ο συνδυασμός αυτοματοποιημένων διαδικασιών
διαχείρισης καθώς και εξατομικευμένης προσέγγισης διαχείρισης της σχέσης με τον
δανειολήπτη.
6. Τα μικρά και λιγότερο πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να έχουν συστήσει
ειδικές χωριστές λειτουργίες διαχείρισης, αναλόγως του μεγέθους, της φύσης, της
πολυπλοκότητας και των χαρακτηριστικών των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. Τα
πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι ο σχεδιασμός των εν λόγω λειτουργιών αποτρέπει και
εξαλείφει τη σύγκρουση συμφερόντων στη διαχείριση ΜΕΑ.
7. Για σκοπούς αναλογικότητας, τα μικρά και λιγότερο πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα,
μπορούν - εναλλακτικά της σύστασης ειδικών οργάνων λήψης αποφάσεων για τη
διαχείριση ΜΕΑ - να καλύπτουν τις αναγκαίες σχετικές απαιτήσεις με τις υφιστάμενες
επιτροπές πιστώσεων ή κινδύνων, εφόσον οι συγκρούσεις συμφερόντων περιορίζονται
επαρκώς.
Δ2.2 Ευθυγράμμιση με τον κύκλο ζωής των ΜΕΑ
1. Οι ΜΔ ΜΕΑ συγκροτούνται λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής των ΜΕΑ. Αυτό
περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν ταξινομούνται ως ΜΕΑ, όπως οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, τα υπό ρύθμιση ανοίγματα και τα στοιχεία
ενεργητικού – εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος
(λήψη με απόκτηση) τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στη διαδικασία διαχείρισης των ΜΕΑ.
Τα πιστωτικά ιδρύματα συστήνουν διακριτές ΜΔ ΜΕΑ για τις διαφορετικές φάσεις του
κύκλου ζωής των ΜΕΑ και για τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια, κατά περίπτωση. Σε όλα τα
στάδια διαχείρισης δίνεται η δέουσα προσοχή και διατίθεται επαρκώς εξειδικευμένο
προσωπικό. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, η ευθυγράμμιση με τον κύκλο ζωής των ΜΕΑ
πραγματοποιείται

εξασφαλίζοντας

τη

συμμόρφωση

με

σχετικές

προβλέψεις

του

κανονιστικού πλαισίου. Η ειδική πολιτική διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα IV «Κοινές πολιτικές ΜΕΑ» της παρούσας, περιλαμβάνει
κατευθύνσεις σχετικά με τις συνολικές διαδικασίες και αρμοδιότητες διαχείρισης ΜΕΑ,
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συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για μεταβίβαση της διαχείρισης μεταξύ των
αρμόδιων ΜΔ ΜΕΑ του πιστωτικού ιδρύματος.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τις ακόλουθες ενδεικτικές φάσεις του κύκλου ζωής των
ΜΕΑ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων και τη φύση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών:
α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες: Σε αυτήν τη φάση, δίνεται
έμφαση στην αρχική επικοινωνία με τον δανειολήπτη, προκειμένου να εξεταστεί η
δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αρχικό στάδιο καθυστέρησης,
καθώς και στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να καταστεί δυνατή η
αναλυτική αξιολόγηση του δανειολήπτη (π.χ. οικονομική κατάσταση, κατάσταση φακέλου
και στοιχείων του δανείου, εξασφαλίσεις, επίπεδο συνεργασίας του δανειολήπτη κ.λπ.). Το
είδος του ανοίγματος και της εξασφάλισης θα καθορίσουν τελικά την καταλληλότερη
στρατηγική διαχείρισης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες επιλογές
ρύθμισης που εφαρμόζονται όταν είναι αναγκαίο (μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της εν
λόγω αρχικής περιόδου), με σκοπό να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση του
δανειολήπτη πριν να θεσπιστεί η κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης. Επιπλέον, το
πιστωτικό ίδρυμα, αναζητά επιλογές για τη βελτίωση της θέσης του (για παράδειγμα με την
υπογραφή νέων δανειακών συμβάσεων, την κατοχύρωσή του με απόκτηση εκτελεστού
τίτλου, την ανάληψη πρόσθετων εξασφαλίσεων, αν διατίθενται), λαμβάνοντας ταυτόχρονα
υπόψη το νομικό πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή. Η ειδική πολιτική διαχείρισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών περιλαμβάνει κατευθύνσεις σχετικά με τις συνολικές διαδικασίες
και αρμοδιότητες διαχείρισης ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για μεταβίβαση
της διαχείρισης.
β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών/ρύθμιση: Στη φάση αυτή
οριστικοποιούνται και εφαρμόζονται με τους δανειολήπτες οι συμφωνίες για ρύθμιση. Οι
συμφωνίες ρύθμισης εφαρμόζονται μόνον όταν υπάρχει βεβαιότητα από πλευράς του
πιστωτικού ιδρύματος ότι ο δανειολήπτης έχει την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής
του δανείου. Εξετάζοντας το κατά πόσο μια επιλογή αναδιάρθρωσης είναι βιώσιμη, τα
πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τους το άρθρο 27 του ν. 4438/2016. Μια συμφωνία
ρύθμισης για οφειλές με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, παρακολουθείται τουλάχιστον
για ένα (1) έτος, διάστημα το οποίο αποτελεί την περίοδο εξυγίανσης (cure period)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014,
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δεδομένου του αυξημένου κινδύνου που παρουσιάζουν. Μετά το πέρας της περιόδου
εξυγίανσης, το άνοιγμα δύναται να μεταφερθεί εκτός του πεδίου αρμοδιότητας των ΜΔ
ΜΕΑ, εφόσον κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν ενεργοποιηθεί κάποιο από τα κριτήρια
κατάταξης του ανοίγματος ως ΜΕΑ.
γ) ΜΕΑ για τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ρευστοποίησης καλυμμάτων, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες: αν δεν καταστεί δυνατή
η εξεύρεση βιώσιμης λύσης ρύθμισης λόγω της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη ή
έλλειψης επαρκούς συνεργασίας με αυτόν, τα πιστωτικά ιδρύματα διενεργούν ανάλυση
κόστους - οφέλους για τις εναλλακτικές ρευστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών
και εξωδικαστικών ενεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμφέροντα του δανειολήπτη.
Βάσει αυτής της ανάλυσης, τα πιστωτικά ιδρύματα προχωρούν το ταχύτερο στην
επιλεγείσα λύση ρευστοποίησης, κάνοντας χρήση της τεχνογνωσίας. Τα πιστωτικά
ιδρύματα που κάνουν εκτεταμένη χρήση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό,
θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται
η αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία ρευστοποίησης. Από αυτήν την άποψη, δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή σε ΜΕΑ τα οποία κατηγοριοποιούνται ως ΜΕΑ για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Στην ειδική πολιτική ανάκτησης χρέους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα IV
«Κοινές πολιτικές ΜΕΑ» της παρούσας, περιλαμβάνονται κατευθύνσεις σχετικά με τις
διαδικασίες ρευστοποίησης.
3. Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού – εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει στην κυριότητα
του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) (ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που
απορρέουν από ΜΕΑ): η απόκτηση κυριότητας εξασφαλίσεων γενικά, ξεκινά μετά την
αποτυχία άλλων προσπαθειών είσπραξης ανεξόφλητων ποσών από το πιστωτικό ίδρυμα.
Το πιστωτικό ίδρυμα εφαρμόζει πολιτική στην οποία περιγράφονται οι διαδικασίες που
αφορούν στοιχεία ενεργητικού – εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) και καλύπτουν, κυρίως, τα στάδια απόκτησης
κυριότητας των εξασφαλίσεων, αποτίμησής τους καθώς και ρευστοποίησης των διαφόρων
τύπων εξασφαλίσεων μέσω κατάλληλων διαδικασιών.
Δ2.3 Ομαδοποίηση ανοιγμάτων
1. Στην ΠΕΕ 150/3.10.2018, προσδιορίζονται οι πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων για
την ομαδοποίηση των ανοιγμάτων με βάση κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου. Στο
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πλαίσιο της ΣΜΕΑ γίνεται κατάλληλη ανάλυση και κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου και
δημιουργούνται ομοιογενή χαρτοφυλάκια ώστε να επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα ο
σχεδιασμός προσαρμοσμένων λύσεων διαχείρισης ΜΕΑ σε διαφορετικούς τομείς του
δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν το ενδεχόμενο
σχεδιασμού προσαρμοσμένων διαδικασιών για κάθε χαρτοφυλάκιο, με ειδική ομάδα
εμπειρογνωμόνων που είναι αρμόδια για καθένα από αυτά. Τα χαρτοφυλάκια ΜΕΑ
αναλύονται λεπτομερώς, οδηγώντας σε σαφώς καθορισμένα επιμέρους χαρτοφυλάκια
(υπό-χαρτοφυλάκια). Για τις εν λόγω αναλύσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίζουν σαφή
κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, ο σκοπός της χορήγησης, το νόμισμα, το επιτόκιο, η τοποθεσία
του τυχόν υπέγγυου ακινήτου, η γεωγραφική περιοχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
το μέγεθος του ανοίγματος, η συμπεριφορά του δανειολήπτη κ.α., και αναπτύσσουν
κατάλληλα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και επαρκώς υψηλή ποιότητα δεδομένων.
2. Κατάλογος ενδεικτικών κριτηρίων ομαδοποίησης ΜΕΑ για χαρτοφυλάκια λιανικής
τραπεζικής περιέχεται στο Παράρτημα I «Ενδεικτικά κριτήρια ομαδοποίησης ΜΕΑ στη
λιανική τραπεζική» της παρούσας.
3. Για τα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια ΜΕΑ, η ομαδοποίηση ανά κατηγορία στοιχείων
ενεργητικού ή κλάδο (π.χ. εμπορικά ακίνητα, γη και ανάπτυξη, ναυτιλία, συναλλακτικές
δραστηριότητες) θεωρείται βασικό στοιχείο της εξειδίκευσης των ΜΔ ΜΕΑ. Τα εν λόγω
χαρτοφυλάκια διαχωρίζονται στη συνέχεια περαιτέρω, σύμφωνα με τη ΣΜΕΑ και το
επίπεδο οικονομικής δυσχέρειας του δανειολήπτη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
δραστηριότητες διαχείρισης είναι κατάλληλες και αρκούντως εξειδικευμένες για κάθε τμήμα
του χαρτοφυλακίου.
Δ2.4 Ανθρώπινοι πόροι
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαμορφώνουν κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο ανάλογα με το
επιχειρησιακό τους μοντέλο και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή θα μπορούσαν
να εκτεθούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τα ΜΕΑ. Σε ό,τι αφορά
τη διαχείριση των ΜΕΑ, τα πιστωτικά ιδρύματα αφιερώνουν επαρκώς και αναλογικά ως
προς την ένταση του προβλήματος την προσοχή της διοίκησης, τους πόρους και τις
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου».
2. Ο διαχωρισμός της διαχείρισης των ΜΕΑ και των ανθρώπινων πόρων που
απασχολούνται με αυτά σε σχέση με τις υπόλοιπες δομές και λειτουργίες του πιστωτικού
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ιδρύματος (π.χ. χορήγηση δανείων) εξετάζεται τακτικά προκειμένου να αποφεύγονται
συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίζεται η επαρκής εξειδίκευση του προσωπικού.
3. Με βάση τα ευρήματα της αυτοαξιολόγησης που διενεργείται σε σχέση με τις ικανότητες
διαχείρισης των ΜΕΑ, σύμφωνα με την ενότητα Γ2.1, τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολογούν
τακτικά την επάρκεια των ίδιων πόρων αλλά και την επάρκεια για τη διαχείριση ΜΕΑ τρίτων
μερών και εξωτερικών πόρων και αντιμετωπίζουν εγκαίρως τυχόν ελλείψεις σε ανθρώπινο
δυναμικό. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ΜΕΑ ενδέχεται
να συνεπάγονται σημαντικές απαιτήσεις σε πόρους και προσωπικό, τα πιστωτικά ιδρύματα
εξετάζουν εναλλακτικές επιλογές, όπως εξωτερικές αναθέσεις ή συμπράξεις με τρίτα μέρη
για τις δραστηριότητες διαχείρισης των ΜΕΑ. Ωστόσο, η τελική ευθύνη για τις εν λόγω
δραστηριότητες βαρύνει το πιστωτικό ίδρυμα. Σε κάθε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης τα
πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται το Παράρτημα 1 της ΠΔ/ΤΕ
2577/9.3.2006.
4. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα διαχείρισης ΜΕΑ διαθέτει τεχνογνωσία
και εμπειρία στον τομέα των ΜΕΑ. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναπτύσσουν μέσω των
κατάλληλων στελεχών την τεχνογνωσία που απαιτείται για το καθορισμένο επιχειρησιακό
μοντέλο των ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΔ ΜΕΑ και των λειτουργιών εσωτερικού
ελέγχου. Τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν επαρκή εκπαίδευση για τα ΜΕΑ,
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων προστασίας καταναλωτών και εκπονούν σχέδια εξέλιξης
του προσωπικού για την ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας με την αξιοποίηση των
διαθέσιμων προσόντων και δεξιοτήτων του προσωπικού.
5. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή δεν θεωρείται αποδοτική η ανάπτυξη
τεχνογνωσίας και υποδομής εκ των έσω, οι ΜΔ ΜΕΑ έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους
ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. εκτιμητές ακινήτων, νομικούς συμβούλους,
αναλυτές, εμπειρογνώμονες του κλάδου) ή σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.).
6. Το πιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής και του επιχειρησιακού
σχεδίου για τα ΜΕΑ, εφαρμόζει σύστημα αξιολόγησης προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των
ΜΔ ΜΕΑ. Το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάζεται σύμφωνα με τις πολιτικές αποδοχών του
ιδρύματος. Συνδέεται κυρίως με τους ποσοτικούς στόχους που θέτει το πιστωτικό ίδρυμα
για τα ΜΕΑ, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ποιοτικά στοιχεία (τεχνικές ικανότητες
σχετικά με την ανάλυση των οικονομικών πληροφοριών και των δεδομένων που
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λαμβάνονται, τη διάρθρωση των προτάσεων, την ποιότητα των συστάσεων ή την
παρακολούθηση των αναδιαρθρωμένων υποθέσεων, διαπραγματευτικές δεξιότητες κ.α.). Η
απόδοση του προσωπικού των ΜΔ ΜΕΑ παρακολουθείται τακτικά έναντι των εν λόγω
στόχων τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
7. Η μεθοδολογία αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου και των αρμόδιων διευθυντικών
στελεχών περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες που συνδέονται με τους στόχους που καθορίζονται
στη στρατηγική και το επιχειρησιακό μοντέλο για τα ΜΕΑ. Οι σταθμίσεις που δίνονται σε
αυτούς τους δείκτες εντός του συνολικού πλαισίου μέτρησης της απόδοσης είναι ανάλογες
προς τη σοβαρότητα των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με
τα ΜΕΑ.
8. Η χρήση και αξιοποίηση δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης και λοιπών στοιχείων
ενθαρρύνεται από τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της πολιτικής αποδοχών και του πλαισίου
παροχής κινήτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των
δανείων που εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα να καταστούν ληξιπρόθεσμα και, κατά
συνέπεια, η αποτελεσματική μείωση των εισροών ΜΕΑ.
Δ2.5 Τεχνικοί πόροι
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκείς τεχνικές υποδομές και αξιόπιστα
πληροφοριακά συστήματα με σαφείς προδιαγραφές και κριτήρια προσβασιμότητας, ώστε
να διασφαλίζεται η κεντρική και ασφαλής αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων που
αφορούν σε ΜΕΑ. Επιπλέον, διατίθενται τα κατάλληλα αξιόπιστα συστήματα συλλογής,
επεξεργασίας και πλήρους επικαιροποίησης των στοιχείων καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαχείρισης των MEA.
2. Οι επαρκείς τεχνικές υποδομές επιτρέπουν στις ΜΔ ΜΕΑ:
α) Να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και έγγραφα, όπως:
i.

πληροφορίες για δανειολήπτες με ΜΕΑ καθώς και για δανειολήπτες με
ληξιπρόθεσμες οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των
ειδοποιήσεων που παράγει αυτόματα το πληροφοριακό σύστημα·

ii. πληροφορίες σχετικά με ανοίγματα, εξασφαλίσεις και εγγυήσεις που συνδέονται με
τον δανειολήπτη ή συνδεδεμένους πελάτες·
iii. εργαλεία

ηλεκτρονικής

παρακολούθησης

της

απόδοσης

και

της

αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων·
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iv. κατάσταση δραστηριοτήτων διαχείρισης και επικοινωνίας με τον δανειολήπτη καθώς
και λεπτομέρειες σχετικά με συμφωνηθέντα μέτρα ρύθμισης·
v. περιουσιακά στοιχεία – εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), κατά περίπτωση·
vi. ταμειακές ροές σχετικές με το δάνειο και τις εξασφαλίσεις·
vii. πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου και των εγγράφων του δανείου ·
viii. κατά περίπτωση, πρόσβαση σε κεντρικά μητρώα πιστώσεων, κτηματολόγια και
άλλες σχετικές εξωτερικές πηγές δεδομένων.
β) Να διεκπεραιώνουν και να παρακολουθούν αποδοτικά τις δραστηριότητες διαχείρισης
των ΜΕΑ, όπως:
i.

αυτοματοποιημένες ροές εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΜΕΑ·

ii.

αυτοματοποιημένη διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης του δανείου που
διασφαλίζει ορθή επισήμανση των μη εξυπηρετούμενων και των υπό ρύθμιση
ανοιγμάτων·

iii.

ενσωματωμένους δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης·

iv.

αυτοματοποιημένη παραγωγή και υποβολή αναφορών και στοιχείων σε όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής των ΜΕΑ ως βάση για τις αναλύσεις που πρέπει να
παρέχονται στη διοίκηση των ΜΔ ΜΕΑ, στο διοικητικό συμβούλιο, σε λοιπά αρμόδια
διευθυντικά στελέχη καθώς και στην ΤτΕ·

v.

ανάλυση απόδοσης των δραστηριοτήτων διαχείρισης από τις ΜΔ ΜΕΑ, τις
επιμέρους ομάδες και τους 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.)·

vi.

παρακολούθηση εξέλιξης χαρτοφυλακίων, επιμέρους χαρτοφυλακίων, ομάδων και
μεμονωμένων δανειοληπτών.

γ) Να καθορίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν τα ΜΕΑ και τους σχετικούς
δανειολήπτες:
i.

να αναγνωρίζουν τα ΜΕΑ και να μετρούν τις απομειώσεις·

ii.

να διενεργούν κατάλληλες αναλύσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και να αποθηκεύουν τα
αποτελέσματα για κάθε δανειολήπτη·
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iii.

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

iv.

να υπολογίζουν την καθαρή παρούσα αξία και την επίπτωση στην κεφαλαιακή θέση
του πιστωτικού ιδρύματος από κάθε επιλογή αναδιάρθρωσης για κάθε δανειολήπτη.

3. Η επάρκεια των τεχνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των
δεδομένων, θα πρέπει να αξιολογείται από ανεξάρτητη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου σε
τακτική βάση.
Δ3. Πλαίσιο ελέγχου
1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη θέσπιση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου
και για τον έλεγχο της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς του. Ειδικότερα,
εφαρμόζονται αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για τη
διαχείριση των ΜΕΑ ώστε να διασφαλίζεται πλήρης ευθυγράμμιση, αφενός, μεταξύ της
στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου για ΜΕΑ και, αφετέρου, μεταξύ της συνολικής
επιχειρηματικής στρατηγικής του πιστωτικού ιδρύματος και της διάθεσης ανάληψης
κινδύνων.
2. Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου υποβάλλουν τακτικά στο διοικητικό συμβούλιο
γραπτές εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση των ΜΕΑ, επισημαίνοντας τις κατά περίπτωση
διαπιστωθείσες ελλείψεις. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν για κάθε νέα διαπιστωθείσα
έλλειψη, τους σχετικούς κινδύνους και την εκτίμηση πιθανών επιπτώσεων καθώς και τις
συστάσεις και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι
επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχουν πρόσβαση και να
αναφέρονται απευθείας στα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για να θέτουν
προβληματισμούς και να προειδοποιούν, κατά περίπτωση, όταν συγκεκριμένες εξελίξεις
επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει
τους επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου να υποβάλλουν εκθέσεις επίσης
εντός τακτικών γραμμών αναφοράς.
3. Στην ετήσια Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου της παρ. 2.13.2 της ενότητας α του
Κεφαλαίου V της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.06, περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν την
παρακολούθηση συμμόρφωσης του ιδρύματος προς την παρούσα και την επάρκεια
στελέχωσης, ανεξαρτησίας και διαδικασιών της λειτουργίας ΜΕΑ.
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4. Το διοικητικό συμβούλιο παρακολουθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά τα ευρήματα των
λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και απαιτεί τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Τα
πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν επίσημη διαδικασία παρακολούθησης των πορισμάτων
και των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται.
5. Το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει και τις τρεις γραμμές άμυνας. Οι ρόλοι των
λειτουργιών που εμπλέκονται θα πρέπει να ανατίθενται και να τεκμηριώνονται σαφώς για
την αποφυγή ελλείψεων και επικαλύψεων. Τα βασικά ευρήματα που εντοπίζονται από την
δεύτερη και τρίτη γραμμή άμυνας καθώς και τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και η
συμμόρφωση σε σχέση με τα εν λόγω ευρήματα θα πρέπει να κοινοποιούνται τακτικά στο
διοικητικό συμβούλιο.
6. Κατά την εφαρμογή του πλαισίου ελέγχου, τα μεγάλα και πιο πολύπλοκα πιστωτικά
ιδρύματα εφαρμόζουν και τις τρεις γραμμές άμυνας. Η δεύτερη γραμμή άμυνας δεν
απαιτείται να είναι συγκεκριμένη για ΜΕΑ και μπορεί να εκτελείται από τη λειτουργία
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.
7. Κατά την εφαρμογή του πλαισίου ελέγχου, τα μικρά και λιγότερο πολύπλοκα πιστωτικά
ιδρύματα δεν απαιτείται να διαθέτουν τρεις πλήρως ανεπτυγμένες γραμμές άμυνας που
αφορούν σε ΜΕΑ, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλες οι συγκρούσεις συμφερόντων
μετριάζονται επαρκώς.
Δ3.1 Έλεγχοι πρώτης γραμμής άμυνας
1.Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι η πρώτη γραμμή άμυνας, που αφορά τις ίδιες τις
επιχειρησιακές μονάδες, ενσωματώνεται στις διαδικασίες των επιχειρησιακών μονάδων,
κυρίως των ΜΔ ΜΕΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν και διαχειρίζονται τους σχετικούς με τη
διαχείριση ΜΕΑ κινδύνους του πιστωτικού ιδρύματος.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου, τα
πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν εσωτερικές πολιτικές που αφορούν στη διαχείριση των ΜΕΑ.
Οι διευθυντές των επιχειρησιακών μονάδων είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της
εφαρμογής των εν λόγω εσωτερικών πολιτικών, μεταξύ άλλων, μέσω της ενσωμάτωσής
τους σε διαδικασίες εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων. Στο Παράρτημα IV «Κοινές
πολιτικές ΜΕΑ» της παρούσας, καθορίζονται τα βασικά στοιχεία των πολιτικών που
σχετίζονται με τη διαχείριση των ΜΕΑ και πρέπει να εφαρμόζονται από τα πιστωτικά
ιδρύματα.
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Δ3.2 Έλεγχοι δεύτερης γραμμής άμυνας
1. Σε επίπεδο δεύτερης γραμμής άμυνας, που αφορά τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων
και τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, διενεργούνται έλεγχοι σε συνεχή βάση ώστε
να διαπιστώνεται αν η διαχείριση των ΜΕΑ στην πρώτη γραμμή άμυνας λειτουργεί βάσει
των προβλεπόμενων. Για την επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων ελέγχου, οι λειτουργίες της
δεύτερης γραμμής άμυνας διαθέτουν επαρκείς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και
σημαντικό βαθμό ανεξαρτησίας από τις λειτουργίες που εκτελούν επιχειρηματικές
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΔ ΜΕΑ. Τα προσόντα του προσωπικού
επαναξιολογούνται σε συνεχή βάση και το προσωπικό λαμβάνει την απαιτούμενη
εκπαίδευση.
2. Η δεύτερη γραμμή άμυνας ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης κινδύνων από
τις ΜΔ ΜΕΑ και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
α) στην παρακολούθηση και ποσοτικό προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα
ΜΕΑ σε αναλυτική και συγκεντρωτική βάση, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την επάρκεια
εσωτερικών/εποπτικών κεφαλαίων,
β) στην αξιολόγηση της απόδοσης του γενικού επιχειρησιακού μοντέλου για τα ΜΕΑ,
καθώς και των επιμέρους στοιχείων του (π.χ. διευθυντικά στελέχη/προσωπικό ΜΔ ΜΕΑ,
συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης/διαχείρισης, στόχοι μείωσης των ΜΕΑ και μηχανισμοί
έγκαιρης προειδοποίησης),·
γ) στη διασφάλιση ποιότητας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, ιδίως, παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων (εσωτερικών και εξωτερικών),
ρύθμιση, απομειώσεις, διαγραφές, αποτίμηση εξασφαλίσεων και υποβολή αναφορών για τα
ΜΕΑ (για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου, οι λειτουργίες δεύτερης γραμμής άμυνας θα
πρέπει να έχουν επαρκείς εξουσίες ώστε να παρεμβαίνουν εκ των προτέρων στην
εφαρμογή μεμονωμένων επιλογών διαχείρισης),·
δ) στην αξιολόγηση της εναρμόνισης των διαδικασιών που αφορούν τα ΜΕΑ με τις
εσωτερικές πολιτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες, κυρίως σε σχέση με την
κατηγοριοποίηση των ΜΕΑ, τον σχηματισμό προβλέψεων, τις διαγραφές, τις αποτιμήσεις
εξασφαλίσεων, τη ρύθμιση και τους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης.
3. Οι λειτουργίες ελέγχου διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης παρέχουν
κατευθύνσεις κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης των πολιτικών και
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διαδικασιών που αφορούν τα ΜΕΑ, καθώς και κατά τους ελέγχους που έχουν θεσπιστεί στο
σύνολο των ΜΔ ΜΕΑ. Οι εν λόγω λειτουργίες συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στον έλεγχο
των πολιτικών πριν από την έγκρισή τους από το διοικητικό συμβούλιο.
Δ3.3 Έλεγχοι τρίτης γραμμής άμυνας
1. Η τρίτη γραμμή άμυνας, που αφορά στην ανεξάρτητη λειτουργία της εσωτερικής
επιθεώρησης, διαθέτει επαρκείς ειδικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης ΜΕΑ έτσι ώστε να
εκτελούνται οι περιοδικές ελεγκτικές δραστηριότητες σχετικά με την αποδοτικότητα και την
αποτελεσματικότητα του πλαισίου για τα ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της
πρώτης και της δεύτερης γραμμής.
2. Αναφορικά με το πλαίσιο για τα ΜΕΑ, η λειτουργία της εσωτερικής επιθεώρησης
διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους και αξιολογήσεις δανειακών
φακέλων προκειμένου να επαληθεύει τη συμμόρφωση με τις εσωτερικές πολιτικές που
αφορούν σε ΜΕΑ (βλ. Παράρτημα IV «Κοινές πολιτικές ΜΕΑ») καθώς και με τα
προβλεπόμενα στην παρούσα.
3. Για τον προσδιορισμό της συχνότητας, του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης των
ελέγχων, τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο των ΜΕΑ καθώς και τυχόν
παρατυπίες και αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί στο πλαίσιο πρόσφατων επιθεωρήσεων.
4. Η λειτουργία της εσωτερικής επιθεώρησης διατυπώνει, με βάση τα αποτελέσματα των
ελέγχων της, συστάσεις προς το διοικητικό συμβούλιο, θέτοντας υπόψη του προτάσεις για
πιθανές βελτιώσεις.
Δ4. Παρακολούθηση των ΜΕΑ και των δραστηριοτήτων διαχείρισης ΜΕΑ
1. Τα συστήματα παρακολούθησης βασίζονται σε στόχους για τα ΜΕΑ οι οποίοι εγκρίνονται
στο πλαίσιο της ΣΜΕΑ και του σχετικού επιχειρησιακού σχεδίου. Οι στόχοι μετακυλίονται
στο επίπεδο των επιχειρησιακών στόχων των ΜΔ ΜΕΑ και συνδέονται αμφίδρομα με την
τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και τις προβλέψεις. Προκειμένου το διοικητικό
συμβούλιο και τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη να μπορούν να μετρούν την πρόοδο
επίτευξης των στόχων, θα πρέπει να αναπτυχθεί σχετικό πλαίσιο βασικών δεικτών
απόδοσης (ΒΔΑ) σε σχέση με τα ΜΕΑ.
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2. Τα πιστωτικά ιδρύματα καθορίζουν και παρακολουθούν τους ΒΔΑ που αφορούν τα ΜΕΑ
και οι οποίοι περιλαμβάνουν, ενδεικτικά (βλ. επίσης Παράρτημα ΙΙ «Δείκτες αναφοράς για
τους ποσοτικούς δείκτες παρακολούθησης των ΜΕΑ»):
α) ποσοτικούς δείκτες ΜΕΑ·
β) επικοινωνία με δανειολήπτες και είσπραξη μετρητών·
γ) δραστηριότητες ρύθμισης·
δ) δραστηριότητες ρευστοποίησης·
ε) άλλες δραστηριότητες (π.χ. χρήση δεικτών έγκαιρης προειδοποίησης (early warning
indicators), λοιπά στοιχεία σχετικά με ΜΕΑ τα οποία έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα
χρήσης, στοιχεία ενεργητικού - εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης).
Δ4.1 Ποσοτικοί δείκτες ΜΕΑ
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν στενά τα σχετικά και απόλυτα επίπεδα των ΜΕΑ
και των υπό ρύθμιση ανοιγμάτων, των στοιχείων ενεργητικού – εξασφαλίσεων που έχουν
περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) (ή άλλων
περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από τη διαχείριση ΜΕΑ) καθώς και
ληξιπρόθεσμων οφειλών με καθυστέρηση έως 90 ημέρες.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα διεξάγουν δραστηριότητες παρακολούθησης σε επίπεδο
συναλλαγής/δανειολήπτη και σε επίπεδο χαρτοφυλακίων ή επιμέρους χαρτοφυλακίων,
λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως ο επιχειρηματικός τομέας, η ομάδα δανειοληπτών, η
γεωγραφική περιοχή, το είδος του προϊόντος, ο κίνδυνος συγκέντρωσης, η αξία και το είδος
των εξασφαλίσεων, καθώς και η δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους.
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν το επίπεδο απομείωσης των ΜΕΑ προκειμένου
να παρέχουν στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτική και πλήρη πληροφόρηση σχετικά με το
επίπεδο κάλυψης. Η ανάλυση περιλαμβάνει δεδομένα τόσο σε συνολικό επίπεδο ΜΕΑ όσο
και σε επίπεδο των επιμέρους χαρτοφυλακίων ΜΕΑ. Η επιλογή των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ
εξετάζει πτυχές όπως τον τύπο του ανοίγματος, μεταξύ άλλων καλυπτόμενο ή μη
καλυπτόμενο από εξασφάλιση, τον τύπο της ασφάλειας και των εγγυήσεων, τη γεωγραφική
περιοχή, τον αριθμό των ετών από την ταξινόμηση ως μη εξυπηρετούμενου, το χρόνο
ανάκτησης, καθώς και τη χρήση της προσέγγισης συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going
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concern) και διακοπής λειτουργίας (gone concern). Οι μεταβολές στην κάλυψη από
προβλέψεις πρέπει να παρακολουθούνται και οι μειώσεις να εξηγούνται με σαφήνεια.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε συγκριτική ανάλυση των δεικτών που συνδέονται
με τον δείκτη ΜΕΑ καθώς και την κάλυψη από προβλέψεις έναντι των διαθέσιμων δεικτών
ομοειδών ιδρυμάτων, προκειμένου να παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο μια σαφής
εικόνα της ανταγωνιστικής θέσης και των πιθανών ελλείψεων.
5. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τις αποκλίσεις τους από τον προϋπολογισμό
προκειμένου το διοικητικό συμβούλιο να έχει σαφή εικόνα για τις αιτίες σημαντικών
αποκλίσεων.
6. Τα βασικά στοιχεία σχετικά με τις εισροές και τις εκροές των ΜΕΑ περιλαμβάνονται σε
περιοδικές αναφορές προς το διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων κινήσεων από
και προς ΜΕΑ, ΜΕΑ υπό ρύθμιση, εξυπηρετούμενα ανοίγματα υπό αναστολή που έχουν
αναταξινομηθεί από την κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων, εξυπηρετούμενα ανοίγματα
υπό ρύθμιση και ληξιπρόθεσμες οφειλές με καθυστέρηση έως 90 ημέρες (≤ 90 ημέρες
καθυστέρησης).
7. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τη χρησιμότητα πινάκων μεταβολής, στους οποίους
καταγράφεται

η

ροή

των

ανοιγμάτων

από

και

προς

την

κατηγορία

των

μη

εξυπηρετούμενων.
8. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τα ποσοστά μεταβολής των ανοιγμάτων μεταξύ του
εξυπηρετούμενου και του μη-εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου και την ποιότητα του
εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου σε μηνιαία βάση, ώστε να είναι δυνατή η ιεράρχηση και η
λήψη των κατάλληλων, αποτρεπτικών ως προς την υποβάθμιση του χαρτοφυλακίου,
μέτρων. Η παραπάνω ανάλυση δύναται να αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τύπο δανείου
(στεγαστικό, καταναλωτικό, για αγορά ακινήτου), κατά επιχειρηματική μονάδα ή άλλη
σχετική κατηγορία χαρτοφυλακίου προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον οι
παράγοντες που επηρεάζουν τις ροές των ΜΕΑ εντοπίζονται σε συγκεκριμένο
χαρτοφυλάκιο.
9. Κατά την παρακολούθηση των ΜΕΑ τους, τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν
εσωτερικές και εξωτερικές πηγές για άντληση πληροφοριών και αναφέρονται σε
συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή περίοδο παρατήρησης. Στο Παράρτημα III «Άλλοι ποσοτικοί
δείκτες

παρακολούθησης

ΜΕΑ»

της

παρούσας,

περιλαμβάνονται

παραδείγματα

πληροφοριών που προκύπτουν από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.
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Δ4.2 Μέτρηση επιχειρησιακής απόδοσης
1. Η αποδοτικότητα των ΜΔ ΜΕΑ ή των εργαζομένων σε αυτές, παρακολουθείται και
εκτιμάται βάσει επιχειρησιακών ποσοτικών δεικτών απόδοσης σε σχέση με τη μέση
απόδοση ή/και με συγκριτικούς δείκτες αναφοράς. Σε περίπτωση που τέτοιοι δείκτες δεν
είναι διαθέσιμοι, η επιχειρησιακή απόδοση παρακολουθείται μέσω της σύγκρισης των
αποτελεσμάτων σε σχέση με τους στόχους που καθορίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του
πιστωτικού ιδρύματος για τα ΜΕΑ.
Δ4.3 Δραστηριότητες ρύθμισης
1. Για την αντιμετώπιση ή τον περιορισμό του προβλήματος των ΜΕΑ, τα πιστωτικά
ιδρύματα διερευνούν τις δυνατότητες υπαγωγής των δανείων σε καθεστώς ρύθμισης. Τα
πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των
ρυθμίσεων που έχουν χορηγηθεί. Στο κεφάλαιο ΣΤ της παρούσας καθορίζονται οι
απαιτήσεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων ρύθμισης.
2. Ο κύριος στόχος των μέτρων ρύθμισης είναι η επιστροφή του δανειολήπτη σε βιώσιμo
καθεστώς εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του δανείου, λαμβάνοντας υπόψη το
οφειλόμενο ποσό, ελαχιστοποιώντας τις αναμενόμενες ζημίες και διασφαλίζοντας τη
συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών. Το πιστωτικό
ίδρυμα παρακολουθεί την ποιότητα των δραστηριοτήτων ρύθμισης, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα των μέτρων ρύθμισης θα είναι η αποπληρωμή του
οφειλόμενου ποσού και όχι η καθυστερημένη διαπίστωση ότι το άνοιγμα είναι μη
εισπράξιμο. Η παρακολούθηση καλύπτει τις δραστηριότητες ρύθμισης σε σχέση με τα
εξυπηρετούμενα και τα ΜΕΑ.
Δ4.4 Λοιποί τρόποι διευθέτησης
1. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης, τα
πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναζητούν τρόπους για μόνιμη απεμπλοκή ή διευθέτηση
του δανείου. Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται οι λύσεις οριστικής διευθέτησης του
Παραρτήματος V - «Τύποι Ρυθμίσεων και Οριστικών Διευθετήσεων» της παρούσας,
συμπεριλαμβανομένων της χρήσης νομικών ενεργειών, της απόκτησης κυριότητας
στοιχείων ενεργητικού – εξασφαλίσεων, της ανταλλαγής χρέους με περιουσιακά στοιχεία ή
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μετοχικό κεφάλαιο, της πώλησης δανείων, της μεταβίβασης της διαχείρισης των δανείων σε
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) καθώς και της
επιλογής

της

χαρακτηρίζονται

τιτλοποίησης.
συνεργάσιμοι

Ειδικότερα,
κατά

για

την

τις

περιπτώσεις

εφαρμογή

της

δανειοληπτών

διαδικασίας

που

επίλυσης

καθυστερήσεων της Απόφ. ΕΠΑΘ 195/1/29.07.2016 της ΤτΕ, οι λύσεις οριστικής
διευθέτησης ορίζονται στο σημείο 4 της ενότητας Β του Πρώτου Κεφαλαίου της εν λόγω
απόφασης και τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη τα προβλεπόμενα στην παρ. 1(γ)
του Έβδομου Κεφαλαίου της ίδιας ΕΠΑΘ. Όταν η τιμή που προκύπτει από τον
εκπλειστηριασμό ή την απόκτηση από το πιστωτικό ίδρυμα ακινήτου, επηρεάζει το
οφειλόμενο από τον καταναλωτή ποσό, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη, όταν αποφασίζουν σχετικά με τις προαναφερόμενες ενέργειες, τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 4438/2016 ,στο βαθμό που είναι εφικτό.
2. Οι δραστηριότητες ρευστοποίησης παρακολουθούνται από το πιστωτικό ίδρυμα και οι
πληροφορίες αξιοποιούνται για τη βελτίωση των σχετικών στρατηγικών και πολιτικών. Τα
πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίου δανείων και τις τιμές
των μεταβιβάσεων έναντι των καθαρών λογιστικών αξιών.
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τις ανακτήσεις (πλήθος, αξία, ποσοστό κ.λπ.)
που προέρχονται από νομικές ενέργειες και από απόκτηση κυριότητας στοιχείων
ενεργητικού – εξασφαλίσεις. Οι αποδόσεις αυτές μετρώνται σε σχέση με τους
καθορισμένους ποσοτικούς στόχους, όσον αφορά τον χρόνο (μήνες/έτη) επίτευξης των
ανακτήσεων και τη ζημία για το πιστωτικό ίδρυμα. Κατά την παρακολούθηση του ποσοστού
πραγματοποιηθείσας ζημίας, τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να αναπτύξουν ιστορικές
χρονοσειρές ανά κατηγορία δανείων, προκειμένου να στηρίξουν τις παραδοχές που
χρησιμοποιούν

για

σκοπούς

αξιολόγησης

της

απομείωσης

και

των

ασκήσεων

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
4. Αναφορικά με τα ανοίγματα που καλύπτονται με εξασφάλιση ή άλλο είδος εγγύησης, τα
πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τον χρόνο που απαιτείται για τη ρευστοποίηση της
εξασφάλισης ή την κατάπτωση μιας εγγύησης και στη συνέχεια την είσπραξή της, τις
πιθανές μειώσεις στην αποτίμηση λόγω αναγκαστικών πωλήσεων και τις εξελίξεις στις
σχετικές αγορές (π.χ. ακινήτων) προκειμένου να διαμορφώνουν εκτιμήσεις όσον αφορά τα
πιθανά ποσοστά ανάκτησης.
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5. Με την παρακολούθηση των ποσοστών ανάκτησης μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης ή
άλλων νομικών διαδικασιών, τα πιστωτικά ιδρύματα είναι σε θέση να αξιολογήσουν
αξιόπιστα το κατά πόσον η απόφαση για λύση αναγκαστικής εκτέλεσης, παρέχει υψηλότερη
καθαρή τρέχουσα αξία σε σχέση με την επιδίωξη λύσης ρύθμισης. Τα στοιχεία σχετικά με
τα ποσοστά ανάκτησης από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης παρακολουθούνται σε
διαρκή βάση και τροφοδοτούν πιθανές τροποποιήσεις των στρατηγικών.
6. Τα πιστωτικά ιδρύματα επίσης παρακολουθούν τη μέση διάρκεια των νομικών
διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και τα κατά μέσο όρο ποσά που ανακτήθηκαν
(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους ανάκτησης) στο πλαίσιο αυτών των
διαδικασιών.
7. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν προσεκτικά τις περιπτώσεις στις οποίες το
χρέος ανταλλάσσεται με περιουσιακό στοιχείο ή μετοχικό κεφάλαιο του δανειολήπτη,
τουλάχιστον χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου και
συμμορφώνονται με τυχόν όρια διακράτησης για τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η χρήση αυτής της προσέγγισης ως μέτρου
αναδιάρθρωσης υποστηρίζεται από κατάλληλο επιχειρησιακό σχέδιο και περιορίζεται σε
περιουσιακά στοιχεία για τα οποία το ίδρυμα διαθέτει επαρκείς ειδικές γνώσεις και η αγορά
καθιστά ρεαλιστικά εφικτή – με βάση εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις που αντανακλούν τις
πραγματικές συνθήκες - την εξαγωγή της καθορισμένης αξίας από το στοιχείο ενεργητικού
σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το ίδρυμα διασφαλίζει, επίσης, ότι η αποτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων διενεργείται από καταρτισμένους, έμπειρους και ανεξάρτητους
από τη διαδικασία πιστοδοτικών αποφάσεων εκτιμητές.
Δ4.5 Άλλα στοιχεία παρακολούθησης
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν και πληροφορούν το διοικητικό συμβούλιο για το
ποσό των τόκων που απορρέουν από τα ΜΕΑ και που εγγράφονται ως έσοδο στα
αποτελέσματα χρήσης. Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ των πραγματικών πληρωμών
τόκων επί των ΜΕΑ και εκείνων που έχουν εγγραφεί ως έσοδο αλλά δεν έχουν εισπραχθεί.
Παρακολουθείται επίσης, η εξέλιξη των προβλέψεων έναντι ζημίας καθώς και οι σχετικοί
παράγοντες που τη διαμορφώνουν.
2. Αν η απόκτηση κυριότητας στοιχείων ενεργητικού – εξασφαλίσεων αποτελεί μέρος της
ΣΜΕΑ, παρακολουθείται το πλήθος, η χρονική ωρίμανση, η κάλυψη και οι ροές στα
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χαρτοφυλάκια των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού (ή άλλων στοιχείων ενεργητικού που
απορρέουν από ΜΕΑ). Η απόδοση της εν λόγω στρατηγικής θα πρέπει να
παρακολουθείται σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους του επιχειρηματικού
σχεδίου και τα αποτελέσματα να περιέρχονται συγκεντρωτικά σε γνώση του διοικητικού
συμβουλίου και των λοιπών αρμόδιων διευθυντικών στελεχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΡΥΘΜΙΣΗ
Τα μέτρα ρύθμισης πρέπει να αποσκοπούν στην επιστροφή του δανειολήπτη σε βιώσιμο
καθεστώς εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του δανείου, λαμβάνοντας υπόψη το
οφειλόμενο ποσό και ελαχιστοποιώντας τις αναμενόμενες ζημίες. Κατά τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με τα βήματα και τα παρεχόμενα προς τους δανειολήπτες μέτρα
ρύθμισης, τα πιστωτικά ιδρύματα συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις
προστασίας

του

καταναλωτή.

Τα

πιστωτικά

ιδρύματα

παρακολουθούν

την

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των ρυθμίσεων.
Ε1.Τα μέτρα ρύθμισης και η βιωσιμότητά τους
1. Κατά την εξέταση των διαφόρων λύσεων ρύθμισης, κρίνεται σκόπιμο τα πιστωτικά
ιδρύματα να εξετάζουν τη χρήση ενός συνδυασμού διαφορετικών μέτρων ρύθμισης,
βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, ανάλογα με τη φύση και τη ληκτότητα
των πιστώσεων. Ενδεικτική λίστα μέτρων ρύθμισης περιέχεται στο Παράρτημα V «Τύποι
Ρυθμίσεων και Οριστικών Διευθετήσεων», της παρούσας.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν βραχυπρόθεσμα μέτρα ρύθμισης για την
αντιμετώπιση προσωρινών οικονομικών δυσχερειών του δανειολήπτη. Βραχυπρόθεσμα
μέτρα

ρύθμισης

δεν

θα

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται

ως

μέσο

αντιμετώπισης

ληξιπρόθεσμων οφειλών συστηματικότερου χαρακτήρα, εκτός εάν συνδυαστούν με
ενδεδειγμένα μακροπρόθεσμα μέτρα. Τέτοια βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν θα πρέπει γενικά
να διαρκούν περισσότερο από δύο (2) έτη και, στην περίπτωση χρηματοδότησης έργου
(project finance) και κατασκευής εμπορικών ακινήτων, ένα (1) έτος.
3. Τα μέτρα ρύθμισης με διάρκεια κάτω των δύο (2) ετών (κατά περίπτωση και άλλα μέτρα
ρύθμισης) παρέχονται όταν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει συγκεκριμένο γεγονός το οποίο περιορίζει προσωρινά τη
ρευστότητά του. Ένα τέτοιο γεγονός θα πρέπει να διαπιστώνεται τυπικά με σαφή στοιχεία
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που καταδεικνύουν ότι το εισόδημα του δανειολήπτη θα ανακάμψει βραχυπρόθεσμα
πλήρως ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του ή ότι, με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποιεί
το πιστωτικό ίδρυμα, δεν είναι εφικτή η παροχή μακροπρόθεσμων μέτρων ρύθμισης λόγω
προσωρινής αβεβαιότητας για τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες ή για παράγοντες που
αφορούν συγκεκριμένα τον δανειολήπτη. Το είδος των στοιχείων που θα πρέπει να
παρέχονται για το σκοπό αυτό είναι ανάλογο της φύσης, της ληκτότητας και της αξίας της εν
λόγω πίστωσης.
β) Ο δανειολήπτης τηρούσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις πριν από το γεγονός που
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο.
γ) Ο δανειολήπτης επιδεικνύει διάθεση/προθυμία; για διατήρηση καλής σχέσης και
επικοινωνίας με το πιστωτικό ίδρυμα.
4. Οι συμβατικοί όροι για κάθε μέτρο ρύθμισης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το πιστωτικό
ίδρυμα έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει τα συμφωνηθέντα μέτρα ρύθμισης, αν βελτιωθεί η
κατάσταση του δανειολήπτη. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το πιστωτικό ίδρυμα
μπορεί να εφαρμόσει ευνοϊκότερους για λογαριασμό του όρους σε σχέση με τη ρύθμιση ή
τους αρχικούς συμβατικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό, αποτυπώνεται στη σύμβαση όποια
αλλαγή θα εφαρμοστεί ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων βελτιώσεων της κατάστασης του
δανειολήπτη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται στους συμβατικούς όρους
αυστηρές συνέπειες για τους δανειολήπτες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τη συμφωνία
ρύθμισης, όπως, ενδεικτικά, απαίτηση για λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων.
Ε1.1 Βιώσιμη και μη βιώσιμη ρύθμιση
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε διάκριση μεταξύ βιώσιμων μέτρων ρύθμισης, που
συμβάλλουν στη μείωση της οφειλής του δανειολήπτη, και μη βιώσιμων μέτρων ρύθμισης.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν τους ακόλουθους παράγοντες κατά την αξιολόγηση της
βιωσιμότητας των μέτρων ρύθμισης:
α) Το πιστωτικό ίδρυμα καταδεικνύει (με αντικειμενικά επαληθεύσιμα στοιχεία) ότι ο
δανειολήπτης έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει ουσιαστικά στη λύση
ρύθμισης, δηλαδή αναμένεται πλήρης αποπληρωμή.
β) Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιτυγχάνεται πλήρως, ή
κατά το μεγαλύτερο μέρος της, και αναμένεται ότι το υπόλοιπο του χρέους του δανειολήπτη
θα μειωθεί σημαντικά σε μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα.
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γ) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγήθηκαν στο παρελθόν μέτρα ρύθμισης,
συμπεριλαμβανομένων

μακροπρόθεσμων

μέτρων

ρύθμισης,

το

πιστωτικό

ίδρυμα

διασφαλίζει την εφαρμογή πρόσθετων εσωτερικών ελέγχων ώστε τα νέα μέτρα ρύθμισης να
πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτοί οι έλεγχοι προϋποθέτουν, κατ' ελάχιστο, ότι η
λειτουργία διαχείρισης κινδύνων ενημερώνεται ρητά εκ των προτέρων για τέτοιες
περιπτώσεις και υπάρχει ρητή έγκριση από το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων.
δ) Τα μέτρα ρύθμισης με βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα εφαρμόζονται προσωρινά και
το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να καταδείξει, με αντικειμενικά επαληθεύσιμα στοιχεία,
ότι ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το αρχικό ή το συμφωνηθέν
τροποποιημένο συνολικό ποσό κεφαλαίου και τόκων, από την ημερομηνία λήξης της
βραχυπρόθεσμης προσωρινής συμφωνίας και μετά.
ε) Το μέτρο δεν συνεπάγεται τη λήψη πολλαπλών διαδοχικών μέτρων ρύθμισης για το ίδιο
άνοιγμα.
3. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας θα πρέπει να βασίζεται σε χαρακτηριστικά που αφορούν
στην οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και στο προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης τη
δεδομένη χρονική στιγμή. Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση και ανεξάρτητα από τον λόγο εφαρμογής μιας ρύθμισης. Πιθανοί λόγοι παροχής
μέτρων ρύθμισης είναι, μεταξύ άλλων, η χρήση από τον πιστούχο ρητρών ρύθμισης
ενσωματωμένων σε υφιστάμενη σύμβαση, η διμερής διαπραγμάτευση της ρύθμισης μεταξύ
του πιστούχου και του πιστωτικού ιδρύματος και η εφαρμογή ενός γενικού πλαισίου
ρύθμισης που παρέχεται σε όλους τους πιστούχους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Ε2.Άρτιες διαδικασίες παροχής μέτρων ρύθμισης
Ε2.1 Πολιτική χορήγησης μέτρων ρύθμισης
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναπτύσσουν πολιτική χορήγησης ρυθμίσεων στην οποία
ρυθμίζονται τουλάχιστον τα εξής:
α) οι διαδικασίες για τη χορήγηση μέτρων ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων,
β) η περιγραφή των διαθέσιμων μέτρων ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
ενσωματώνονται στους όρους των συμβάσεων,
γ) η απαιτούμενη πληροφόρηση για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των μέτρων
ρύθμισης,
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δ) η τεκμηρίωση των ληφθέντων μέτρων ρύθμισης,
ε) η διαδικασία και οι ποσοτικοί δείκτες για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας των μέτρων ρύθμισης.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα επανεξετάζουν τακτικά τις πολιτικές και τις επιλογές τους
αναφορικά με τα μέτρα ρύθμισης παρακολουθώντας και αξιολογώντας την αποδοτικότητα
και τη βιωσιμότητα των διαφορετικών τύπων ρύθμισης που εφαρμόζονται. Στην παραπάνω
αξιολόγηση εξετάζονται επίσης οι πιθανές αιτίες και οι παράγοντες για περιπτώσεις εκ νέου
αθετήσεων.
Ε2.2 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων ρύθμισης
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν την ποιότητα των ρυθμίσεων, προκειμένου να
διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται για τη συγκάλυψη, προσωρινή ή μόνιμη, του
πραγματικού κινδύνου ενός ανοίγματος ή για την καθυστέρηση αναγνώρισής του ως μη
εισπράξιμου. Η παρακολούθηση καλύπτει ρυθμίσεις σε σχέση με τα εξυπηρετούμενα και τα
ΜΕΑ και διαφοροποιείται μεταξύ τύπων ρύθμισης και χαρτοφυλακίων.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα μετρούν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας χορήγησης
ρυθμίσεων και παρακολουθούν τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και το
πλήθος των μέτρων ρύθμισης.
3.

Προκειμένου

να

διασφαλίζεται

η

αποδοτικότητα

των

μέτρων

ρύθμισης

που

εφαρμόζονται, παρακολουθείται και αξιολογείται; ο βαθμός επιτυχίας της ρύθμισης,
ελέγχεται αν τηρούνται οι τροποποιημένες συμβατικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη
καθώς και αν το άνοιγμα καθίσταται εξυπηρετούμενο μετά την εφαρμογή της ρύθμισης.
Χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ποσοτικοί δείκτες ανά χαρτοφυλάκιο και ανά τύπο
ρύθμισης:
α) Το ποσοστό εξυγίανσης των υπό ρύθμιση δανείων (cure rate) και το ποσοστό των
ανοιγμάτων που αναταξινομούνται ως ΜΕΑ (redefault rate): για τον καθορισμό του
ποσοστού

εξυγίανσης,

τα πιστωτικά

ιδρύματα

διενεργούν χρονική

ανάλυση και

παρακολουθούν τη συμπεριφορά των υπό ρύθμιση ανοιγμάτων από την ημερομηνία
εφαρμογής της ρύθμισης. Η ανάλυση διενεργείται ξεχωριστά για ανοίγματα που έχουν
εξυγιανθεί με ρύθμιση καθώς και για όσα εξυγιάνθηκαν χωρίς να τους έχουν χορηγηθεί
μέτρα ρύθμισης.
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β) Ποσοστό είσπραξης οφειλών: τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τα ποσά που
εισπράττονται από τα υπό ρύθμιση ανοίγματα.
γ) Διαγραφή: όταν η χορήγηση ενός μέτρου ρύθμισης οδηγεί σε μερική διαγραφή, τα
πιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν και παρακολουθούν τα εν λόγω ανοίγματα έναντι ενός
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ζημιών. Η ζημία βάσει καθαρής τρέχουσας αξίας που
συνδέεται με την απόφαση διαγραφής ενός μη ανακτήσιμου ανοίγματος, παρακολουθείται
σε σχέση με το ποσοστό εξυγίανσης του οικείου του χαρτοφυλακίου.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τους δείκτες που συνδέονται με τις
δραστηριότητες

χορήγησης

μέτρων

ρύθμισης

χρησιμοποιώντας

μια

ουσιώδη

κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τον τύπο και τη
διάρκεια των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τον τύπο ανοίγματος, την πιθανότητα είσπραξης, το
μέγεθος των ανοιγμάτων ή το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων για τον ίδιο δανειολήπτη ή
μια ομάδα συνδεδεμένων πελατών και τον αριθμό των λύσεων ρύθμισης που
εφαρμόστηκαν στο παρελθόν.
Ε2.3 Αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη
Τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολογούν πριν από τη χορήγηση μέτρων ρύθμισης, τη δυνατότητα
του δανειολήπτη για μελλοντική αποπληρωμή, βάσει συγκεκριμένης καταγεγραμμένης
μεθοδολογίας την οποία αναπτύσσουν. Για την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνονται υπόψη
ιστορικά και ήδη διαθέσιμα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και
ενσωματώνονται κατά το δυνατόν ρεαλιστικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική του ικανότητα
αποπληρωμής. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ικανότητα ομαλής
εξυπηρέτησης του χρέους, το εισόδημα ή τις εν γένει διαθέσιμες χρηματοροές, το εύλογο
επίπεδο δαπανών διαβίωσης, τη συνολική δανειακή επιβάρυνση του δανειολήπτη
(συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα), τα διαθέσιμα
περιουσιακά του στοιχεία καθώς και πιθανές οφειλές σε λοιπούς φορείς (δημόσιο,
ασφαλιστικοί

φορείς

χαρακτηρίζονται

κ.α.).

Ειδικότερα,

συνεργάσιμοι

κατά

για

την

τις

περιπτώσεις

εφαρμογή

της

δανειοληπτών

διαδικασίας

που

επίλυσης

καθυστερήσεων της Απόφ. ΕΠΑΘ 195/1/29.07.2016 της ΤτΕ, η αξιολόγηση της ικανότητας
αποπληρωμής

του

δανειολήπτη,

προσδιορίζεται,

για

μεν

τα

φυσικά

πρόσωπα,

περιλαμβανομένων των επαγγελματιών στην παρ.3 της ενότητας Α του Δεύτερου
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Κεφαλαίου της εν λόγω απόφασης ΕΠΑΘ, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις εφαρμόζεται η
παρ. 3 του Τρίτου Κεφαλαίου της ίδιας απόφασης ΕΠΑΘ.
Ε2.4 Τυποποιημένα προϊόντα ρύθμισης και δένδρα λήψης αποφάσεων
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες χορήγησης
ρυθμίσεων και ένα ευρύ φάσμα βιώσιμων και αποτελεσματικών λύσεων για τον
δανειολήπτη.

Η

κατηγοριοποίηση

των

ανοιγμάτων

σε

χαρτοφυλάκια

πρέπει

να

αντανακλάται στις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα
πιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν διαφορετικά μέτρα ρύθμισης για διαφορετικές ομάδες
δανειοληπτών και δανείων και να προσαρμόζουν τα μέτρα σε αυτούς.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης δένδρων λήψης αποφάσεων
και καθορισμού τυποποιημένων επιλέξιμων ρυθμίσεων για χαρτοφυλάκια ομοιογενών
δανειοληπτών με λιγότερο σύνθετα ανοίγματα. Τα δένδρα λήψης αποφάσεων μπορεί να
συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων και βιώσιμων στρατηγικών
ρύθμισης για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, με συνεπή και ομοιογενή τρόπο και σύμφωνα με
εγκεκριμένα κριτήρια.
Ε2.5 Σύγκριση με άλλες επιλογές διαχείρισης ΜΕΑ
Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας (NPV
approach) για να προσδιορίζουν την πλέον κατάλληλη και βιώσιμη λύση διαχείρισης ή
πιθανές εναλλακτικές λύσεις οριστικής διευθέτησης ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις
των δανειοληπτών. Επιπλέον, αξιολογούν τις οικονομικές επιπτώσεις για το πιστωτικό
ίδρυμα σε σύγκριση με εναλλακτικούς τύπους ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης
λαμβάνοντας

υπόψη

στη

μεθοδολογία

τους

τις

απαιτούμενες

προβλέψεις

και

ενσωματώνοντας συντηρητικές και αξιόπιστες παραδοχές. Η καθαρή παρούσα αξία του
προβλεπόμενου μέτρου ρύθμισης, συγκρίνεται με την καθαρή παρούσα 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, το κόστος κεφαλαίου και το κόστος ρευστοποίησης βασίζονται σε
εμπειρικά στοιχεία.
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Ε2.6 Στόχοι ρύθμισης και παρακολούθηση
Οι συμβάσεις των ρυθμίσεων και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης θα πρέπει να
περιλαμβάνουν ένα επαρκώς καθορισμένο πρόγραμμα με λεπτομερώς ορισμένους
στόχους τους οποίους θα πρέπει να πετύχει ο δανειολήπτης προκειμένου να αποπληρώσει
το δάνειο στην προβλεπόμενη διάρκεια. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι,
επαρκώς συντηρητικοί και να λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο επιδείνωσης της
οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη. Η συναλλακτική συμπεριφορά και η συνέπεια
του δανειολήπτη που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, ως προς τις χρηματικές πληρωμές,
συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής του με όλους τους συμφωνηθέντες στόχους,
πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά από τη μονάδα διαχείρισης ΜΕΑ που είναι αρμόδια
για τη χορήγηση μέτρων ρύθμισης, τουλάχιστον κατά την περίοδο αναστολής (probation
period).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΤ1. Ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής
Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν την ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών.
Για εταιρικούς οφειλέτες, η ικανότητα αποπληρωμής αξιολογείται τουλάχιστον ετησίως και
σε βασικές ημερομηνίες αναφοράς για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να συλλέγουν εγκαίρως τα πλέον πρόσφατα οικονομικά
στοιχεία από τους εταιρικούς οφειλέτες. Η μη παροχή ή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην
παροχή των στοιχείων μπορεί να θεωρηθεί αρνητική ένδειξη σε σχέση με την πιστοληπτική
ικανότητα του δανειολήπτη. Στην περίπτωση δανειοληπτών που δεν είναι εταιρικοί
οφειλέτες, τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν τη συναλλακτική τους συμπεριφορά, τη
συνέπειά τους στις χρηματικές καταβολές και ενδείξεις οικονομικών δυσχερειών που
ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα αποπληρωμής. Για δανειολήπτες σε λίστα
υπό παρακολούθηση (watch list) ή υψηλού κινδύνου, εφαρμόζονται συχνότερες διαδικασίες
ελέγχου, ανάλογα με τη σημαντικότητα (materiality) σε σχέση με τη συνολική αξία του
χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο και την οικονομική κατάστασή των δανειοληπτών. Η
τακτική αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη εφαρμόζεται επίσης και
στα δάνεια που αποπληρώνονται εφάπαξ στο σύνολό τους κατά τη λήξη χωρίς ενδιάμεση
τμηματική αποπληρωμή κεφαλαίου κατά τη διάρκειά τους (bullet loans), καθώς τα εν λόγω
δάνεια, αφενός συνεπάγονται υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, σε σχέση με τα δάνεια που
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υπόκεινται σε τακτικές τμηματικές καταβολές, αφετέρου, η αδιάλειπτη πληρωμή των
οφειλόμενων δεδουλευμένων τόκων δεν επαρκεί για να θεωρηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί
στη λήξη η τελική αποπληρωμή του κεφαλαίου.
ΣΤ2. Ρύθμιση και καθεστώς εξυπηρετούμενων
ΣΤ2.1 Ρύθμιση
1. Για την εφαρμογή μέτρων ρύθμισης, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι σε θέση να
εντοπίζουν εγκαίρως ενδείξεις ενδεχόμενων μελλοντικών οικονομικών δυσχερειών του
δανειολήπτη. Προς την κατεύθυνση αυτή, 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 για τα οποία, αν και δεν προκύπτει εμφανώς συσχέτιση με οικονομικές
δυσκολίες του δανειολήπτη, σχετίζονται με σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες
συνθήκες της αγοράς, κατά τρόπο τέτοιο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα
των δανειοληπτών να τα αποπληρώσουν (π.χ. δάνεια χωρίς τμηματική χρεολυτική
καταβολή η αποπληρωμή των οποίων θα εξαρτηθεί από την πώληση ακινήτων ή δάνεια σε
ξένο νόμισμα).
2. Η αξιολόγηση τυχόν οικονομικών δυσχερειών ενός δανειολήπτη βασίζεται αποκλειστικά
στην κατάσταση του δανειολήπτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις
που παρέχονται από τρίτους. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών δυσχερειών του
δανειολήπτη, τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το παράρτημα V του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.680/2014, εξετάζουν τουλάχιστον τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) δάνειο σε καθυστέρηση άνω των τριάντα (30) ημερών κατά τη διάρκεια των τριών (3)
μηνών που προηγούνται της τροποποίησης ή της αναχρηματοδότησής του,·
β) αύξηση της πιθανότητας αθέτησης (probability of default (PD)), όπως προκύπτει από το
εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης του πιστωτικού ιδρύματος κατά τη διάρκεια των τριών (3)
μηνών που προηγούνται της τροποποίησης ή της αναχρηματοδότησης του δανείου,
γ) ένταξη σε λίστα υπό παρακολούθηση πελατών (watch list) κατά τη διάρκεια των τριών
(3) μηνών που προηγούνται της τροποποίησης ή της αναχρηματοδότησης του δανείου.
3. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει να ταξινομούνται ως υπό ρύθμιση ανοίγματα, όταν οι
παραχωρήσεις αφορούν σε οφειλέτες που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Τα
πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει, σύμφωνα με το παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού
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(ΕΕ) αριθ.680/2014, να προβαίνουν σε διάκριση, βάσει λεπτομερούς οικονομικής
αξιολόγησης

και

σαφών

κριτηρίων,

μεταξύ

επαναδιαπραγματεύσεων

ή

αναχρηματοδοτήσεων που χορηγούνται σε δανειολήπτες που δεν αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσχέρειες και μέτρων ρύθμισης με τη μορφή παραχωρήσεων που
χορηγούνται σε δανειολήπτες με οικονομικές δυσκολίες.
4. Η τροποποίηση των όρων μιας σύμβασης, όπως για παράδειγμα νέο επιτόκιο
ευνοϊκότερο από εκείνο που θα μπορούσαν να λάβουν δανειολήπτες με παρόμοιο προφίλ
κινδύνου, μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη της εν λόγω παραχώρησης όταν το πιστωτικό
ίδρυμα κρίνει ότι ο λόγος για το νέο επιτόκιο είναι οι οικονομικές δυσχέρειες του
δανειολήπτη. Η παροχή ευνοϊκότερων όρων, σε σχέση με τους όρους της αγοράς, δεν θα
πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό των παραχωρήσεων και ως εκ
τούτου για τη ρύθμιση. Σύμφωνα με το παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.680/2014,

όταν

ένας

δανειολήπτης

αντιμετωπίζει

οικονομικές

δυσχέρειες,

η

οποιαδήποτε διαφοροποίηση στους όρους σε σχέση με τους όρους που θα μπορούσαν οι
δανειολήπτες με παρόμοιο προφίλ κινδύνου να λάβουν από το πιστωτικό ίδρυμα, θα
πρέπει να θεωρείται παραχώρηση. Το ίδιο ισχύει και όταν οι δανειολήπτες εντάσσονται σε
δημόσια συστήματα και νομοθετικές παρεμβάσεις ρύθμισης οφειλών, που ενεργοποιούνται
για εξειδικευμένους σκοπούς άσκησης κρατικής πολιτικής, όπως ρυθμίσεις δανείων σε
περιπτώσεις θεομηνιών με παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τα οποία
παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
5. Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν τροποποιήσεις των συμβατικών όρων των
δανείων τους, χωρίς να αντιμετωπίζουν ή να πρόκειται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην
εκπλήρωση των οικονομικών τους δεσμεύσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να
προβαίνουν σε αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη όταν οι εν λόγω
τροποποιήσεις των συμβατικών όρων έχουν επίπτωση στην συναλλακτική συμπεριφορά
και τις αποπληρωμές του δανειολήπτη.
ΣΤ2.2 Ταξινόμηση των υπό ρύθμιση ανοιγμάτων ως μη εξυπηρετούμενων
1. Σύμφωνα με το παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014, ένα
άνοιγμα υπό ρύθμιση μπορεί να είναι εξυπηρετούμενο ή μη εξυπηρετούμενο. Κατά τη
χορήγηση μέτρων ρύθμισης σε εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τα πιστωτικά ιδρύματα
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αξιολογούν αν τα μέτρα αυτά οδηγούν σε αναταξινόμηση του ανοίγματος στην κατηγορία
των ΜΕΑ. Ωστόσο, η χορήγηση μέτρων ρύθμισης σε ΜΕΑ δεν αναιρεί το καθεστώς ως
προς την κατηγοριοποίησή τους: τα ανοίγματα θα εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως
ΜΕΑ για την περίοδο εξυγίανσης διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την εφαρμογή
των μέτρων ρύθμισης, όπως ορίζεται στο παράρτημα V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 680/2014 και στην ενότητα ΣΤ2.3 της παρούσας.
2. Αξιολογώντας αν τα υπό ρύθμιση ανοίγματα θα πρέπει να ταξινομούνται ως ΜΕΑ, τα
πιστωτικά ιδρύματα αξιολογούν αν τα ανοίγματα:
α) υποστηρίζονται από ανεπαρκή σχέδια/προγράμματα πληρωμών (είτε αρχικά είτε
μεταγενέστερα προγράμματα πληρωμών), τα οποία:
 υποδεικνύουν, μεταξύ άλλων, επαναλαμβανόμενη αδυναμία συμμόρφωσης με το
πρόγραμμα αποπληρωμής
 περιλαμβάνουν μεταβολές του προγράμματος, προκειμένου να αποφευχθεί παραβίασή
του
 διαμορφώνονται και στηρίζονται σε προσδοκίες οι οποίες δεν υποστηρίζονται από τις
μακροοικονομικές προβλέψεις ή από ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με την ικανότητα ή
την προθυμία αποπληρωμής του οφειλέτη
β) περιλαμβάνουν συμβατικούς όρους που καθυστερούν το χρόνο των κανονικών δόσεων
αποπληρωμής επί της συναλλαγής, κατά τρόπο που εμποδίζει την ορθή ταξινόμηση του
ανοίγματος, όπως όταν χορηγούνται περίοδοι χάριτος άνω των δύο (2) ετών για την
αποπληρωμή του κεφαλαίου
γ) περιλαμβάνουν διαγραμμένα ποσά που υπερβαίνουν τις συσσωρευμένες ζημίες από
πιστωτικό κίνδυνο για ΜΕΑ με παρόμοιο προφίλ κινδύνου.
ΣΤ2.3 Εξυγίανση/έξοδος από καθεστώς μη εξυπηρετούμενου
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναταξινομούν τα ΜΕΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
βρίσκονται υπό ρύθμιση, ως εξυπηρετούμενα, σύμφωνα με το παράρτημα V του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.680/2014. Τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε
ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του οφειλέτη για να αρθούν τυχόν ανησυχίες
σχετικά με την ικανότητά του να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις.
2.

Οι

πολιτικές

των

πιστωτικών

ιδρυμάτων

για

την

αναταξινόμηση

των

μη

εξυπηρετούμενων υπό ρύθμιση ανοιγμάτων θα πρέπει να καθορίζουν μεθόδους για την
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εξάλειψη των ανησυχιών σχετικά με την ικανότητα του δανειολήπτη να συμμορφωθεί με
τους όρους μετά τη ρύθμιση που καθορίζονται στο παράρτημα V του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.680/2014. Οι εν λόγω πολιτικές καθορίζουν τα κριτήρια όσον αφορά
τις πληρωμές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εξυγίανσης τουλάχιστον
εντός ενός (1) έτους, απαιτούν πληρωμές κεφαλαίου και τόκων και διαπιστώνουν την
ικανότητα του δανειολήπτη να συμμορφώνεται με τους όρους που ισχύουν μετά τη ρύθμιση
(στο βαθμό που είναι πιθανή η πλήρης εξόφληση της οφειλής). Οι πληρωμές κατά την
περίοδο εξυγίανσης δεν θα πρέπει να βασίζονται στη ρευστοποίηση πιθανής εξασφάλισης
και κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να αποτελούνται από μη αμελητέες πληρωμές κεφαλαίου.
3. Όταν υπάρχουν και άλλα ανοίγματα του ιδίου οφειλέτη έναντι πιστωτικού ιδρύματος, τα
οποία δεν υπάγονται σε συμφωνία ρύθμισης, το ίδρυμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις
πιθανές επιπτώσεις και τη συμπεριφορά των ανοιγμάτων αυτών, κατά την αξιολόγηση της
ικανότητας του οφειλέτη να συμμορφωθεί με τους όρους που θα ισχύουν μετά τη ρύθμιση.
Η εξέταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν θα πρέπει να αλλάζει το επίπεδο εφαρμογής
καθεστώτος μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος σύμφωνα με το παράρτημα V του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 , και μόνο τα ανοίγματα για τα οποία
εφαρμόζονται μέτρα ρύθμισης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως υπό ρύθμιση ανοίγματα.
4. Η ύπαρξη συμβατικών όρων που παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής, όπως
περίοδοι χάριτος για το κεφάλαιο, θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ταξινόμηση των εν
λόγω υπό ρύθμιση ανοιγμάτων ως μη εξυπηρετούμενων έως ότου εκπληρωθούν οι
απαιτήσεις του παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 . Το
γεγονός ότι η περίοδος εξυγίανσης του ενός (1) έτους έχει παρέλθει, δεν θα πρέπει
αυτόματα να οδηγεί σε επαναταξινόμηση του ανοίγματος ως εξυπηρετούμενου, εκτός εάν
έχουν πραγματοποιηθεί τακτικές πληρωμές κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου και δεν
υπάρχουν ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής μετά το πέρας της σχετικής
αξιολόγησης.
ΣΤ2.4 Χαρακτηρισμός των ανοιγμάτων ως «εξυπηρετούμενων υπό ρύθμιση
ανοιγμάτων»
1. Μόλις τα υπό ρύθμιση ανοίγματα ταξινομηθούν ως εξυπηρετούμενα, επειδή πληρούν
τους όρους επαναταξινόμησης από την κατηγορία μη εξυπηρετούμενων ή επειδή η
χορήγηση μέτρων ρύθμισης δεν οδήγησε σε ταξινόμησή τους ως μη εξυπηρετούμενα, θα
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πρέπει να εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως υπό ρύθμιση ανοίγματα έως ότου
πληρούνται όλοι οι όροι για τον αποχαρακτηρισμό τους ως υπό ρύθμιση ανοίγματα,
σύμφωνα με την παράγραφο 256 του παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 680/2014.
2. Οι πολιτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον χαρακτηρισμό των εξυπηρετούμενων
υπό ρύθμιση ανοιγμάτων θα πρέπει να καθορίζουν μεθόδους για την άρση των ανησυχιών
σχετικά με τις οικονομικές δυσχέρειες του δανειολήπτη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι παύουν να
υφίστανται ανησυχίες όταν ο οφειλέτης έχει καταβάλει μέσω τακτικών πληρωμών, συνολικό
ποσό ύψους ίσου με το ποσό (αρχικό κεφάλαιο και τόκοι) που βρίσκονταν προηγουμένως
σε καθυστέρηση (όπου υπήρχαν καθυστερούμενα ποσά) ή που είχε διαγραφεί (όπου δεν
υπήρχαν καθυστερούμενα ποσά) τη στιγμή της παραχώρησης ή όταν αποδείξει ο οφειλέτης
την ικανότητά του να συμμορφώνεται με τους όρους που ισχύουν μετά τη ρύθμιση
σύμφωνα με εναλλακτικά, αντικειμενικά, κριτήρια που συνεπάγονται αποπληρωμή
κεφαλαίου.
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 260 του παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 680/2014, η χορήγηση νέων πρόσθετων μέτρων ρύθμισης σε εξυπηρετούμενα
υπό ρύθμιση ανοίγματα υπό αναστολή, που έχουν αναταξινομηθεί από την κατηγορία των
μη εξυπηρετούμενων, θα συνεπάγεται την αναταξινόμηση αυτών των ανοιγμάτων στην
κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τα εν λόγω
ανοίγματα βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των τριάντα (30) ημερών.
ΣΤ3. Συνεπής εφαρμογή του ορισμού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες, σύμφωνα
με την ενότητα 8 των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ EBA/GL/2016/07, για την
εναρμονισμένη εφαρμογή του ορισμού ΜΕΑ σε όλες τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά
τους. Έτσι διασφαλίζεται συνέπεια στον χαρακτηρισμό των ΜΕΑ, τόσο σε επίπεδο
οντότητας όσο και σε επίπεδο τραπεζικού ομίλου.
2. Οι πολιτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων διασφαλίζουν τη συνεπή μεταχείριση
μεμονωμένων πελατών και ομάδων συνδεδεμένων πελατών. Επιπλέον διασφαλίζουν τη
συνεπή αξιολόγηση των υποκείμενων νομικών σχέσεων μεταξύ νομικών οντοτήτων σε μια
ομάδα

συνδεδεμένων

πελατών.

Ενόψει

πιθανού

κινδύνου

διάχυσης

αθετήσεων

(contagion), τα πιστωτικά ιδρύματα, όταν είναι εφικτό, εφαρμόζουν συνολική προσέγγιση
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κατά την αξιολόγηση ενός ανοίγματος οφειλέτη ως μη εξυπηρετούμενο, εκτός εάν αυτό
επηρεάζεται από μεμονωμένες διαφορές που δεν σχετίζονται με τη φερεγγυότητα του
αντισυμβαλλόμενου.
3. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ/GL/2016/07, τα πιστωτικά ιδρύματα θα
πρέπει να τηρούν αρχείο όλων των κριτηρίων ταξινόμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΑ
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζουν τις προβλέψεις για τα ΜΕΑ και τα υπό ρύθμιση
ανοίγματα που υπόκεινται σε απομείωση, σύμφωνα με την ΠΕΕ 150/3.10.2018 σχετικά με
τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και τη λογιστική καταγραφή των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.
2. Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται τα βασικά στοιχεία εταιρικής διακυβέρνησης και
λειτουργιών σε σχέση με τις απομειώσεις και τις διαγραφές των ΜΕΑ.
Ζ1. Διαγραφές MEA
1. Σύμφωνα με την ΠΕΕ 150/3.10.2018, η μη εισπραξιμότητα θα πρέπει να αναγνωρίζεται
την κατάλληλη περίοδο μέσω προβλέψεων ή διαγραφών. Όταν το πιστωτικό ίδρυμα δεν
προσδοκά ανάκτηση των συμβατικών ταμειακών ροών του ανοίγματος, θα πρέπει να
προβεί σε μερική ή πλήρη διαγραφή του ανοίγματος (ΔΠΧΑ 9.B3.2.16.ιη).
2. Μια διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών
κατά του δανειολήπτη για είσπραξη του χρέους. Η διαγραφή δεν συνεπάγεται παραίτηση
του πιστωτικού ιδρύματος από το δικαίωμα είσπραξης του χρέους. Η απόφαση ενός
πιστωτικού ιδρύματος να παραιτηθεί από την απαίτηση του χρέους αποτελεί άφεση χρέους.
3. Οι διαγραφές συνιστούν γεγονός παύσης αναγνώρισης (ΔΠΧΑ 9.5.4.4). Αν εισπραχθούν
τελικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, οι εν λόγω εισπράξεις θα πρέπει να
αναγνωρίζονται απευθείας ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσης.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν λεπτομερή αρχεία όλων των διαγραφών των ΜΕΑ που
εκτελούνται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.
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Ζ2. Απομειώσεις και διαγραφές ΜΕΑ
Τα πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν στις εσωτερικές τους πολιτικές, οδηγίες σχετικά με
το χρονοδιάγραμμα των απομειώσεων και διαγραφών, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικούς
παράγοντες όπως, για παράδειγμα, νομικές ενέργειες σε εξέλιξη. Ειδικότερα, για ανοίγματα
ή τμήματα ανοιγμάτων που δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα
εξετάζουν τα κατάλληλα, μέγιστα χρονικά διαστήματα, για πλήρη απομείωση και διαγραφή.
Για τμήματα ανοιγμάτων που καλύπτονται από εξασφαλίσεις, ο καθορισμός ενός ελάχιστου
επιπέδου απομείωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το είδος της εξασφάλισης. Για την
επανεκτίμηση των χρονικών περιόδων απομειώσεων ή και διαγραφών που αναφέρονται
παραπάνω θα πρέπει να, γίνεται χρήση εμπειρικών στοιχείων. Τα πιστωτικά ιδρύματα,
κατά την αξιολόγηση της ανάκτησιμότητας των MEA και κατά τον καθορισμό των
προσεγγίσεων που ακολουθούν για τη διαγραφή τους, θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως
στις παρακάτω περιπτώσεις ανοιγμάτων, καθώς ενδέχεται να σημειώνουν υψηλότερα
επίπεδα μόνιμης μη εισπραξιμότητας.
α) Ανοίγματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές για μεγάλο χρονικό διάστημα: διαφορετικά όρια
(thresholds) μπορεί να ενδείκνυνται για διαφορετικά χαρτοφυλάκια. Τα πιστωτικά ιδρύματα
θα πρέπει να αξιολογούν τη δυνατότητα ανάκτησης των ΜΕΑ αν ο δανειολήπτης έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν, μετά από αυτήν την αξιολόγηση,
προκύπτει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης ενός ανοίγματος ή μέρους αυτού,
θα πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης ή μερική διαγραφή.
β) Ανοίγματα έναντι οφειλετών που βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης : όταν η αξία των
εξασφαλίσεων του ανοίγματος είναι χαμηλή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πιθανά
κόστη νομικών ενεργειών, καθώς συχνά απορροφούν σημαντικό μέρος των εσόδων από τη
διαδικασία πτώχευσης, και ως εκ τούτου οι εκτιμώμενες ανακτήσεις αναμένεται να είναι
πολύ χαμηλές.
γ) Η μερική διαγραφή μπορεί να αιτιολογηθεί όταν υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν
ότι ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει πλήρως το ποσό του ανοίγματος,
γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης μέρους του ανοίγματος.
Ζ3. Διαδικασίες απομείωσης και διαγραφής
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα θεσπίζουν, τεκμηριώνουν και εφαρμόζουν κατάλληλες πολιτικές,
διαδικασίες και ελέγχους για την εκτίμηση και την επιμέτρηση προβλέψεων και διαγραφών
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ΜΕΑ σύμφωνα με την ΠΕΕ 150/3.10.2018. Τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε εκ των
υστέρων ελέγχους των εκτιμήσεών τους για τις προβλέψεις έναντι των πραγματικών
ζημιών.
2. Στις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες, περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες σχετικά με
τις διαγραφές και τις ανακτήσεις, όπως ορίζονται στην ΠΕΕ 150/3.10.2018. Η πολιτική για
τις διαγραφές περιλαμβάνει δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσδοκιών είσπραξης και λεπτομερείς πληροφορίες για τα ανοίγματα που έχουν
διαγραφεί, αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασία ανάκτησης, ειδικά σε διαδικασία
αναγκαστικής εκτέλεσης.
3. Σύμφωνα με την ΠΕΕ 150/3.10.2018, τα πιστωτικά ιδρύματα μεριμνούν για τη χρήση
κοινών διαδικασιών, συστημάτων, εργαλείων και δεδομένων για την αξιολόγηση του
πιστωτικού κινδύνου, την επιμέτρηση της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς για λογιστικούς
σκοπούς και τον προσδιορισμό των αναμενόμενων ζημιών για σκοπούς κεφαλαιακής
επάρκειας.
4. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει να επαληθεύει ότι
οι ως άνω πολιτικές και διαδικασίες έχουν θεσπιστεί και χρησιμοποιούνται ορθά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για την αποτίμηση ακίνητων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις για
ΜΕΑ.
H1. Διαχείριση, διαδικασίες και έλεγχοι
H1.1 Γενική πολιτική και διαδικασίες
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν γραπτή πολιτική και διαδικασίες για την αποτίμηση
περιουσιακών στοιχείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, πλήρως ευθυγραμμισμένες με το
πλαίσιο ανάληψης κινδύνων (RAF) του πιστωτικού ιδρύματος.
2. Η εν λόγω πολιτική και διαδικασίες, καλύπτουν την αποτίμηση όλων των ακίνητων και
κινητών περιουσιακών στοιχείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, ανεξάρτητα από την
επιλεξιμότητά τους για εποπτικούς σκοπούς κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 208 και 210 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
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3. Η πολιτική και οι διαδικασίες για την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων με εμπράγματες
εξασφαλίσεις, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος και
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
H1.2 Παρακολούθηση και έλεγχοι
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν και επανεξετάζουν σε τακτική βάση τις
αποτιμήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών εκτιμητών.
2. Αναπτύσσουν επίσης και εφαρμόζουν πολιτικές διασφάλισης ποιότητας και διαδικασίες
για την επαλήθευση των αποτιμήσεων που διεξάγονται από τους εκτιμητές αυτούς,
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
α) η διασφάλιση ποιότητας διεξάγεται από λειτουργία ανεξάρτητη από τη λειτουργία που
πραγματοποιεί την αρχική αποτίμηση, την επεξεργασία και την παρακολούθηση των
δανείων καθώς και τη διαδικασία ορισμού κριτηρίων έγκρισης πιστώσεων (underwriting
process),
β) η ανεξαρτησία της διαδικασίας επιλογής εξωτερικού εκτιμητή ελέγχεται τακτικά στο
πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας,
γ) ένα κατάλληλο δείγμα αποτιμήσεων από εσωτερικούς και εξωτερικούς εκτιμητές
συγκρίνεται τακτικά με στοιχεία της αγοράς,
δ) ο εκ των υστέρων έλεγχος (back-testing) της ακρίβειας των αποτιμήσεων από
εσωτερικούς και εξωτερικούς εκτιμητές διενεργείται σε τακτική βάση και
ε) η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας βασίζεται σε δείγμα κατάλληλου μεγέθους.
3. Επιπλέον, επανεξετάζεται τακτικά στο πλαίσιο της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου η
συνέπεια και η ποιότητα της πολιτικής και των διαδικασιών αποτίμησης, η ανεξαρτησία της
διαδικασίας επιλογής εκτιμητή και η καταλληλότητα των αποτιμήσεων που πραγματοποιούν
τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί εκτιμητές.
H1.3 Μεμονωμένη αποτίμηση ακινήτων και χρήση της αποτίμησης βάσει δεικτών
(indexation)
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρακολουθούν σε τακτική βάση την αξία των ακινήτων για τα
οποία λαμβάνονται εξασφαλίσεις, εφαρμόζοντας τουλάχιστον τα οριζόμενα στην παρ.3 του
άρθρου 208 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
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2. Η αποτίμηση βάσει δεικτών ή παρόμοιες μέθοδοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
παρακολούθηση της αξίας μιας εξασφάλισης και τον προσδιορισμό των εξασφαλίσεων
εκείνων των οποίων η αξία πρέπει να αναπροσαρμοστεί. Η αποτίμηση βάσει δεικτών ή
παρόμοιες μέθοδοι, 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 ορθά με τη χρήση
των εν λόγω μεθόδων.
3. Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω αποτίμηση αναπτύσσονται εσωτερικά ή
προέχονται από εξωτερικές πηγές, αρκεί να πληρούνται τα εξής:
α) Οι δείκτες επανεξετάζονται σε τακτική βάση και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης
καταγράφονται και είναι άμεσα διαθέσιμα. Η περιοδικότητα της επανεξέτασης και οι
σχετικές απαιτήσεις διακυβέρνησης ορίζονται με σαφήνεια σε σχετικό εγχειρίδιο πολιτικής
που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.
β) Οι δείκτες καταρτίζονται με επαρκή βαθμό λεπτομέρειας και η μεθοδολογία είναι
κατάλληλη για το είδος της εξασφάλισης.·
γ) Οι δείκτες βασίζονται σε επαρκείς χρονοσειρές εμπειρικών στοιχείων που αφορούν
πραγματικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων.
4. Οι αποτιμήσεις και οι αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων με εξασφάλιση,
πραγματοποιούνται σε εξατομικευμένη βάση ανάλογα με το είδος του ακινήτου και δεν θα
πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση στατιστικού μοντέλου ως αποκλειστικού μέσου
για την επανεξέταση της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων.
Η1.4 Εκτιμητές
1. Οι αποτιμήσεις και οι επικαιροποιήσεις της αξίας των ακινήτων, πραγματοποιούνται κατά
τα οριζόμενα στο στοιχείο β) της παρ. 3 του άρθρου 208 και στο άρθρο 229 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, από ανεξάρτητο και εξειδικευμένο εκτιμητή, εσωτερικό ή
εξωτερικό, ο οποίος διαθέτει ικανότητα, εμπειρία και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για
την αποτίμηση ακινήτων.
2. Για σκοπούς διενέργειας αξιολογήσεων από εξωτερικούς εκτιμητές, τα πιστωτικά
ιδρύματα καταρτίζουν λίστα (panel of appraisers) ανεξάρτητων και εξειδικευμένων
εκτιμητών. Οι επιδόσεις τους αξιολογούνται σε συνεχή βάση και λαμβάνεται απόφαση
σχετικά με το αν κάθε εκτιμητής θα πρέπει να παραμείνει στην λίστα.
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3. Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι οι εξωτερικοί εκτιμητές της λίστας διαθέτουν
κατάλληλη και έγκυρη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.
4. Για την κατάρτιση της λίστας, το πιστωτικό ίδρυμα διασφαλίζει ότι κάθε εξωτερικός
εκτιμητής που περιλαμβάνεται σε αυτή:
α) διαθέτει επαγγελματικές ικανότητες και

τουλάχιστον το ελάχιστο

απαιτούμενο

μορφωτικό επίπεδο που ανταποκρίνεται σε όλες τις εθνικές απαιτήσεις για τη διενέργεια
των εν λόγω αποτιμήσεων,
β) διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και την εμπειρία για την εκτέλεση των
καθηκόντων του,
γ) γνωρίζει και είναι σε θέση να καταδείξει την ικανότητά του να συμμορφώνεται με τους
νόμους, τους κανονισμούς και τα πρότυπα αποτίμησης ακινήτων που ισχύουν για τον
εκτιμητή και το έργο,
δ) διαθέτει την απαραίτητη γνώση του αντικειμένου της αποτίμησης, της σχετικής αγοράς
ακινήτων και του σκοπού της αποτίμησης.
5. Οι εκτιμητές που περιλαμβάνονται στη λίστα πρέπει να διαθέτουν τεχνογνωσία και
εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς του κλάδου των ακινήτων, ανάλογα με τη δανειοδοτική
δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία
βρίσκονται οι εξασφαλίσεις.
6. Για τον επαρκή μετριασμό οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, τα πιστωτικά
ιδρύματα διασφαλίζουν ότι όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί εκτιμητές, που πρόκειται να
προβούν σε αξιολόγηση συγκεκριμένων ακινήτων, καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού
αυτών, πληρούν τα εξής:
α) δεν συμμετέχουν στη διαδικασία επεξεργασίας του δανείου, στη χορήγηση του δανείου
και στη διαδικασία ορισμού κριτηρίων έγκρισης πιστώσεων (credit underwriting process),
β) δεν λειτουργούν με γνώμονα την πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου και δεν
επηρεάζονται από αυτήν,
γ) δεν συντρέχει πραγματική ή δυνητική, τρέχουσα ή μελλοντική σύγκρουση συμφερόντων
όσον αφορά το αποτέλεσμα της αποτίμησης,
δ) δεν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον στο ακίνητο,
ε) δεν συνδέονται ούτε με τον αγοραστή ούτε με τον πωλητή του ακινήτου,
στ) καταρτίζουν αμερόληπτη, σαφή, διαφανή και αντικειμενική έκθεση αποτίμησης,
ζ) λαμβάνουν αμοιβή η οποία δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα της αποτίμησης.
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7. Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν την εναλλαγή των εκτιμητών, ώστε μετά από δύο
διαδοχικές αποτιμήσεις ακινήτου σε εξατομικευμένη βάση από τον ίδιο εκτιμητή, να αλλάζει
και να αντικαθίσταται από νέο, εσωτερικό ή εξωτερικό εκτιμητή.
Η2. Συχνότητα αποτιμήσεων
1. Για σκοπούς προληπτικής εποπτείας, τα πιστωτικά ιδρύματα επικαιροποιούν τις
αποτιμήσεις όλων των εξασφαλίσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου
208 και του στοιχείου γ) του άρθρου 210 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
2. Οι εξασφαλίσεις που υπόκεινται σε μεμονωμένες αποτιμήσεις και αναπροσαρμογές σε
τακτική βάση, επικαιροποιούνται τη στιγμή που το άνοιγμα κατηγοριοποιηθεί ως μη
εξυπηρετούμενο και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, για όσο διάστημα εξακολουθεί να
κατηγοριοποιείται ως ΜΕΑ. Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι, για την εξασφάλιση
που υπόκειται σε αποτίμηση βάσει δεικτών ή άλλες παρόμοιες μεθόδους, η αποτίμηση
επικαιροποιείται τουλάχιστον ετησίως.
3. Για ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων υφίσταται εμπράγματη
εξασφάλιση και για τα οποία υπάρχει επικαιροποιημένη μεμονωμένη αποτίμηση
πραγματοποιθείσα τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, η αναπροσαρμογή της αξίας
δύναται να βασίζεται σε δείκτες έως την περίοδο αξιολόγησης της απομείωσης.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα διενεργούν συχνότερα αποτιμήσεις όταν η αγορά υπόκειται σε
σημαντικές αρνητικές μεταβολές ή/και υπάρχουν ενδείξεις σημαντικής μείωσης της αξίας
συγκεκριμένης εξασφάλισης.
5. Ως εκ τούτου, τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζουν στις πολιτικές και διαδικασίες αποτίμησης
εξασφαλίσεων, κριτήρια για τον προσδιορισμό του κατά πόσον έχει λάβει χώρα σημαντική
μείωση στην αξία της εξασφάλισης. Όπου είναι εφικτό, στα κριτήρια αυτά θα
περιλαμβάνονται ποσοτικά όρια για κάθε τύπο εξασφάλισης, βάσει διαθέσιμων εμπειρικών
ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.
6. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες και
πληροφοριακά συστήματα για την επισήμανση (flag) παρωχημένων αποτιμήσεων και την
κατάρτιση εκθέσεων αποτίμησης.
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Η3. Μεθοδολογία αποτίμησης
Η3.1 Γενική προσέγγιση
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν καθορισμένες προσεγγίσεις αποτίμησης ανά τύπο
εξασφάλισης, οι οποίες είναι επαρκείς και κατάλληλες για την εκάστοτε κατηγορία.
2. Όλες οι εξασφαλίσεις με ακίνητα αποτιμώνται στη βάση της αγοραίας αξίας ή της αξίας
του ενυπόθηκου ακινήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 229 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.575/2013. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία η αποτίμηση πραγματοποιείται με βάση
την αγοραία αξία τους.
3. Αναφορικά με τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα και με
τις απαιτήσεις της παρ. 6 του άρθρου 199 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, αξιολογούν
περιοδικά τις συνθήκες ρευστότητας της αγοράς στην οποία απευθύνεται ή ανήκει το εν
λόγω περιουσιακό στοιχείο . Εάν παρατηρείται σημαντική μεταβλητότητα στις τιμές της
αγοράς, το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να αποδεικνύει ότι η αποτίμηση της εξασφάλισης την
οποία πραγματοποιεί, είναι επαρκώς συντηρητική.
4. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 210 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, να διεξάγουν επαρκή
νομικό έλεγχο ώστε να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα ικανοποίησής τους από την εκποίηση
των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια,
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης του δικαιώματος του πιστωτικού ιδρύματος για
ικανοποίηση από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων έχει συσταθεί
εμπράγματη ασφάλεια, σε περίπτωση αθέτησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
5. Αποτιμήσεις οι οποίες βασίζονται μόνο στο προεξοφλημένο κόστος αντικατάστασης δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται. Για τα περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν εισόδημα,
μπορεί να χρησιμοποιείται είτε η μέθοδος που βασίζεται σε συγκρίσιμα στοιχεία της
αγοράς, είτε η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών.
6. Η αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει ληφθεί εξασφάλιση
συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα στα οποία περιλαμβάνονται τα
ευρωπαϊκά πρότυπα αποτίμησης (EVS-2016, Blue Book) και τα πρότυπα του Royal
Institute of Chartered Surveyors (RICS).
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Η3.2 Αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν τις προεξοφληθείσες ταμειακές ροές με συντηρητικό
τρόπο και σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.
2. Ο υπολογισμός των προεξοφληθεισών ταμειακών ροών λαμβάνει υπόψη τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) οι λειτουργικές ταμειακές ροές του δανειολήπτη συνεχίζονται και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της οφειλής και η εξασφάλιση μπορεί να εκποιηθεί
στο βαθμό που δεν επηρεάζει τις λειτουργικές ταμειακές ροές, και
β) οι λειτουργικές ταμειακές ροές του δανειολήπτη παύουν και εκποιείται η εξασφάλιση.
3. Όταν η εκτίμηση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές του
δανειολήπτη θα συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένων των ροών που προκύπτουν από την
εξασφάλιση, απαιτείται η ύπαρξη επικαιροποιημένων και αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με
τις ταμειακές ροές.
4. Όταν η εκτίμηση βασίζεται στην υπόθεση παύσης των λειτουργικών ταμειακών ροών του
δανειολήπτη, τα μελλοντικά έσοδα λόγω εκποίησης της εξασφάλισης θα πρέπει να
προσαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη το αντίστοιχο κόστος της ρευστοποίησης και την
προσαρμογή της αγοραίας τιμής με συντελεστές απομείωσης (market price discount).
5. Η επικαιροποιημένη αποτίμηση, εκτός από τα ανωτέρω κόστη ρευστοποίησης,
προσαρμόζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους συντελεστές απομείωσης της αγοραίας
τιμής (market price discount), όπως περιγράφεται παρακάτω.
6. Η τιμή του ακινήτου και των κινητών περιουσιακών στοιχείων τη στιγμή της
ρευστοποίησης, λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες και αναμενόμενες συνθήκες στην αγορά.
7. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που συνδέονται με το χρονικό διάστημα έως την
διάθεση των ενυπόθηκων ακινήτων με βάση το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο και
εμπειρικά στοιχεία. Οι εν λόγω εκτιμήσεις περιλαμβάνουν λειτουργικά ή κεφαλαιακά έξοδα
που θα προκύψουν πριν από την διάθεση.
8. Η εκποίηση της εξασφάλισης δύναται να περιλαμβάνει τόσο συναινετικές όσο και μη
συναινετικές (αναγκαστικές) στρατηγικές.
9. Η προσαρμογή του κόστους ρευστοποίησης συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιείται η εκποίηση της εξασφάλισης, αν δηλαδή είναι συναινετική ή μη.
10. Η προσαρμογή της αγοραίας τιμής με συντελεστές απομείωσης (market price discount)
αντανακλά τη ρευστότητα στην αγορά και τη στρατηγική ρευστοποίησης. Δεν αντανακλά
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εντούτοις, συνθήκες βεβιασμένης πώλησης (fire sale), εκτός αν η επιλεγείσα στρατηγική
ρευστοποίησης πράγματι περιλαμβάνει βεβιασμένη πώληση.
11. Τα πιστωτικά ιδρύματα προσαρμόζουν επαρκώς την αγοραία τιμή με συντελεστές
απομείωσης (market price discount) για σκοπούς ΔΠΧΑ 9 όσον αφορά τον υπολογισμό
των κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς και για σκοπούς υπολογισμού του κινδύνου. Η
παραπάνω προσαρμογή της αγοραίας τιμής μπορεί να είναι σχεδόν μηδενική μόνον για
εύκολα ρευστοποιήσιμους και μη προβληματικούς τύπους εξασφάλισης, οι οποίοι δεν
επηρεάζονται από σημαντικούς κινδύνους συσχέτισης μεταξύ της συχνότητας των
αθετήσεων και της αξίας της εξασφάλισης.
12. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναπτύσσουν με βάση διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία, τις δικές
τους υποθέσεις για την προσαρμογή του κόστους ρευστοποίησης και την προσαρμογή της
αγοραίας τιμής με συντελεστές απομείωσης. Εάν τα διαθέσιμα εμπειρικά στοιχεία δεν
επαρκούν, οι υποθέσεις σχετικά με την προσαρμογή του κόστους ρευστοποίησης και της
αγοραίας τιμής θα πρέπει να βασίζονται, κατ' ελάχιστον, στη ρευστότητα της αγοράς, το
χρόνο, την ποιότητα και παλαιότητα της εκτίμησης. Εφαρμόζονται συντηρητικότερες
προσαρμογές της αγοραίας τιμής σε αγορές που εμφανίζουν χαμηλή δραστηριότητα και
περιορισμένο αριθμό πωλήσεων ακινήτων ή ανεπαρκές ιστορικό πωλήσεων.
H4. Εκτίμηση των ταμειακών ροών από τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων
1. Κατά την εκτίμηση των ταμειακών ροών από τη ρευστοποίηση ακινήτων και κινητών
περιουσιακών

στοιχείων

με

εμπράγματες

εξασφαλίσεις,

τα

πιστωτικά

ιδρύματα

χρησιμοποιούν επαρκείς και ρεαλιστικές υποθέσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις
απαιτήσεις σχετικά με την αποτίμηση των ταμειακών ροών στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 13, το
οποίο αφορά στην επιμέτρηση της εύλογης αξίας. Ειδικότερα:
α) προσδιορίζουν το χρονικό διάστημα που εκτιμούν ότι απαιτείται για τη διάθεση,
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και αναμενόμενες συνθήκες στην αγορά, καθώς και το
νομικό πλαίσιο σχετικά με την εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων,
β) διασφαλίζουν ότι ο προσδιορισμός της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου
ακινήτου

τη

στιγμή

της

ρευστοποίησης

δεν

βασίζεται

σε

μακροοικονομικές

προβλέψεις/υποθέσεις περισσότερο αισιόδοξες από τις προβλέψεις αρμόδιων αρχών και
οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το Ευρωπαϊκό Σύστημα
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Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), οι
οποίες βελτιώνουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς,
γ) διασφαλίζουν ότι τα έσοδα από τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία με
εμπράγματες εξασφαλίσεις δεν θεωρείται ότι θα αυξηθούν σε σχέση με τα τρέχοντα
επίπεδα, εκτός εάν αυτή η αύξηση προβλέπεται συμβατικά. Επιπλέον, τα τρέχοντα έσοδα
προσαρμόζονται κατά τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών προκειμένου να
αντανακλώνται οι αναμενόμενες οικονομικές συνθήκες. Για παράδειγμα, για την περίπτωση
των ακινήτων, τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εξετάζουν κατά πόσο είναι ορθή η
υπόθεση για σταθερά εισοδήματα από ενοίκια σε ένα υφεσιακό περιβάλλον όπου τα
αδιάθετα ακίνητα αυξάνονται και ασκείται πίεση στα έσοδα από ενοίκια. Αντίστοιχη θα
πρέπει να είναι και η προσέγγιση για τις περιπτώσεις που επηρεάζεται αρνητικά η ζήτηση
για υπηρεσίες μεταφορών σε ένα υφεσιακό περιβάλλον,
δ) η στρατηγική της διακράτησης (hold strategy) περιουσιακού στοιχείου σε αξία ανώτερη
από την αγοραία, με την υπόθεση ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα πωληθεί μελλοντικά
μετά από ανάκαμψη της αγοράς πρέπει να αποφεύγεται.
2. Κατά την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού του ανοίγματος με βάση την αξία της
εξασφάλισης, θα πρέπει να τεκμηριώνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) η μέθοδος προσδιορισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκτιμήσεων,
των υποθέσεων αποτίμησης και των σχετικών υπολογισμών,
β) το σκεπτικό βάσει του οποίου έγιναν τυχόν προσαρμογές της εκτιμηθείσας αξίας,
γ) ο προσδιορισμός τυχόν κόστους διάθεσης,
δ) το χρονοδιάγραμμα της ανάκτησης από τη ρευστοποίηση βάσει των σχετικών
υποθέσεων,·
ε) η τεχνογνωσία και ανεξαρτησία του εκτιμητή.
3. Όταν για την αξιολόγηση του ανακτήσιμου ποσού του ανοίγματος χρησιμοποιείται τιμή
πραγματοποιθείσας συναλλαγής, θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται το ύψος, η πηγή και η
ημερομηνία της τιμής αυτής.
4. Τα πιστωτικά ιδρύματα τεκμηριώνουν τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν και
παρέχουν στην ΤτΕ, εφόσον τους ζητηθεί, λεπτομέρειες σχετικά με την αγοραία αξία του
περιουσιακού στοιχείου, την προσαρμογή της αγοραίας τιμής με συντελεστές απομείωσης,
τα δικαστικά έξοδα, τα έξοδα πώλησης, καθώς και το προσδιορισθέν χρονικό διάστημα έως
τη ρευστοποίηση. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν
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πλήρως τις υποθέσεις τους, τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους και να
εξηγήσουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις προσδοκίες τους, λαμβάνοντας υπόψη
την εμπειρία του παρελθόντος και τις τρέχουσες συνθήκες.
H5. Εκ των υστέρων έλεγχοι (Back-testing)
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα καταδεικνύουν μέσω άρτιων εκ των υστέρων ελέγχων ότι οι
υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού είναι εύλογες
και βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα
διενεργούν τακτικούς, εκ των υστέρων ελέγχους παρελθόντων αποτιμήσεων (τελευταία
αποτίμηση πριν από την ταξινόμηση του ανοίγματος ως μη εξυπηρετούμενου) έναντι
παρελθόντων πωλήσεων (καθαρή τιμή πώλησης της εξασφάλισης). Ανάλογα με το μέγεθος
και το επιχειρηματικό μοντέλο του πιστωτικού ιδρύματος, στο πλαίσιο των εκ των υστέρων
ελέγχων

γίνεται

διαφοροποίηση

μεταξύ

του

είδους

της

εξασφάλισης,

των

υποδειγμάτων/μεθόδων αποτίμησης, των τύπων εκποίησης (συναινετική/αναγκαστική) και
της τοποθεσίας. Τα αποτελέσματα των εκ των υστέρων ελέγχων θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό κατάλληλων συντελεστών απομείωσης επί της
αξίας εξασφαλίσεων για ανοίγματα τα οποία παραμένουν στον ισολογισμό.
2. Εναλλακτικά, τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την εξελιγμένη προσέγγιση των
εσωτερικών διαβαθμίσεων (A-IRB) μπορούν να χρησιμοποιούν εξασφαλισμένους δείκτες
ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) για τον προσδιορισμό των συντελεστών απομείωσης.
H6. Απαιτήσεις πληροφοριακών βάσεων δεδομένων (IT database) σχετικά με τις
εξασφαλίσεις
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν βάσεις δεδομένων για τις συναλλαγές ώστε να καθίσταται
δυνατή η ορθή αξιολόγηση, η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, η ανταπόκριση
στα αιτήματα της διοίκησης και των εποπτικών αρχών, καθώς και η παροχή πληροφοριών
σε περιοδικές και άλλου τύπου εκθέσεις και αναφορές. Ειδικότερα, οι βάσεις δεδομένων θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) εύρος δεδομένων, ώστε να καλύπτονται όλοι οι παράγοντες σημαντικών κινδύνων,
β) ακριβή, άρτια, αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα,
γ) συνέπεια, χρήση δηλαδή κοινών ορισμών και πηγών πληροφοριών,
δ) ιχνηλασιμότητα, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού της πηγής πληροφοριών.
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2. Οι εν λόγω βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις
εξασφαλίσεις και τις συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με τις
εξασφαλίσεις αυτές.
H7. Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού - εξασφαλίσεων που έχουν περιέλθει στην
κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) (foreclosed assets)
1. Συστήνεται στα πιστωτικά ιδρύματα να ταξινομούν τα στοιχεία ενεργητικού εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους (λήψη με απόκτηση), ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
5. Συνεπεία της λογιστικής αυτής αντιμετώπισης, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία θα
πρέπει να είναι διαθέσιμα για άμεση πώληση στην τρέχουσα κατάστασή τους (ΔΠΧΑ 5.7), η
διοίκηση θα πρέπει να εγκρίνει πρόγραμμα πώλησής τους εντός σύντομου χρονικού
διαστήματος (συνήθως εντός ενός (1) έτους), παράλληλα με την άσκηση μιας ενεργούς
πολιτικής πωλήσεων (ΔΠΧΑ 5.8) η οποία ευνοεί τις ανακτήσεις.
2. Τα στοιχεία ενεργητικού - εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ:
α) της λογιστικής, όπως έχει προκύψει όταν αναγνωρίστηκε ως στοιχείο ενεργητικού –
εξασφάλιση που έχει ληφθεί με απόκτηση και
β) της εύλογης αξίας του ανακτηθέντος στοιχείου ενεργητικού, απομειωμένης κατά τα
κόστη πώλησής του.
3. Όταν η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με αναφορά σε ενεργό αγορά, αλλά βασίζεται σε
μέθοδο αποτίμησης, μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνουν προσαρμογές ως αποτέλεσμα
των ακόλουθων δύο παραγόντων:
α) της κατάστασης ή τοποθεσίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Ο κίνδυνος και η
αβεβαιότητα σχετικά με το περιουσιακό αυτό στοιχείο θα πρέπει να συνυπολογίζονται στην
εκτίμηση της εύλογης αξίας.
β) του μεγέθους ή του επιπέδου δραστηριότητας των αγορών για αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία του πιστωτικού
ιδρύματος όσον αφορά τις ρευστοποιήσεις, καθώς και οι διαφορές μεταξύ των ποσών που
προσδιορίστηκαν με χρήση μεθόδων αποτίμησης και του τελικού ποσού που εισπράχθηκε
κατά τη ρευστοποίηση. Οι υποθέσεις που καταρτίζονται για την επιμέτρηση αυτής της
προσαρμογής θα πρέπει να μπορούν να τεκμηριώνονται και να είναι διαθέσιμες σε
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περίπτωση που ζητηθούν από την ΤτΕ. Μπορεί να εξετάζεται το ενδεχόμενο προσαρμογών
της αποτίμησης βάση συντελεστών απομείωσης λόγω μειωμένης ρευστότητας των εν λόγω
αγορών.
4. Όταν τα στοιχεία ενεργητικού - εξασφαλίσεις που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του
πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή και
αποφασίζεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους πριν την πώληση, θα πρέπει να
καταδεικνύονται τα οφέλη της στρατηγικής αυτής και το κόστος δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει την εύλογη αξία μείον το κόστος περάτωσης και πώλησής τους, εφαρμόζοντας
κατάλληλες

προσαρμογές

της

αποτίμησης

λόγω

μειωμένης

ρευστότητας,

όπως

περιγράφεται ανωτέρω.
5. Όταν ο χρόνος διακράτησης ενός στοιχείου ενεργητικού - εξασφάλιση που έχει περιέλθει
στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση), υπερβαίνει τον μέσο χρόνο
διακράτησης παρόμοιων στοιχείων για τα οποία υφίστανται ενεργές πολιτικές πώλησης, τα
πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επανεξετάζουν την προαναφερθείσα στην παρ. 3
εφαρμοζόμενη προσαρμογή της αποτίμησης λόγω μειωμένης ρευστότητας και να την
αυξάνουν αναάλόγως. Υπό αυτές τις συνθήκες, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να
αποφεύγει να αναγνωρίζει αντιλογισμό συσσωρευμένων απομειώσεων επί του εν λόγω
στοιχείου, καθώς η παρατεταμένη εμφάνισή του στον ισολογισμό συνιστά ένδειξη ότι το
πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να προχωρήσει στην πώλησή του στο συγκεκριμένο αυξημένο
επίπεδο αποτίμησης.
6. Η συχνότητα και οι διαδικασίες της αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού – εξασφαλίσεων
που έχουν περιέλθει στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος (λήψη με απόκτηση) θα
πρέπει να ακολουθούν τα οριζόμενα στις ενότητες Η1.2 και Η2 της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλουν στην ΤτΕ τα υποδείγματα του Παραρτήματος VΙ
της παρούσας, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών
ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, υποβάλουν επιπλέον στην ΤτΕ, τα εξής:
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α) Καταγεγραμμένη ΣΜΕΑ και τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης της ενότητας
Γ2.1, έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους
β) Τα υποδείγματα του Παραρτήματος Χ της παρούσας, έως την 30η Σεπτεμβρίου
κάθε έτους
3. Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων και πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων υποβάλουν στην ΤτΕ σε ατομική βάση τα Υποδείγματα 1 και
8 του Παραρτήματος VI της παρούσας, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, εντός σαρανταπέντε
(45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
4. Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα,
της περ. δ της παρ. 1 του Kεφαλαίου Α της παρούσας καθώς και τα υποκαταστήματα των
πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος μέλος που λειτουργούν στην Ελλάδα,
υποβάλουν στην ΤτΕ το Υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος VI της παρούσας, ανά
ημερολογιακό τρίμηνο, εντός σαρανταπέντε (45) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε
ημερολογιακού τριμήνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, η ΠΕΕ 42/30.5.2014, «Πλαίσιο εποπτικών
υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»(ΦΕΚ Β’1582), καταργείται και κάθε αναφορά σε αυτή
νοείται ως αναφορά στην παρούσα. Αντιστοίχως, κάθε αναφορά στα Παραρτήματα της
ΠΕΕ 42/30.5.2014 νοείται ως αναφορά στα παραρτήματα της παρούσας ως εξής:
i.

Παράρτημα Ι της ΠΕΕ 42/30.5.2014, αντιστοιχεί στο Παράρτημα V «Τύποι
Ρυθμίσεων και Οριστικών Διευθετήσεων» της παρούσας,

ii. Παράρτημα ΙΙ της ΠΕΕ 42/30.5.2014, αντιστοιχεί στο Παράρτημα VI «Εποπτικές
Αναφορές» της παρούσας,
iii. Παράρτημα ΙΙΙ της ΠΕΕ 42/30.5.2014, αντιστοιχεί στο Παράρτημα VIΙ «Κατηγορίες
Δανείων» της παρούσας,
iv. Παράρτημα ΙV της ΠΕΕ 42/30.5.2014, αντιστοιχεί στο Παράρτημα VIΙI «Είδη
Εξασφαλίσεων» της παρούσας,
v. Παράρτημα V της ΠΕΕ 42/30.5.2014, αντιστοιχεί στο Παράρτημα ΙΧ «Κλαδική
Ανάλυση Επιχειρηματικών Δανείων» της παρούσας.
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2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.
Η Πράξη αυτή και τα Παραρτήματα I έως X, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, να
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της
Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Υποδιοικητής
Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής

Ο Διοικητής

Ιωάννης Μουρμούρας

Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 31.08.2020
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Ιωάννα Πάντου
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