ΗΕ

Ε Ε

ΗΕ

Η

ΠΡ Ξ Ν ΚΣ Λ ΣΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ Ν ΡΙΘΜέΝ1ίβήγίέκέ2016
ΘΫηαμ Σλκπκπκέβ βΝ βμΝ ΠλΪιβμΝ ε ζ
«Πζαέ δκΝ πκπ δευθΝ υπκξλ υ
εαγυ

δεάμΝ πδ λκπάμΝ (Π

)Ν ζβήγίέίηέβί1ζ,Ν

πθΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ αθκδΰηΪ πθΝ

Ν

Ϋλβ βΝεαδΝ πθΝηβΝ ιυπβλ κτη θπθΝαθκδΰηΪ πθ».

Ν ΚΣ Λ ΣΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ ΝΣ ΝΣΡ Π

ΝΣ Ν ΛΛ

Ο,ΝαφκτΝΫζαί Νυπσοβμ

α)

κΝΪλγλκΝηη Ν κυΝΚα α α δεκτΝ βμΝΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμ,

ί)

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζβθ1ήβί1ζΝΟΠλσ ία βΝ
δ λυηΪ πθΝ εαδΝ πλκζβπ δεάΝ πκπ έαΝ πδ
( θ πηΪ π βΝ βμΝΟ βΰέαμΝβί1γήγθή

βΝ λα

βλδσ β αΝ πθΝπδ

π δευθΝ

π δευθΝ δ λυηΪ πθΝ εαδΝ πδξ δλά

πθΝ

),Νεα Ϊλΰβ βΝ κυΝθέΝγθί1ήβίίιΝεαδΝΪζζ μΝ

δα Ϊι δμ”Ν(Φ ΚΝ ΄Ν1ίι),ΝσππμΝδ ξτ δ,ΝεαδΝδ έπμΝ αΝΪλγλαΝζ,Νθη,Νθθ,Νκλ,Ν1ίγΝεαδΝ
153 αυ κτ,
ΰ)

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ ζββζήβί1γΝ “Κυί λθβ δεσΝ υηίκτζδκΝ δαξ έλδ βμΝ Ι δπ δεκτΝ
ΧλΫκυμ,Ν ζζβθδεσΝ π θ υ δεσΝ Σαη έκΝ ιδκπκέβ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ βηκ έκυΝ
εαδΝΪζζ μΝ π έΰκυ

μΝ δα Ϊι δμ”Ν(Φ ΚΝχ’Νβκκ),ΝεαδΝδ έπμΝ κΝΪλγλκΝ1ΝπαλέΝβΝεαδΝζΝ

αυ κτ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1βΝ κυΝθέ ζβκ1ήβί1ζΝ(Φ ΚΝ ’Ν1θί),
)

βθΝ Π

ζβήγίέηέβί1ζΝ «Πζαέ δκΝ πκπ δευθΝ υπκξλ υ

πθΝ αθκδΰηΪ πθΝ

Ν εαγυ

πθΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ

Ϋλβ βΝ εαδΝ πθΝ ηβΝ ιυπβλ κτη θπθΝ αθκδΰηΪ πθ»Ν

(Φ ΚΝ ΄Ν1ηκβ), σππμΝδ ξτ δ,
)

κθΝ Καθκθδ ησΝ (

)Ν αλδγέΝ ηιηήβί1γΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυ,Ν βμΝ βθβμΝ ΙκυθέκυΝ βί1γ,Ν ξ δεΪΝ η Ν δμΝ απαδ ά
πκπ έαμΝ ΰδαΝ πδ

π δεΪΝ δ λτηα αΝ εαδΝ πδξ δλά

λκπκπκέβ βΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝ(
) κθΝ ε ζ

δεσΝ Καθκθδ ησΝ (

)ΝαλδγέΝθζκήβί1βΝ(

δμΝ πλκζβπ δεάμΝ

δμΝ π θ τ

πθΝ εαδΝ βθΝ

ΝL 176/1 27.6.2013),

) 2015/227 βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ λβμΝ ΙαθκυαλέκυΝ

2015, ΰδαΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝ ε ζ
βμΝ πδ λκπάμΝ ΰδαΝ βΝ γΫ πδ βΝ ε ζ

δεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ(

)ΝαλδγέΝθκίήβί1ζΝ

δευθΝ ξθδευθΝ πλκ τππθΝ σ κθΝ αφκλΪΝ

βθΝ υπκίκζάΝ πκπ δευθΝ αθαφκλυθΝ απσΝ αΝ δ λτηα α,Ν

τηφπθαΝ η Ν κθΝ

ΗΕ

Ε Ε

ΗΕ

Η

Καθκθδ ησΝ (

)Ν αλδγέΝ ηιηήβί1γΝ κυΝ

υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυ,
α)

κθΝ Καθκθδ ησΝ (

) 2015/534 βμΝ υλππαρεάμ Κ θ λδεάμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ 1ιβμΝ

Μαλ έκυΝ βί1ηΝ ΰδαΝ

βθΝ υπκίκζάΝ

πκπ δευθΝ αθαφκλυθΝ

ξ δεΪΝ η Ν

ξλβηα κκδεκθκηδεάΝπζβλκφσλβ βΝ( ΚΣήβί1η/13),
β)

βθΝ Π

Ν ηκή1κέ1έβί1θ «Ί λυ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ υπκεα α

δ λυηΪ πθΝη ΝΫ λαΝ

βηΪ πθΝ πδ

Ν λέ βΝξυλαΝ– Πλκζβπ δεάΝ πκπ έαΝ–

π δευθΝ

θΪεζβ βΝα έαμΝ

αυ υθ» (Φ ΚΝ ' 179),
γ)

βθΝ Π ήΣ Ν βηιιήλέγέβίίθΝ «Πζαέ δκΝ αλξυθΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ ελδ βλέπθΝ
αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ πθΝ υ
πδ

βηΪ πθΝ

π λδεκτΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ

π δευθΝεαδΝ πθΝξλβηα κ κ δευθΝδ λυηΪ πθΝεαδΝ ξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝ πθΝ

δκδεβ δευθΝ κυμΝκλΰΪθπθ»Ν(Φ ΚΝ ’Νηλ),ΝσππμΝδ ξτ δ,Ν
δ)

βθΝΠ ήΣ Νβθββήβ1έ1βέβίίλΝ«ΠλκςπκγΫ

δμ ΰδαΝ βθΝπαλκξάΝΪ

δαμΝέ λυ βμΝεαδΝ

ζ δ κυλΰέαμΝεαδΝεαθσθ μΝ πκπ έαμΝ πθμΝα)Ν αδλ δυθΝξλβηα κ κ δεάμΝηέ γπ βμ,Ν
ί)Ν

αδλ δυθΝ

παλκξάμΝ

πδξ δλβηα δευθΝαπαδ ά

πδ

υ

πθΝ

εαδΝ

ΰ)Ν

αδλ δυθΝ

πλαε κλ έαμΝ

πθ»Ν(Φ ΚΝB’Νγ),

δα) βθΝαπσφα βΝ Π ΘΝ195/1/29.7.2016 « θαγ υλβ βΝ κυΝΚυ δεαΝ

κθ κζκΰέαμΝ

κυΝθέΝζββζήβί1γ»Ν(Φ ΚΝ ’ 2376),
δί) κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ αμΝ

θΝπλκετπ δΝ απΪθβΝ

ΝίΪλκμΝ

κυΝελα δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ,

ΠΟΦ Ι Ν αΝαεσζκυγαμ
ΝαΝ λκπκπκδά

δΝ βθΝ ΠλΪιβΝ ε ζ

δεάμΝ πδ λκπάμ (Π

) 42/30.5.2014, πμΝ

αεκζκτγπμμ
1.

θ δεαγέ

α αδΝ βΝ π λέπ π βΝ (ί)Ν

βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ ΠλΪιβμ,Ν πμΝ

ιάμμ
«(ί)ΝαπσΝ αΝυπκεα α

άηα αΝ

Ν λέ βΝ ξυλα,Ν σππμΝ κλέα αδΝ

βθΝ ζζΪ αΝ πθΝπδ

π δευθΝδ λυηΪ πθΝη ΝΫ λαΝ

βθΝ π λέπ π βΝ θ1Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ

ΗΕ

Ε Ε

ΗΕ

Η

ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ ζβθ1ήβί1ζ,Ν αΝ κπκέαΝ
παλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΚ φαζαέκυΝΓΝ βμΝΠ
2.

θ δεαγέ

α αδΝ βΝ π λέπ π βΝ (ΰ)Ν

θΝ πζβλκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ

δμΝ βμΝ

Νηκή1κέ1έ1θέ»

βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ ΠλΪιβμ,Ν πμΝ

ιάμμ
«(ΰ)Ν απσΝ δμΝ
πδ

υ

αδλ έ μΝ ξλβηα κ κ δεάμΝ ηέ γπ βμ,Ν δμΝ

αδλ έ μΝ παλκξάμΝ

πθΝεαδΝ δμΝ αδλ έ μΝπλαε κλ έαμΝ πδξ δλβηα δευθΝαπαδ ά

πθΝη ΝΫ λαΝ

βθΝ ζζΪ αΝπκυΝΫξκυθΝζΪί δΝΪ δαΝζ δ κυλΰέαμΝαπσΝ βθΝΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν
απκεζ δ

δεΪΝπμΝπλκμΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπ λέπ π βμΝ(ΰ)Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβ1Ν

βμΝ παλκτ αμΝ ΠλΪιβμΝ
υπσε δθ αδΝ

Ν α κηδεάΝ ίΪ β,Ν εαγσ δΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ

κΝ π έκΝ φαληκΰάμΝ βμΝ παλκτ αμΝ σ κθΝ αφκλΪ

αδλ έ μΝ

θΝ

δμΝ ζκδπΫμΝ

δα Ϊι δμΝαυ άμέ»
3. Πλκ

έγ αδ βΝ π λέπ π βΝ ( )

βθ παλΪΰλαφκ βΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ ΠλΪιβμ,Ν πμΝ

ιάμμ
«( ) απσΝ αΝυπκεα α

άηα αΝ

βθΝ ζζΪ αΝ πθΝπδ

Ν λέ βΝ ξυλα,Ν σππμΝ κλέα αδΝ

π δευθΝδ λυηΪ πθΝη ΝΫ λαΝ

βθΝ π λέπ π βΝ θ1Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ ζβθ1ήβί1ζ,Ν αΝ κπκέα πζβλκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ
παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυ Κ φαζαέκυΝ ΓΝ βμΝ Π
υπκεα α

άηα αΝ πθΝπδ

δμΝ βμΝ

Ν 58/18.1.16, εαγυμΝ εαδΝ απσΝ αΝ

π δευθΝδ λυηΪ πθΝη ΝΫ λαΝ

ΝελΪ κμΝηΫζκμΝεα ΪΝ βθΝ

ΫθθκδαΝ βμΝ π λέπ π βμΝ θίΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ ζβθ1ήβί1ζΝ πκυΝ
ζ δ κυλΰκτθΝ
απκεζ δ

βθΝ

ζζΪ αΝ ίΪ

δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γζΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ θσηκυ,

δεΪΝπμΝπλκμΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπ λέπ π βμΝ( )Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβ1Ν

βμΝπαλκτ αμΝΠλΪιβμ,Νεαγσ δΝ αΝ θΝζσΰπΝυπκεα α

άηα αΝ

θΝυπσε δθ αδΝ

κΝ

π έκΝ φαληκΰάμΝ βμΝπαλκτ αμΝΝσ κθΝαφκλΪ δμΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμΝαυ άμ.»
4.

θ δεαγέ

α αδΝβΝπ λέπ π βΝ( )Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβίΝ βμΝαθπ ΫλπΝΠλΪιβμ,ΝπμΝ

ιάμμ
« ( )Ν ΣαΝ Τπκ έΰηα αΝ κυΝ Παλαλ άηα κμΝ ΙΙΝ βμΝ παλκτ αμ,Ν αθΪ βη λκζκΰδαεσ
λέηβθκ, θ σμΝ αλαθ απΫθ Ν (ζη)Ν βη λκζκΰδαευθΝ βη λυθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ εΪγ Ν
βη λκζκΰδαεκτΝ λδηάθκυ.»
5.

θ δεαγέ

α αδΝβΝπαλΪΰλαφκμΝβ1Ν βμΝαθπ ΫλπΝΠλΪιβμ,ΝπμΝ ιάμμ

«β1έΝ ΝυπκίκζάΝ πθΝπλκίζ πση θπθΝυπσΝ

κδξ έκΝ( )Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβίΝ βμΝ

παλκτ αμΝΤπκ δΰηΪ πθ, γαΝΰέθ αδΝπμΝαεκζκτγπμ:

ΗΕ

Ε Ε

ΗΕ

Η

(α)Ν ΓδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ πκυΝ αφκλΪΝ

Ν

κδξ έαΝ η Ν βη λκηβθέαΝ αθαφκλΪμΝ βθΝ

γ1έ1βέβί1θΝ εαδΝ φ ιάμ, ΰδαΝ κυμΝ υπσΝ (α)Ν εαδΝ (ί)Ν υπσξλ κυμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝβΝ βμΝπαλκτ αμ, απαδ έ αδ:
i) βΝ πζάλβμΝ υηπζάλπ βΝ

Ν α κηδεάΝ ίΪ βΝ πθΝ Τπκ δΰηΪ πθΝ 1Ν – 9 κυΝ

Παλαλ άηα κμΝΙΙΝ βμΝπαλκτ αμ εαδ
ii) βΝ πζάλβμΝ υηπζάλπ βΝ

Ν θκπκδβηΫθβΝ ίΪ βΝ κυΝ Τπκ έΰηα κμΝ 1Ν κυΝ

Παλαλ άηα κμΝΙΙΝ βμΝπαλκτ αμέ
ί) ΠΫλαθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ, εαδΝ δ δεΪ σ κθΝ αφκλΪ

κυμΝ υπσΝ (α)Ν υπσξλ κυμΝ

υπκίκζάμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ πκυΝ απκ ζκτθ «ζδΰσ λκΝ
βηαθ δεΫμΝ πκπ υση θ μΝ κθ σ β μ»

κυΝ Καθκθδ ηκτ (

)Ν βί1ηήηγζΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Κ θ λδεάμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ 1ιβμΝ Μαλ έκυΝ βί1η, απαδ έ αδ, ΰδαΝ αΝ
κδξ έαΝ η

βη λκηβθέαΝ αθαφκλΪμΝ βθΝ γ1έ1βέβί1θΝ εαδΝ βθΝ 31.03.2017, βΝ

υηπζάλπ βΝ
Καθκθδ ηκτΝ(

Να κηδεάΝίΪ β εαδΝ πθΝΤπκ δΰηΪ πθΝ1κ-1λΝ κυΝ ε ζ

δεκτΝ

)Νβί1ηήββιΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝλβμΝΙαθκυαλέκυΝβί1η, θ σμΝζηΝ

βη λκζκΰδαευθΝβη λυθΝαπσΝ βΝζάιβΝεΪγ Νβη λκζκΰδαεκτΝ λδηάθκυ.
ΰ)ΝΤπκίκζάΝ

Να κηδεάΝίΪ βΝ πθΝΤπκ

βμΝ παλκτ αμΝ ΠλΪιβμΝ απσ

δΰηΪ πθ 1 εαδΝκ κυΝΠαλαλ άηα κμΝΙΙΝ

κυμΝ υπσξλ κυμΝ βμΝ π λέπ π βμ (ΰ)Ν βμΝ

παλαΰλΪφκυΝβΝ βμΝπαλκτ αμΝΠλΪιβμέ
)Ν ΤπκίκζάΝ κυΝ Τπκ έΰηα κμΝ κΝ κυΝ Παλαλ άηα κμΝ ΙΙΝ βμΝ παλκτ αμΝ ΠλΪιβμΝ
απσ κυμΝ υπσξλ κυμΝ βμΝ π λέπ π βμ ( )Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ
ΠλΪιβμέ
6.

θ δεαγέ

α αδΝβΝπαλΪΰλαφκμΝβηΝ βμΝαθπ ΫλπΝΠλΪιβμ,ΝπμΝ ιάμμΝ

«βηέΝΣαΝΠ Ρ ΡΣ Μ Σ ΝI, II, III, IV εαδΝV απκ ζκτθΝαθαπσ πα

κΝηΫλκμΝ βμΝ

παλκτ αμΝΠλΪιβμέ»
7.

θ δεαγέ

αθ αδ αΝ Π Ρ ΡΣ Μ Σ

Ι,Ν II, III, IV εαδ V βμΝ αθπ ΫλπΝ ΠλΪιβμΝ

εαγυμ εαδΝ κ π λδ ξση θσΝ κυμΝ η Ν αΝ Π Ρ ΡΣ Μ Σ Ν Ι,Ν ΙΙ,Ν ΙΙΙ, IV εαδΝ V
αθ δ

κέξπμ,Ν βμΝπαλκτ αμέΝ

ΣαΝΠ Ρ ΡΣ Μ Σ ΝI, II, III, IV εαδΝV απκ ζκτθΝαθαπσ πα
Νπαλκτ αΝ έγ αδΝ

Ν φαληκΰάΝαπσΝ1ίέ11έβί1θέ

κΝηΫλκμΝ βμΝπαλκτ αμέ

ΗΕ

Ε Ε

ΗΕ

Η

Ν παλκτ αΝ ΠλΪιβΝ θαΝ βηκ δ υγ έΝ
αθαλ βγ έΝ

κθΝδ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά

σ κπκΝ βμΝΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμέ

ΟΝΤπκ δκδεβ άμ

ΟΝΤπκ δκδεβ άμ

Θ σ πλκμΝΜβ λΪεκμ

ΙπΪθθβμΝΜκυληκτλαμ

ελδίΫμΝαθ έΰλαφκ
γάθα,
δ τγυθ βΝ πκπ έαμΝΠδ
Ν δ υγτθ λδα

έΝΠαπαΰδαθθέ κυ
Τπκΰ ΰλαηηΫθκ

πμΝ εαδΝ θαΝ

π δεκτΝυ

άηα κμ

ΟΝ δκδεβ άμ
ΙπΪθθβμΝ κυλθΪλαμ

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Π Ρ ΡΣΗΜ ΝΙΝ– ΣΤΠΟΙΝΡΤΘΜΙ ΩΝΝΚ ΙΝΟΡΙΣΙΚΩΝΝ Ι ΤΘ ΣΗ ΩΝ
 κΝΠαλΪλ βηαΝαυ σΝαθαφΫλκθ αδΝ θ δε δεΪΝκδΝπζΫκθΝ υθάγ δμΝ βΝ δ γθάΝπλαε δεάΝ
τπκδΝλυγηέ πθΝεαδΝκλδ δευθΝ δ υγ ά πθΝΰδαΝ αθ δκζάπ β,ΝκΝκπκέκμΝίλέ ε αδΝ Ν
υ ξ λάΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ α υθα έΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ κυμΝ υφδ Ϊη θκυμΝ
σλκυμΝ βμΝ πδ κ σ β βμέΝ εκπσμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θΝ έθαδΝ βΝ ιαθ ζβ δεάΝ παλΪγ βΝ
σζπθΝ πθΝ υθα υθΝ τππθΝ λυγηέ πθΝ εαδΝ δ υγ ά πθ, αζζΪΝ βΝ πδ έπιβΝ ηδαμΝ
ζΪξδ βμΝ υπκπκέβ βμΝ ε έθπθΝ πκυΝ υΰξΪθκυθΝ υλ έαμΝ φαληκΰάμ,Ν ΰδαΝ εκπκτμΝ
υΰελδ δησ β αμ,Ν
δαφΪθ δαμΝ
εαδΝ
εαζτ λβμΝ
παλαεκζκτγβ βμΝ
βμΝ
απκ ζ ηα δεσ β ΪμΝ κυμ,ΝαθΪΝπδ π δεσΝέ λυηαΝεαδΝ Ν πέπ κΝ υ άηα κμέΝ
ΣηάηαΝΙΝ– ΣτπκδΝίλαχυπλσγ

ηωθΝλυγηέ

ωθ

ΩμΝίλαξυπλσγ ηκδΝ τπκδΝλυγηέ πθΝγ πλκτθ αδΝκδΝ τπκδΝλτγηδ βμ η Ν δΪλε δαΝπμΝ
εαδΝβΝΫ β πκυΝαφκλκτθΝ Νπ λδπ υ δμΝσπκυΝκδΝ υ εκζέ μΝαπκπζβλπηάμΝελέθκθ αδ,Ν
ίΪ δηα,Νπλκ πλδθΫμέΝ
(α)Ν Κ φαζαδκπκέβ βΝ Λβιδπλσγ ηωθΝ Οφ δζυθΝ (“Arrears Capitalization”)μ
Ν
ε φαζαδκπκέβ βΝ πθΝ ζβιδπλσγ ηπθΝ κφ δζυθΝ εαδΝ βΝ αθαπλκ αληκΰάΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝαπκπζβλπηάμΝ κυΝκφ δζση θκυΝυπκζκέπκυέ
(ί)Ν Σαε κπκέβ βΝ Λβιδπλσγ ηωθΝ Οφ δζυθΝ (“Arrears Repayment Plan”)μ
υηφπθέαΝ απκπζβλπηάμΝ πθΝ ζβιδπλσγ ηπθΝ κφ δζυθΝ η Ν πλκεαγκλδ ηΫθκΝ
ξλκθκ δΪΰλαηηαέ
(ΰ)ΝΜ δωηΫθβΝ σ βμΝΜ ΰαζτ λβΝ ωθΝΟφ δζση θωθΝΣσεωθΝ(“Reduced Payment
above IO): Μ έπ βΝ βμΝ κεκξλ πζυ δεάμΝ σ βμΝ απκπζβλπηάμΝ Ν πέπ κΝ πκυΝ
υπ λίαέθ δΝ αυ σΝ πκυΝ αθ δ κδξ έΝ Ν απκπζβλπηάΝ ησθκΝ σεπθΝ ΰδαΝ εαγκλδ ηΫθβΝ
ίλαξυπλσγ ηβΝπ λέκ κέ
( )Ν Κα αίκζάΝ ησθκΝ ΣσεωθΝ (“Interest Only”)μ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ εαγκλδ ηΫθβμΝ
ίλαξυπλσγ ηβμΝπ λδσ κυΝεα αίΪζζκθ αδΝησθκΝ σεκδέ
( ) Μ δωηΫθβΝ σ βμΝ Μδελσ λβΝ ωθΝ Οφ δζση θωθΝ ΣσεωθΝ (“Reduced Payment
Below Interest Only”)μ Μ έπ βΝ βμΝ κεκξλ πζυ δεάμΝ σ βμΝ απκπζβλπηάμΝ Ν
πέπ κΝ ηδελσ λκΝ απσΝ αυ σΝ πκυΝ αθ δ κδξ έΝ Ν απκπζβλπηάΝ ησθκΝ σεπθΝ ΰδαΝ
εαγκλδ ηΫθβΝ ίλαξυπλσγ ηβΝ π λέκ κέΝ ΟδΝ αθ ισφζβ κδΝ σεκδΝ ε φαζαδκπκδκτθ αδΝ άΝ
δ υγ κτθ αδέ
( )Ν Π λέκ κμΝ ΧΪλδ κμ (“Grace Period”)μ
θα κζάΝ πζβλπηυθΝ
πλκεαγκλδ ηΫθβΝπ λέκ κέΝΟδΝ σεκδΝε φαζαδκπκδκτθ αδΝάΝ δ υγ κτθ αδέ

ΰδαΝ

ΟδΝ ίλαξυπλσγ η μΝ λυγηέ δμΝ ΫξκυθΝ δΪλε δαΝ ηδελσ λβΝ πθΝ βΝ υθέΝ Όηπμ,Ν
λυγηέ δμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ απκεζ δ δεΪΝ ίλαξυπλσγ ηκυΝ ξαλαε άλαΝ
δ υεκζτθ δμ,Ν σππμΝαυ ΫμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ παλαπΪθπ,Ν ΰδαΝ υΰε ελδηΫθβΝξλκθδεάΝ
π λέκ κΝ πκυΝ έθαδΝ πδγαθσΝ θαΝ ι π λθΪΝ αΝ βΝ Ϋ β, γαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ
δμΝ
ίλαξυπλσγ η μΝλυγηέ δμέ
1
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ΣηάηαΝΙΙΝ– ΣτπκδΝηαελκπλσγ

ηωθΝλυγηέ

ωθ

Κα α Ϊ κθ αδΝ κδΝ τπκδΝ λτγηδ βμ η Ν δΪλε δαΝ η ΰαζτ λβΝ πθΝ βΝ υθ πκυΝ ΫξκυθΝ
σξκΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ κεκξλ πζυ δεάμΝ σ βμΝ άήεαδΝ βμΝ αθ δαεάμ πδίΪλυθ βμ,Ν
ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβ υθ βλβ δεΫμΝ παλα κξΫμΝ ΰδαΝ βθΝ ε δηυη θβΝ η ζζκθ δεάΝ
δεαθσ β αΝ απκπζβλπηάμΝ κυΝ αθ δκζάπ βΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
απκπζβλπηάμέ
(α)Ν Μ έω βΝ πδ κεέκυΝ (“Interest Rate Reduction”)μ Μ έπ βΝ κυΝ πδ κεέκυΝ άΝ κυΝ
πδ κεδαεκτΝπ λδγπλέκυέ
(ί)Ν ΠαλΪ α βΝ δΪλε δαμΝ (“Loan Term Extension”)μ πδηάευθ βΝ βμΝ δΪλε δαμΝ
απκπζβλπηάμΝ κυΝ αθ έκυΝ ( βζα άΝ η Ϊγ βΝ βμΝ υηία δεάμΝ βη λκηβθέαμΝ
εα αίκζάμ βμΝ ζ υ αέαμΝ σ βμΝ κυΝ αθ έκυΝΰδαΝπ λδ σ λκΝαπσΝβΝΫ β)έ
(ΰ)Ν δαχωλδ ησμΝ Οφ δζάμΝ (“Split Balance”)μ
αθ δκζάπ βΝ Ν τκΝ ηάηα αΝ(“tranches”)μΝ
κΝ ηάηαΝ κυΝ αθ έκυ,Ν κΝ κπκέκΝ
απκπζβλυθ δ,Ν η Ν ίΪ βΝ βθΝ υφδ
δεαθσ β αΝαπκπζβλπηάμΝ κυ,Νεαδ
ii) κΝ υπσζκδπκΝ ηάηαΝ κυΝ αθ έκυ,Ν
λ υ κπκέβ βΝπ λδκυ έαμΝάΝΪζζκυΝ
αλξάμΝαπσΝ αΝ υκΝηΫλβέΝ

i)

δαξπλδ ησμΝ βμΝ κφ δζάμΝ κυΝ

κΝ αθ δκζάπ βμΝ ε δηΪ αδΝ σ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ
Ϊη θβΝ εαδΝ βθΝ ε δηυη θβΝ η ζζκθ δεάΝ
κΝ κπκέκΝ αε κπκδ έ αδΝ η αΰ θΫ λα,Ν η Ν
έ κυμΝ δ υγΫ β β,ΝβΝκπκέαΝ υηφπθ έ αδΝ ιΝ

( )Ν Μ λδεάΝ δαΰλαφάΝ Οφ δζάμΝ (“Partial Debt Forgiveness/Write Down”)μ
Ολδ δεάΝ δαΰλαφάΝηΫλκυμΝ βμΝ υθκζδεάμΝαπαέ β βμΝ κυΝΠΙ,Νυ ΝβΝ θαπκηΫθκυ αΝ
κφ δζάΝ θαΝ δαηκλφπγ έΝ Ν τοκμΝ πκυΝ ε δηΪ αδΝ σ δΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ ιυπβλ βγ έΝ
κηαζΪέΝ
( )Ν Λ δ κυλΰδεάΝ θα δΪλγλω βΝ πδχ έλβ βμΝ (“Operational Restructuring”)μΝ
θα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Νυ ΝθαΝεα α έΝίδυ δηβΝεαδΝδεαθάΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝ
ιυπβλΫ β βΝ πθΝκφ δζυθΝ βμέΝ Ναθα δκλΰΪθπ βΝηπκλ έΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝ θΫλΰ δ μΝ
σππμΝ βΝ αζζαΰάΝ δκέεβ βμ,Ν βΝ πυζβ βΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν κΝ π λδκλδ ησμΝ κυΝ
εσ κυμ,Ν κΝ αδλδεσμΝ η α ξβηα δ ησμ,Ν βΝ αθαθΫπ βΝ πδ π δευθΝ κλέπθΝ άήεαδΝ βΝ
παλκξάΝθΫπθΝ αθ έπθέΝ
( )Ν υηφωθέαΝ θ αζζαΰάμΝ ΧλΫκυμΝ η Ν Μ κχδεσΝ Κ φΪζαδκΝ (“Debt/equity
Swap”)μ Μ α λκπάΝ ηΫλκυμΝ βμΝ κφ δζάμΝ
Ν η κξδεσΝ ε φΪζαδκ,Ν υ Ν βΝ
θαπκηΫθκυ αΝ κφ δζάΝ θαΝ δαηκλφπγ έΝ Ν τοκμΝ πκυΝ ε δηΪ αδΝ σ δΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ
ιυπβλ βγ έΝκηαζΪέΝ
ΣηάηαΝIΙΙΝ– Λτ

δμΝΟλδ

δεάμΝ δ υγΫ β βμ

ΩμΝ ζτ βΝ κλδ δεάμΝ δ υγΫ β βμΝ κλέα αδΝ κπκδα άπκ Ν η αίκζάΝ κυΝ έ κυμΝ βμΝ
υηία δεάμΝ ξΫ βμΝη αιτΝΠΙΝεαδΝ αθ δκζάπ βΝάΝκΝ ληα δ ησμΝαυ άμ,Νη Ν σξκΝ βθΝ
κλδ δεάΝ αε κπκέβ βΝ βμΝ απαέ β βμΝ κυΝ ΠΙΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ αθ δκζάπ βέΝ Ν ζτ βΝ αυ άΝ
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ηπκλ έΝ θαΝ υθ υΪα αδΝ η Ν παλΪ κ βΝ( γ
ια φΪζδ βμΝ κΝ ΠΙΝ πλκμΝ η έπ βΝ κυΝ
λ υ κπκέβ βΝ πθΝ ια φαζέ πθΝ πλκμΝ
θ δε δεΪΝ ζτ δμΝ πκυΝ πλκ φΫλκθ αδΝ
υδκγΫ β βΝ εΪ βμΝ ιΝ αυ υθ,Ν σηπμ,Ν
πλκίζΫο δμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ δεαέκυμ

ζκθ δεάΝάΝυπκξλ π δεά)Ν βμΝ ηπλΪΰηα βμΝ
υθσζκυΝ βμΝ απαέ β βμΝ άΝ αεσηαΝ εαδΝ η Ν
αε κπκέβ βΝ βμΝ απαέ β βμέΝ Παλα έγ θ αδΝ
κΝ πζαέ δκΝ πθΝ δ γθυθΝ πλαε δευθ,Ν βΝ
ι Ϊα αδΝ εΪγ Ν φκλΪΝ
Ν ξΫ βΝ η Ν δμΝ

(α) ΛκδπΫμΝ ιω δεα δεΫμ θΫλΰ δ μΝ (Other Out-of Court Settlements): ΟδΝ
ιπ δεα δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ
θΝ ηπέπ κυθΝ
Ν εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ παλαεΪ πΝ
εα βΰκλέ μέ
(ί)Ν γ ζκθ δεάΝ ΠαλΪ κ βΝ θυπσγβεκυΝ εδθά κυΝ (“Voluntary Surrender”)μ ΟΝ
αθ δκζάπ βμ,Ν κΝ κπκέκμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ κυμΝ σλκυμΝ απκπζβλπηάμΝ
θυπσγβεκυΝ αθ έκυ,Ν παλαξπλ έΝ κδε δκγ ζυμΝ ( βζα άΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ βγ έΝ βΝ
πλκ φυΰάΝ Ν δεα δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝαπσΝπζ υλΪμΝ κυΝΠΙ)Ν βθΝευλδσ β αΝ κυΝυπΫΰΰυκυΝ
αεδθά κυΝ κΝΠΙέΝ βΝ ξ δεάΝ υηφπθέαΝ δα υπυθ αδΝ αφυμΝκΝ λσπκμΝ δ υγΫ β βμΝ
κυΝ υξσθΝ υπκζκέπκυέΝ Ν θΝ ζσΰπΝ ζτ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ αφκλΪΝ κδεδ δεσΝ αεέθβ κΝ άΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ Ϋΰβέ
(ΰ)Ν Μ α λκπάΝ
Ν
θκδεέα βήΧλβηα κ κ δεάΝ Μέ γω βΝ (“Mortgage to
Rent/Lease”)μ ΟΝ αθ δκζάπ βμΝ η αίδίΪα δΝ βθΝ ευλδσ β αΝ κυΝ αεδθά κυΝ κΝ ΠΙΝ
υπκΰλΪφκθ αμΝ τηία βΝ θκδεέα βμήξλβηα κ κ δεάμΝ ηέ γπ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ κυΝ
ια φαζέα δΝ βΝ υθα σ β αΝ ηέ γπ βμΝ κυΝ αεδθά κυΝ ΰδαΝ κλδ ηΫθβΝ ζΪξδ βΝ ξλκθδεάΝ
π λέκ κέΝ Ν θΝζσΰπΝζτ βΝηπκλ έΝθαΝαφκλΪΝκδεδ δεσΝαεέθβ κΝάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ΫΰβέΝΝΝΝ
( ) γ ζκθ δεάΝ επκέβ βΝ θυπσγβεκυΝ εδθά κυΝ(“Voluntary Sale of Property”)μΝ
ΟΝ αθ δκζάπ βμΝπλκίαέθ δΝκδε δκγ ζυμΝ Νπυζβ άΝ κυΝυπΫΰΰυκυΝαεδθά κυΝ Ν λέ κΝ
η Ν βΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΠΙέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ έηβηαΝ βμΝ πυζβ βμΝ
υπκζ έπ αδΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝκφ δζάμ,Ν βΝ ξ δεάΝ υηφπθέαΝ δα υπυθ αδΝ αφυμΝκΝ
λσπκμΝ δ υγΫ β βμΝ κυμΝ υξσθΝ υπκζκέπκυέΝ Ν θΝ ζσΰπΝ ζτ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ αφκλΪΝ
κδεδ δεσΝαεέθβ κΝάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ΫΰβέΝ
( ) δαεαθκθδ ησμΝ παδ ά ωθΝ(“Settlement of Loans”)μΝ ιπ δεα δεάΝ υηφπθέαΝ
εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ ΠΙΝ ζαηίΪθ δΝ έ Ν φΪπαιΝ εα αίκζάΝ Ν η λβ ΪΝ (άΝ δ κ τθαηαΝ
η λβ υθ)Ν έ Ν δλΪΝ πλκεαγκλδ ηΫθπθΝ ηβηα δευθΝ εα αίκζυθέΝ  κΝ πζαέ δκΝ κυΝ
δαεαθκθδ ηκτΝ κΝΠΙΝ θ Ϋξ αδΝθαΝπλκίαέθ δΝ Νη λδεάΝ δαΰλαφάΝ βμΝαπαέ β βμ.
( )Ν Πυζβ βΝ Οφ δζάμΝ (“Loan Sale”)μ Πυζβ βΝ κυΝ αθ έκυΝ
έ λυηα,Νξλβηα κ κ δεσΝέ λυηαΝάΝ ξάηαέ

Ν ΪζζκΝ πδ

π δεσΝ

(α) Τπ λγ ηα δ άμΝ
Πζ δ βλδα ησΝ (“Auction – Collateral Repossession”)μΝ
ΣκΝΠΙΝυπ λγ ηα έα δΝ κθΝπζ δ βλδα ησΝαπκε υθ αμΝ βθΝευλδσ β αΝ κυΝ θυπσγβεκυΝ
αεδθά κυΝάΝΪζζβμΝ ηπλΪΰηα βμΝ ια φΪζδ βμέ
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(β)ΝΡ υ κπκέβ βΝ
Πζ δ βλδα ησΝ(“Auction - Collateral Liquidation”)μ Σκ ΠΙΝ
κζκεζβλυθ δΝ κθΝπζ δ βλδα ησΝ πθΝ ηπλΪΰηα πθΝ ια φαζέ πθΝεαδΝ δ πλΪ δΝ κΝ
αθαζκΰκτθΝ επζ δ βλέα ηαέ
(γ)Ν ΤπσΝΝκηδεάΝ Πλκ α έαΝ [UnderΝ δegalΝ Protection]: ΣκΝ Ϊθ δκΝΫξ δΝ υπαξγ έΝ Ν
λυγηέ δμΝ θαΰεα δεκτΝ δεαέκυΝ (ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ ΝέΝ γκθλήβί1ί,Ν ΝέΝ ζγίιήβί14,
Π πξ υ δεσμΝ Κυ δεαμΝ εέζπέ)Ν κδΝ κπκέ μΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ τ λαΝ απσΝ ζ έ δεβΝ
δεα δεάΝαπσφα βέΝ ΓδαΝαπκφυΰάΝπαλαθκά πθΝ πδ βηαέθκυη Ν σ δΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ
αυ άΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ Ϊθ δαΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ αέ β βΝ πθΝ αθ δκζβπ υθΝ
ΰδαΝ υπαΰπΰάΝ Ν εαγ υμΝ θκηδεάμΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ εελ η έΝ ζ έ δεβΝ δεα δεάΝ
απσφα βέΝ ΣυξσθΝ πλκ πλδθΫμΝ λυγηέ δμΝ αΝ πζαέ δαΝ πλκ πλδθάμΝ δα αΰάμΝ ΰδαΝ
εα αίκζάΝ ζαξέ πθΝ πκ υθΝ κΝ πζαέ δκΝ Ϋθ αιβμΝ κΝ Νέγκθλήβί1ίΝ θΝ γ πλκτθ αδΝ
λυγηέ δμέ
(δ) ΟζδεάΝ δαΰλαφάΝ Οφ δζάμΝ (“Full Debt Write-off”)μΝ ΣκΝ ΠΙΝ απκφα έα δΝ βΝ
δαΰλαφάΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ κφ δζάμΝ φσ κθΝ σζ μΝ κδΝ ιπ δεα δεΫμΝ εαδΝ Ϋθ δε μΝ
θΫλΰ δ μΝΫξκυθΝ ιαθ ζβγ έΝεαδΝ θΝαθαηΫθ αδΝπ λαδ ΫλπΝαθΪε β βέΝ
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ΣηάηαΝIV – ΠέθαεαμΝΚα Ϊ αιβμΝΣτπωθΝΡτγηδ βμ
ΣαΝΠΙΝεα α Ϊ

κυθΝ δμΝλυγηέ

Κα Ϊ αιβ

δμΝεαδ κλδ

δεΫμΝ δ υγ ά

ΣτπκδΝΡυγηέ

δμΝη ΝίΪ βΝ κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαμ

ωθΝεαδΝΟλδ

δευθΝ δ υγ ά

1

Κ φαζαδκπκέβ βΝΛβιδπλσγ

2

Σαε κπκέβ βΝΛβιδπλσγ

3
4

ωθ

ηπθΝΟφ δζυθ

ηπθΝΟφ δζυθ

λαχυπλσγ η μΝ
Μ δπηΫθβΝ σ βμΝΜ ΰαζτ λβΝ πθΝΟφ δζση θπθΝΣσεπθ
Ρυγηέ δμΝ
Κα αίκζά ΜσθκΝΣσεπθ

5

Μ δπηΫθβΝ σ βμΝΜδελσ λβΝ πθΝΟφ δζση θπθΝΣσεπθ

6

Π λέκ κμΝΧΪλδ κμ

7

Μ έπ βΝ πδ κεέκυΝ

8

ΠαλΪ α βΝ δΪλε δαμ

9
10

Μαελκπλσγ η μΝ
Ρυγηέ δμ

δαξπλδ ησμΝΝΟφ δζάμ
Μ λδεάΝ δαΰλαφάΝΟφ δζάμ

11

Λ δ κυλΰδεάΝ θα δΪλγλπ βΝ πδξ έλβ βμ

12

υηφπθέαΝ θ αζζαΰάμΝΧλΫκυμΝη ΝΜ κξδεσΝΚ φΪζαδκ

13

ΛκδπΫμΝ ιπ δεα

γ ζκθ δεάΝΠαλΪ κ βΝ θυπσγβεκυΝ εδθά κυ

14

Μ α λκπάΝ

15

18

Ν θκδεέα βήΧλβηα κ κ δεάΝΜέ γπ β

γ ζκθ δεάΝ επκέβ βΝ θυπσγβεκυΝ εδθά κυ

16
17

δεΫμΝ θΫλΰ δ μ

Λτ

δμΝΟλδ δεάμΝ
δ υγΫ β βμ

δαεαθκθδ ησμΝ παδ ά

πθΝαπσΝΚα αΰΰ ζηΫθ μΝυηίΪ

δμ

Πυζβ βΝΟφ δζάμΝ

19

Τπ λγ ηα δ

άμΝ

20

Ρ υ

21

ΤπσΝΝκηδεάΝΠλκ

22

ΟζδεάΝ δαΰλαφάΝΟφ δζάμ

κπκέβ βΝ

ΝΠζ δ βλδα ησ
ΝΠζ δ

βλδα ησ

α έα

5

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Π Ρ ΡΣΗΜ ΝΙΙΝ– ΠΟΠΣΙΚ Ν Ν ΦΟΡ 
Τπσ

δΰηα 1: Κα βΰκλδκπκέβ β Χαλ κφυζαεέκυ [Template 1: Portfolio Segmentation]

6

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

7

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

8

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Τπσ

δΰηαΝβμΝ ια φαζέ

δμΝ[Template 2: Collaterals]
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H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

10

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

11

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

12

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Τπσ

δΰηαΝγμΝ δαχ έλδ βΝΚα αΰΰ ζηΫθωθΝ παδ ά

ωθΝ[Template 3: Legal Workout Activities]

13

H ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

14

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Τπσ

δΰηα 4: ΡκΫμ Μβ ιυπβλ κτη θωθ θκδΰηΪ ωθ [Template 4: Flows of Non-Performing Exposures]

15

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

16

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
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18

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

Τπσ

δΰηα 5: Κζα δεά θΪζυ β πδχ δλβηα δευθ αθ έωθ [Template 5: Sector Analysis for Business Loans]

19

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
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ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
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24

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Τπσ

δΰηα 6: Ρυγηέ

δμ & Ολδ

δεΫμ δ υγ ά

δμ [Template 6: Performance of Modifications & Closure Actions]

25

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

26

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

27

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

28

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

29

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

30

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

31

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

32

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Τπσ

δΰηαΝιμΝ πδηΫλκυμΝ

κδχ έαΝπλκμΝεα αχυλδ βΝ[Template 7: Individual Input Data]

33

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Τπσ

δΰηα 8: Κυ δεαμ

κθ κζκΰέαμ [Template 8: Code of Conduct]

34

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Τπσ

δΰηαΝλμΝΧλκθδεάΝ θΪζυ βΝ πσ κ βμΝ[Template 9: Vintage Analysis]
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ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ
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ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

Π Ρ ΡΣΗΜ ΝΙΙΙ – Κ ΣΗΓΟΡΙ Ν

Ν ΙΩΝ

Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ β υηπζάλπ βΝ πθΝ Τπκ δΰηΪ πθΝ 1, 2, 3, 4, 6, 7 εαδΝ 9 κυΝ
Παλαλ άηα κμΝ II βμΝ παλκτ αμΝ ΠλΪιβμΝ εαδΝ η Ν σξκΝ βθΝ κηκδκΰ θάΝ εαδΝ υθ πάΝ
υπκίκζάΝ πθΝ κδξ έπθΝ απσΝ κυμΝ υπσξλ κυμΝ υπκίκζάμ,Ν παλα έγ θ αδΝ δ υελδθδ δεΪΝ
κλδ ηκέΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ εα βΰκλέ μΝ αθ έπθέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν κΝ ξαλ κφυζΪεδκΝ αθ έπθΝ
αθαζτ αδΝ Ν λ δμΝ(γ)Νετλδ μΝεα βΰκλέ μΝ( ΰα δεΪ,ΝΚα αθαζπ δεΪΝεαδΝ πδξ δλβηα δεΪΝ
Ϊθ δα)ΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝ Ν πδηΫλκυμΝυπκεα βΰκλέ μ,ΝσπκυΝελέθ αδΝαπαλαέ β κέΝ
έΝ  ΰα δεΪΝ Ϊθ δαΝ (“Residential Loans”)μΝ Χλβηα κ κ δεΪΝ αθκέΰηα αΝ πλκμΝ
θκδεκευλδΪΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝάΝ πδ ε υάΝκδεδ δεκτΝαεδθά κυέ
έΝΚα αθαζω δεΪΝ Ϊθ δαΝ(“Consumer Loans”)
(α)Ν Πδ ω δεΫμΝ ΚΪλ μΝ εαδΝ ΛκδπΫμΝ θαευεζκτη θ μΝ Πδ υ δμΝ (“RevolvingΝ
ConsumerΝ Credit”)μ Χλβηα κ κ δεΪΝ αθκέΰηα αΝ πλκμΝ θκδεκευλδΪΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ
εα αθαζπ δευθΝ αθαΰευθΝ η Ν αθαευεζκτη θκΝ πδ π δεσΝ σλδκέΝ Π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ
πδ π δεΫμΝεΪλ μ,ΝκδΝζκΰαλδα ηκέΝυπ λαθΪζβοβμΝεαδΝ αΝαθκδε ΪΝεα αθαζπ δεΪΝ Ϊθ δαέ
(ί)Ν Σκεκχλ κζυ δεΪΝ Κα αθαζω δεΪΝ Ϊθ δαΝ (“σonΝ RevolvingΝ ConsumerΝ Credit”)μΝ
Χλβηα κ κ δεΪΝαθκέΰηα αΝπλκμΝθκδεκευλδΪΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝεα αθαζπ δευθΝαθαΰευθΝη Ν
κεκξλ κζυ δεσΝπλσΰλαηηαΝαπκπζβλπηάμέΝ
ΓέΝ πδχ δλβηα δεΪΝ Ϊθ δαΝ(“Business Loans”)
(α)Ν ζ τγ λκδΝ παΰΰ ζηα έ μΝεαδ ΠκζτΝΜδελΫμΝ πδχ δλά δμΝ(“Small Business and
Professionals”)μ Χλβηα κ κ δεΪΝ αθκέΰηα αΝ πλκμΝ ζ τγ λκυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εαδΝ
πδξ δλά δμΝη ΝετεζκΝ λΰα δυθΝηδελσ λκΝ πθΝβ,ηΝ εα έΝ υλυέΝ
(ί)Ν ΜδελΫμΝ εαδΝ Μ αέ μΝ πδχ δλά δμΝ (“Small and Medium Enterprises”)μ
Χλβηα κ κ δεΪΝ αθκέΰηα αΝ πλκμΝ πδξ δλά δμΝ η Ν ετεζκΝ λΰα δυθΝ η ΰαζτ λκΝ πθΝ β,ηΝ
εα έΝ υλυΝεαδΝηδελσ λκΝ πθΝηίΝ εα έΝ υλυέΝ
(ΰ)ΝΜ ΰΪζ μΝ πδχ δλά δμΝ(“Corporate”)μ Χλβηα κ κ δεΪΝαθκέΰηα αΝπλκμΝ πδξ δλά
η ΝετεζκΝ λΰα δυθΝη ΰαζτ λκΝ πθΝηίΝ εα έΝ υλυέΝ

δμΝ

( )Ν Ναυ δζδαεΪΝ Ϊθ δαΝ (“Shipping Finance”)μ Χλβηα κ κ δεΪΝ αθκέΰηα αΝ πλκμΝ
θαυ δζδαεΫμΝ πδξ δλά δμέ
δ υελδθέα αδΝ σ δΝ αΝ πδξ δλβηα δεΪΝ Ϊθ δαΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ ( )Ν πθΝ
«Ναυ δζδαευθΝ αθ έπθ»Ν
θΝ γαΝ π λδζβφγκτθΝ
δμΝ π λδπ υ δμΝ (α),Ν (ί)Ν εαδΝ (ΰ)Ν
αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝτοκμΝ κυΝετεζκυΝ λΰα δυθΝ πθΝ θΝζσΰπΝ πδξ δλά πθέ
ΟδΝ λΪπ α μΝ τθαθ αδΝθαΝπαλαεΪηοκυθΝ κΝελδ άλδκΝ κυΝετεζκυΝ λΰα δυθΝαθΝβΝ π λδεάΝ
κλΰΪθπ άΝ κυμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα βΰκλδκπκέβ βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πδ Ϊ
δΝ
δαφκλ δεΪέ

38

ώΝ ΚΣ Λ ΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ

ΩμΝ πλσ γ κΝ πζβλκφκλδαεσΝ κδξ έκΝ κδΝ υπσξλ κδΝ υπκίκζάμΝ γαΝ δ υελδθέ κυθΝ ΰδαΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝξλβηα κ κ δευθΝαθκδΰηΪ πθΝπκδΪΝυπΪΰκθ αδΝ δμΝπαλαεΪ πΝεα βΰκλέ μμ
1)Ν βησ δκμΝΣκηΫαμΝ(“Public Sector”)μ Χλβηα κ κ δεΪΝαθκέΰηα αΝπλκμμΝ
βησ δ μΝ πδξ δλά δμΝεαδΝπλσ ππαΝδ δπ δεκτΝεαδΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ,ΝσππμΝαυ ΪΝ
κλέακθ αδΝ κΝθέΝγζβλήβίίη,ΝΪλγλκΝ1,ΝπαλαΰλΪφπθΝ1,Νβ,ΝγΝεαδΝθέ
ii) Ολΰαθδ ηκτμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ(ΟΣ )έ

i)

β)Ν υθ
κπκέα:
i)
ii)

ηΫθαΝ η Ν κΝ βησ δκΝ (“State-related”)μ Χλβηα κ κ δεΪΝ αθκέΰηα α ΰδαΝ αΝ
κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ άΝ κΝ γθδεσΝ Σαη έκΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ
( Σ Ν)Ν πΫξ δΝγΫ βΝ ΰΰυβ άΝάΝ
υφέ α αδΝ εξπλβηΫθβΝαπαέ β βΝΫθαθ δΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυέΝ

39
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Π Ρ ΡΣΗΜ ΝΙV – Ι ΗΝ Ξ Φ ΛΙ ΩΝ
Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ β υηπζάλπ βΝ κυ Τπκ έΰηα κμΝ β κυΝ Παλαλ άηα κμΝ II βμΝ
παλκτ αμΝΠλΪιβμΝεαδΝη Ν σξκΝ βθΝκηκδκΰ θάΝεαδΝ υθ πάΝυπκίκζάΝ πθΝ κδξ έπθΝαπσΝ
αΝΠΙ,Νπαλα έγ θ αδΝ δ υελδθδ δεΪΝκλδ ηκέΝπμΝπλκμΝ αΝ έ βΝ ια φαζέ πθμ
(α)Ν Μ λβ ΪΝ εαδΝ Ι κ τθαηαΝ Μ λβ υθΝ (“Cash & Cash Equivalents”)μ Μ λβ ΪΝ εαδΝ
δ κ τθαηαΝ η λβ υθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ θ ξυλδα γ έέΝ ΩμΝ ια φΪζδ βΝ Ϋθαθ δΝ η λβ υθΝ
γ πλκτθ αδΝ κδΝ εα αγΫ δμΝ σο πμΝ εαδΝ αηδ υ βλέκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ πλκγ ηδαεΫμΝ
εα αγΫ δμέΝ ΩμΝ δ κ τθαηαΝ η λβ υθΝ Ν γ πλκτθ αδΝ κδΝ ίλαξυπλσγ η μΝ Ϊη αΝ
λ υ κπκδά δη μΝ π θ τ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝ τεκζαΝη α λΫοδη μΝ ΝΫθαΝαελδίΫμΝπκ σΝ
η λβ υθΝ εαδΝ υπσε δθ αδΝ Ν α άηαθ κΝ εέθ υθκΝ αζζαΰάμΝ βμΝ αιέαμΝ κυμΝ (πέξέΝ η λέ δαΝ
αηκδίαέπθΝε φαζαέπθΝλ υ υθΝ δαγ έηπθ)έ
(ί)Ν Οδεδ δεΪΝ εέθβ αΝ (“Residential Real Estate”)μΝ εέθβ κΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ
εα κδεέαΝ ( δαηΫλδ ηα,Ν ηκθκεα κδεέα,Ν η ακθΫ αΝ εέζπέ)Ν άΝ τθα αδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝ
ηΫζζκθΝ πμΝ εα κδεέαΝ (βηδ ζάΝ ε έ ηα αΝ εα κδεδυθΝ εέζπέ),Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ ίκβγβ δεκέΝ ξυλκδΝ
εαδΝ αΝ παλαεκζκυγάηα αΝ αυ υθέΝ Π λδζαηίΪθκθ αδΝ πέ βμΝ α Ϊλ δαΝ εαδΝ κδεκ κηά δηαΝ
κδεσπ αΝπκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝκδεδ δεάΝξλά β,Ν βζα άΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝεα κδεδυθΝ κΝ
ηΫζζκθέΝΟΝκλδ ησμΝαυ σμΝ έθαδΝ τηφπθκμΝη Ν κΝΠαλΪλ βηαΝ βμΝΠ Νγ1ήβίίκέ
(ΰ)Ν παΰΰ ζηα δεΪΝ εέθβ αΝ(“Commercial and Industrial Real Estate”)μ εέθβ κΝπκυΝ
ξλβ δηκπκδ έ αδΝ άΝ τθα αδΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ πδξ δλβηα δεκτμΝ άήεαδΝ π θ υ δεκτμΝ
εκπκτμΝεαδΝαθάε δΝ ΝηέαΝαπσΝ δμΝπαλαεΪ πΝΰ θδεΫμΝεα βΰκλέ μΝη ΝίΪ βΝ βΝξλά βΝ κυμΝ
ΰλαφ έκ,Ν εα Ϊ βηα,Ν παΰΰ ζηα δεάΝ απκγάεβ,Ν ίδκηβξαθδεσήίδκ ξθδεσΝ αεέθβ κ,Ν αεέθβ κ
η Ν ξλά δμΝ κυλδ ηκτ,Ν
έα βμήαθαουξάμΝ ( δα σλδκ,Ν γΫα λκΝ εέΪέ),Ν δ δεάΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ ξλά βΝ (ξυλκμΝ Ϊγη υ βμ,Ν πλα άλδκΝ εαυ έηπθΝ εέΪέ),Ν σππμΝ εαδΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ υπκεα βΰκλδυθΝ πκυΝ αυ ΫμΝ π λδζαηίΪθκυθέΝ ΟΝ κλδ ησμΝ αυ σμΝ έθαδΝ
τηφπθκμΝη Ν κΝΠαλΪλ βηαΝ βμΝΠ Ν23/2013.
( )Ν ΛκδπάΝ εέθβ βΝ Π λδκυ έαΝ (“Other Real Estate”)μ
κδεδ δευθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝαεδθά πθΝ(πέξέΝαΰλκ ηΪξδα)έ

εέθβ βΝ π λδκυ έαΝ ε σμΝ

( )Ν ΰΰτβ βΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ (“Greek Government Guarantee”)μ ΣκΝ πκ σΝ κυΝ
αθ έκυΝ πκυΝ φΫλ δ βθΝ ΰΰτβ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ άΝ κυΝ γθδεκτΝ Σαη έκυΝ
πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ( Σ Ν).
( ) ΛκδπΫμΝ Λβφγ έ μΝ Χλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ
ΰΰυά δμΝ [τtherΝ όinancialΝ
Guarantees Received]: Χλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ ΰΰυά δμΝ ε σμΝ βμΝ ΰΰτβ βμΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ πέξέΝ ΰΰυά δμΝ πδ π δευθΝ δ λυηΪ πθ,Ν ΰΰυβ δεΫμΝ πδ κζΫμ,ΝΝ
θΫΰΰυ μΝπδ υ δμΝ(
,ΝχnnexΝVέΝPartΝβέΝκ1c,Ν
,ΝχnnexΝVέΝPartΝβέΝηκ)έ
(α)ΝΝαυ δεΫμΝΤπκγάε μ (“Vessels”)μ Πζκέαέ
(β)Ν δκηβχαθδεσμΝ ΤΝ ΜβχαθκζκΰδεσμΝ ικπζδ ησμΝ (“Industrial & Mechanical
Equipment”)μ Μβξαθάηα α,ΝηβξαθκζκΰδεσμΝάΝ ξθδεσμΝ ικπζδ ησμΝπαλαΰπΰάμΝεέζπέ
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(γ)Ν πκγΫηα αΝ ΤΝ ηπκλ τηα αΝ (“Inventories & Commodities”)μ
Ϋ κδηαΝεαδΝβηδ ζάΝπλκρσθ α,Νπλυ μΝεαδΝίκβγβ δεΫμΝτζ μΝεέΪέ
(δ)Ν εχωλβηΫθ μΝ παδ ά δμΝ (“Assigned Receivables”)μ παδ ά
( ε σμΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ)ΝπκυΝΫξκυθΝ εξπλβγ έΝπμΝ ια φαζέ δμέ

ηπκλ τηα α,Ν

δμΝ Ϋθαθ δΝ λέ πθΝ

(ε)Ν εχωλβηΫθ μΝ παδ ά δμΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ (“Assigned
Receivables against the State”)μ παδ ά δμΝ Ϋθαθ δΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ (πέξέΝ
πδ λκφάΝ ΦΠ ,Ν πδ λκφάΝ φσλκυΝ δ κ άηα κμ)Ν κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ εξπλβγ έΝ πμΝ
ια φαζέ δμέ
(ζ) Έθ κεαΝ ΓλαηηΪ δα ΤΝ ΟησζκΰαΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ (“Treasury Bills & Greek
Government Bonds”)μ Έθ κεαΝ ΓλαηηΪ δαΝ εαδΝ ΟησζκΰαΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ
(κπκδα άπκ Ν δΪλε δαμ)έ
(η)Ν ΛκδπΫμΝ ια φαζέ δμΝ (“Other Collateral”)μ Όζ μΝ κδΝ Ν ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ άΝ
ηπλΪΰηα μΝ ια φαζέ δμΝ πκυΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ παλαπΪθπΝ εα βΰκλέ μΝ (πέξέΝ
αδλδεΪΝκησζκΰα,Νη κξΫμ)έ
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Π Ρ ΡΣΗΜ ΝV – ΚΛ

ΙΚΗΝ Ν ΛΤΗΝ ΠΙΧ ΙΡΗΜ ΣΙΚΩΝΝ

Ν ΙΩΝ

Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ β υηπζάλπ βΝ κυ Τπκ έΰηα κμΝ η κυΝ Παλαλ άηα κμΝ II βμΝ παλκτ αμΝ
ΠλΪιβμΝεαδΝη Ν σξκΝ βθΝκηκδκΰ θάΝεαδΝ υθ πάΝυπκίκζάΝ πθΝ κδξ έπθΝαπσΝ αΝΠΙ, παλα έγ αδΝ
βΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ αθ έπθΝ Ν πδηΫλκυμΝ εζΪ κυμΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ δοάφδκΝ επ δεσΝ
εα ΪΝΣ ΚΟ .
ΚζΪ κμΝ

Κω δεσμΝΣ ΚΟ

ΰλκ δεΫμΝ λα

βλδσ β μ

01, 02, 03

οπο μ
Β ο ηχα α Τ οφ
, Πο
α απ ο
ο φα ου γ α
Β ο ηχα α Χ
ου, Ξ ου α π π
Π
αο
Χη
α Φα α υ
Β ο ηχα α
α ου γ α
Η
ο
Π ο
α α ηχα
αα
οπ
απο η
α η
η

10, 11, 12
13, 14, 15
16, 17, 31
19
20, 21, 22
24, 25
26, 27, 28, 33
23, 29, 30, 32

Μ απκέβ β

θΫλΰ δα

35

Κα α ε υΫμ

41, 42, 43, 71

ηπσλδκ

45, 46, 47

Ναυ δζέα

50

Μ αφκλΫμΝ(πζβθΝθαυ δζέαμ)ΝεαδΝ πκγάε υ β

49, 51, 52, 53

Κα αζτηα α

55

έα β

56

Σβζ πδεκδθωθέ μ,ΝΠζβλκφκλδεάΝΤΝ θβηΫλω βΝ
Χλβηα κπδ

ω δεΫμΝ πδχ δλά

δμ

δαχ έλδ βΝ εέθβ βμΝΠ λδκυ έαμ
Τΰ έα
βησ δαΝ δκέεβ β
ΛκδπκέΝΚζΪ κδ

18, 58, 59, 60, 61, 62, 63
64, 65, 66
68
86, 87, 88
84
00, 05, 06, 07, 08, 09, 36,
37, 38, 39, 69, 70, 72, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 85, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99
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