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 Φρανκφούρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 

L/MD/18/307 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ-056) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 11 Ιουλίου 2018. 

Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), τα οποία ανέρχονταν σε 92,4 δισεκ. ευρώ ή 48,5% 

των συνολικών ανοιγμάτων τον Μάρτιο του 2018, είναι μία από τις βασικές προκλήσεις τις οποίες 

αντιμετωπίζει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για μια βιώσιμη οικονομική 

ανάκαμψη στην Ελλάδα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) επικεντρώθηκε μεταξύ άλλων 

στην άρση των διαρθρωτικών εμποδίων στην αποτελεσματική διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ). Προς τον σκοπό αυτό, οι αρχές ανέπτυξαν και έθεσαν σε εφαρμογή ένα νομικό πλαίσιο για 

τη μεταβίβαση και την ανάθεση της εξυπηρέτησης δανείων σε τρίτα μέρη στην Ελλάδα.  

Σύμφωνα με τον νόμο για την πώληση ΜΕΔ (Νόμος 4354/2015)1 απαιτείται η ενημέρωση των δανειοληπτών 

για την πώληση του δανείου τους σε τρίτο μέρος. Επίσης, τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την πώληση ΜΕΔ, 

ο πωλητής υποχρεούται να κάνει κατάλληλη προσφορά στους δανειολήπτες για τον διακανονισμό ή την 

αναδιάρθρωση του χρέους τους, σύμφωνα με τους κανόνες του αναθεωρημένου κώδικα δεοντολογίας των 

                                                      
1  Νόμος υπ’ αριθ. 4354: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 



2 

 

Διεύθυνση  Ταχυδρομική  διεύθυνση   
European Cent ra l  Bank   European Cent ra l  Bank  Tηλ . :  +49-69-1344-0   
Sonnemanns t rasse 20   60640 Frank fur t  am Main  Φαξ :  +49-69-1344-7305 
60314 Frank fur t  am Main  Germany www.ecb.europa.eu  
Germany 

τραπεζών.2 Αυτή η απαίτηση ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που πληρούν τον ορισμό του 

«καταναλωτή», όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο (α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, και θεωρούνται 

«συνεργάσιμοι» σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω 

ότι η μεταβίβαση δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα προϋποθέτει τη διαχείριση των δανείων από εταιρεία 

εξυπηρέτησης που έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας. Επομένως, το ισχύον νομικό πλαίσιο 

όπως περιγράφεται παραπάνω διασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών δικλείδων για τους 

δανειολήπτες σε περίπτωση μεταβίβασης δανείων, χωρίς να υπονομεύεται η νοοτροπία των δανειοληπτών 

σε σχέση με την αποπληρωμή των οφειλών τους. 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Mario Draghi 

                                                      
2  Ο αναθεωρημένος κώδικας δεοντολογίας δυνάμει του Ν. 4224/2013 θεσπίστηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ 195/29.7.2016 

της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και ισχύει για όλα τα εποπτευόμενα 
πιστωτικά ιδρύματα που χορηγούν πιστώσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ελληνικό τραπεζικό νόμο 4261/2014. Διατίθεται 
(στα ελληνικά) στη διεύθυνση https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΕΠΑΘ%20195_1.pdf. 

https://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%98%20195_1.pdf

