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Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας 
του Ν. 4224/2013.

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 

«Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών 
Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), 
όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την Πράξη 
Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των 
Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 
και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567),

γ) το Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288) και ιδίως το άρθρο 1, 
παρ. 2 και 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
12 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) και συμπληρώθηκε με 
το Κεφάλαιο Β΄ «ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Α.4 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 94),

δ) τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα−
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του 
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107),

ε) το Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρω−
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ Α΄ 94) και ιδίως την ενότητα «3. Διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Γ του άρθρου 3 αυτού,

στ) την απόφαση της 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289) με 
θέμα «Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/ 
2013», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 
129/2/16.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 486) και διευκρινίστηκε με την 
από 5.12.2014 εγκύκλιο της Τράπεζας της Ελλάδος,

ζ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014 
«Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση 
των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρε−
τούμενων ανοιγμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1582), όπως τροποποιή−
θηκε με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 47/9.2.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 249),

η) το γεγονός ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του 
ανωτέρω Κώδικα απαιτεί συγχρονισμό με την υλοποί−
ηση δράσεων που αφορούν εν γένει τη διαχείριση ιδι−
ωτικού χρέους,

θ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζει τα εξής:

1. Να αντικαταστήσει τις διατάξεις της υποπαραγρά−
φου (γ) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου ΣΤ της από−
φασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2289), όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της απόφασης ΕΠΑΘ 
129/2/16.2.2015 (ΦΕΚ Β΄ 486), ως εξής:

«(γ) Επικοινωνία με δανειολήπτες κατά την πρώτη 
εφαρμογή του Κώδικα

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση της υποπαρ. (α) 
(ββ) του σταδίου 1 μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η 
Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συ−
μπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 
2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημε−
ρολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει 
προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον 
δανειολήπτη να ενταχθεί στο στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. υπο−
βάλλοντας στο ίδρυμα:

(αα) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποι−
ημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης», συ−
μπληρωμένη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην 
από 5.12.2014 διευκρινιστική εγκύκλιο της Τράπεζας της 
Ελλάδος,

(ββ) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοι−
χεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιο−
λόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου, σύμφωνα 
με τη μεθοδολογία που το ίδρυμα ακολουθεί για την 
αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντή−
ριες γραμμές της Τράπεζας της Ελλάδος (απόφαση ΠΕΕ 
42/30.5.2014) και την παρ. 3, περίπτωση β, του παρόντος 
Κεφαλαίου.
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Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της 
ταχθείσας προθεσμίας η προειδοποιητική επιστολή της 
ανωτέρω υποπαραγράφου (β) στις περιπτώσεις δανειο−
ληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνερ−
γάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα 
της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες 
που προτίθεται να κινήσει το ίδρυμα».

2. Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση με−
γαλύτερη των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά 
την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποί−
ηση αποστέλλεται από το ίδρυμα εντός δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της 
καθυστέρησης των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

3. Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστο−
λής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτρο−
πής 42/30.5.2014, όπως ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την 
κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματο−
ποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυ−
νάμει των διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, 
όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας επίσης υπόψη 
την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων 
που προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.

4. Η μεθοδολογία της κατά τα ως άνω ιεράρχησης 
γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού 
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος εντός 15 ημε−
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

5. Διευκρινίζεται ότι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυ−
στερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της απόφασης 
ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014:

α) μπορεί να ενεργοποιείται και με πρωτοβουλία του 
δανειολήπτη αν ο ίδιος προσέλθει και ζητήσει εγγράφως 
να ενταχθεί στο στάδιο 2 αυτής, είτε κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου είτε μετά το πέρας αυτής.

β) δεν αφορά δανειολήπτες που είναι νομικά πρόσω−
πα σε καθεστώς εκκαθάρισης, με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία.

6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της απόφασης 
ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014, όπως τροποποιήθηκαν με την από−
φαση ΕΠΑΘ 129/2/16.2.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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