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1. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

 

1.1. Εισαγωγή ενότητας 

 

Καθυστερηµένη θεωρείται κάθε απαίτηση της οποίας έχει λήξει η συµφωνηµένη 

προθεσµία όπως και κάθε άλλη απαίτηση από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, 

χωρίς να έχει συµφωνηθεί λήξη, εφ’ όσον όµως ο οφειλέτης καταστεί υπερήµερος, 

ύστερα από όχληση (έγγραφη ειδοποίηση) του δικαιούχου.  

Βασικό κριτήριο για τη µεταφορά µιας απαίτησης από λογ/σµό χορηγήσεων 

(ενήµερο λογ/σµό) σε λογ/σµό ληξιπρόθεσµο (λογ/σµό καθυστέρησης) αποτελεί η 

υπερηµερία του οφειλέτη (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 1).   

Οι συνήθεις πηγές δηµιουργίας χρηµατικών απαιτήσεων βρίσκονται συνήθως στο 

δάνειο, την πίστωση, την εγγυητική επιστολή, τη συναλλαγµατική κ.λ.π. (Αγγελάκης, 

1991, σελ. 18). 

 

1.1.1. Η σύµβαση του δανείου  

 

∆άνειο είναι η σύµβαση που έχει ως αντικείµενο τη µεταβίβαση της κυριότητος 

χρηµάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγµάτων µε ή χωρίς αντάλλαγµα από τον ένα 

συµβαλλόµενο (δανειστή) στον άλλον (οφειλέτη). Αυτός δε υποχρεούται να 

επιστρέψει άλλα πράγµατα της αυτής ποσότητας και ποιότητας µετά τη λήξη της 

συµβάσεως (ΑΚ 806). Το τραπεζικό ειδικά δάνειο είναι πάντα χρηµατικό και έντοκο, 

χορηγείται δηλαδή µε αντάλλαγµα τους τόκους (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 274). 

Η λήξη της συµβάσεως δανείου επέρχεται, όταν συντρέξουν οι γενικοί λόγοι 

λήξεως κάθε συµβάσεως (π.χ. πάροδος προθεσµίας, αντίθετος συµφωνία, σύγχυση 

κ.λ.π) και ειδικά, όταν πρόκειται για έντοκο δάνειο αορίστου χρόνου, µε καταγγελία 

του ενός ή του άλλου µέρους και µετά από την πάροδο µηνός από της καταγγελίας 

(ΑΚ 807) (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 275-276). 

 

1.1.2. Βαθµός διείσδυσης των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων στην Ελλάδα σε 

σύγκριση µε τη Ζώνη του Ευρώ.  
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Το 2004 η χρηµατοδότηση ιδιωτών (καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) στη 

χώρα µας διαµορφώθηκε στο 32% του ΑΕΠ, σε σύγκριση µε 55% στη Ζώνη του 

Ευρώ. Το ποσοστό διείσδυσης των τραπεζών στη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων 

ανήλθε σε 43% του ΑΕΠ το 2004 έναντι 59% στη ΖτΕ . Το 2005 η χρηµατοδότηση 

στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 36,5% του ΑΕΠ έναντι 52,6% για τη ΖτΕ και η 

χρηµατοδότηση επιχειρήσεων διαµορφώθηκε στο 39,6% του ΑΕΠ, έναντι 51,4% για 

τη ΖτΕ (σχήµα 1).  

Η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων στα τέλη του 2000 ήταν 48,8% του ΑΕΠ, σε 

σύγκριση µε 76,08% το 2005. Η αντίστοιχη αύξηση στη ΖτΕ ήταν σχεδόν 13 

ποσοστιαίες µονάδες (από 91,1% σε 103,99%). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι, 

παρά τη δυναµική διείσδυση των τελευταίων χρόνων υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 

περαιτέρω αύξησης των πιστοδοτήσεων τα επόµενα χρόνια (ICAP, 2006, σελ.19).  

51,41%
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103,99%

76,08%

0,00%
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40,00%
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80,00%
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Επιχειρήσεων Ιδιωτών Σύνολο

∆άνεια ως % του ΑΕΠ (2005)

Ευρωζώνη Ελλάδα

 

Σχήµα 1 

Η ελληνική αγορά εµφανίζεται να έχει περισσότερες καθυστερήσεις από τον 

ευρωπαϊκό µέσο όρο, όπως επισηµαίνεται και από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Όλοι οι σχετικοί δείκτες επισηµαίνουν ότι η δανειακή επιβάρυνση των 

νοικοκυριών συνεχίζει να αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς ως αποτέλεσµα του υψηλού 

αν και επιβραδυνόµενου ρυθµού δανεισµού, όπως αυτή µετράται µε βάση τη 
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µεταβολή του υπολοίπου των δανειακών υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες (κατά 

µέσον όρο 23,6% τη διετία 2006-2007, έναντι 30,5% την προηγούµενη διετία 2004-

2005). Ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο δανεισµός των νοικοκυριών από τις τράπεζες 

αυξήθηκε σε 45,3% στο τέλος του 2007 περιλαµβανοµένων και των δανείων που 

έχουν τιτλοποιηθεί από 34,7% στο τέλος του 2005. Χωρίς τα τιτλοποιηµένα δάνεια ο 

δανεισµός των νοικοκυριών διαµορφώθηκε σε 41,0% του ΑΕΠ στο τέλος του 2007, 

παραµένει δηλαδή σηµαντικά µικρότερος από ό,τι το αντίστοιχο µέγεθος στη Ζώνη 

του Ευρώ (54,3%), υποδηλώνοντας ότι ως σύνολο τα ελληνικά νοικοκυριά δεν είναι 

υπερδανεισµένα. Παράλληλα όµως, η διετία 2006-2007 χαρακτηρίζεται από 

σηµαντική τάση αύξησης των τραπεζικών επιτοκίων από τα ιστορικώς χαµηλά και 

σχετικώς σταθερά επίπεδα στα οποία είχαν διαµορφωθεί κατά την αµέσως 

προηγούµενη περίοδο (www.bankofgreece.gr). 

Το εκτιµώµενο ποσοστό επισφαλειών στα στεγαστικά δάνεια είναι περίπου 2% 

και ενδεχοµένως να είναι υποτιµηµένο, και αυτό θα φανεί τα επόµενα χρόνια, 

ιδιαίτερα αν συνδυασθεί µε το γεγονός ότι η κείµενη νοµοθεσία καθιστά την 

κατάσχεση ενός ακινήτου ιδιαίτερα επαχθή. Εποµένως οι διαδικασίες αξιολόγησης 

πρέπει να είναι πιο συντηρητικές, όσον αφορά την πιστοληπτική αξιολόγηση των 

δανειοληπτών (ICAP, 2006, σελ. 87).  

Οι εξελίξεις στα νοµισµατικά µεγέθη και τα επιτόκια φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραµµα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 2 (Πηγή: www.hba.gr) 
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1.1.3. Η έννοια του πιστωτικού κινδύνου 

 

Τα συστήµατα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου έχουν εξελιχθεί σηµαντικά 

και εξελίσσονται συνέχεια µε τη βοήθεια και των ιστορικών στοιχείων, αλλά το 

σηµαντικότερο είναι η σωστή επικοινωνία µε τον πελάτη κατά το αρχικό στάδιο της 

αξιολόγησης (ICAP, 2006, σελ.87). 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται µε την ενδεχόµενη αδυναµία του πελάτη της 

τράπεζας να εκπληρώσει τις συµβατικές υποχρεώσεις του, να εξυπηρετήσει κατά 

κύριο λόγο το δάνειό του. Για την κάλυψη από τον κίνδυνο αυτόν οι τράπεζες 

χρησιµοποιούν διαφορετικές µεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

των πελατών τους (credit scoring) για την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια προς 

µικρές επιχειρήσεις, ανεξάρτητες εκτιµήσεις των εγγυήσεων στη στεγαστική πίστη 

και πλήρη χρηµατοοικονοµική ανάλυση στα δάνεια προς µικροµεσαίες και µεγάλες 

επιχειρήσεις. Το credit scoring, που αφορά την καταναλωτική πίστη, βασίζεται σε 

πληροφορίες οι οποίες εµπεριέχονται σε ξεχωριστές βάσεις δεδοµένων για 

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Οι βάσεις αυτές έχουν δηµιουργηθεί 

από τη γνώση της κάθε τράπεζας. Προς την ίδια κατεύθυνση χρησιµοποιούν τις 

αρνητικές πληροφορίες που έχει ο Τειρεσίας και οι οποίες σχετίζονται µε το αν ο 

πελάτης κατά το παρελθόν είχε προβλήµατα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

(Παπαϊωάννου, 2004, σελ. D08). 

Πιστωτικός Κίνδυνος - Credit Risk  είναι ο κίνδυνος που διατρέχει µια επιχείρηση 

ή ένας οργανισµός να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις του ή ακόµα, σε µερικές 

περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει ποτέ. 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος δηµιουργείται όταν η Πιστοληπτική Ικανότητα της 

χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης είναι χαµηλή, και άρα ευπρόσβλητη ακόµη και από 

ασήµαντες µεταβολές του οικονοµικού περιβάλλοντος. Έτσι, ενδεχόµενες αλλαγές 

στο µικροοικονοµικό ή και µακροοικονοµικό περιβάλλον µπορεί εύκολα να 

οδηγήσουν τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις σε αδυναµία αποπληρωµής των 

υποχρεώσεών τους (http://dir.icap.gr). 

 

1.2. Πιστωτικός Κίνδυνος 

  

Οι χρηµατοδοτήσεις, τραπεζικές ή εναλλακτικές, είναι άµεσα συνδεδεµένες µε 

τον πιστωτικό κίνδυνο.  
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Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως η πιθανή ή αναµενόµενη ζηµία που 

προέρχεται από την αδυναµίες των δανειζόµενων να επιστρέψουν τα κεφάλαια ή/και 

τους τόκους των κεφαλαίων που δανείστηκαν, δηλαδή από την αδυναµία να 

εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

Αποτέλεσµα του πιστωτικού κινδύνου ή της ζηµίας από τον αναλαµβανόµενο 

πιστωτικό κίνδυνο, όπως συµβαίνει και µε κάθε άλλον κίνδυνο είναι η µεταβολή της 

καθαρής θέσης της τράπεζας ή της αξίας του χαρτοφυλακίου (Αγγελόπουλος, 2008, 

σελ. 518).   

 

1.2.1. Μέτρηση και αµοιβή του πιστωτικού κινδύνου  

 

Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες γίνεται έναντι κάποιας 

αµοιβής η οποία ενσωµατώνεται στο επιτόκιο χρηµατοδότησης, το οποίο εµπεριέχει 

και το premium (περιθώριο) του κινδύνου. Παράλληλα, ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος 

συντελεί στη διαµόρφωση του ανοίγµατος ανάµεσα στο επιτόκιο άντλησης 

κεφαλαίων (καταθέσεων) και στο επιτόκιο χρηµατοδοτήσεων, αλλά και στο 

διαφορετικό ύψος των επιτοκίων χρηµατοδοτήσεων αφού τα επιτόκια επηρεάζονται 

ευθέως από το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Σηµαντικό εποµένως θέµα 

αποτελεί η µέτρηση (ποσοτικοποίηση) του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου.  

Η µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή ο υπολογισµός της αναµενόµενης 

ζηµίας από τις χρηµατοδοτήσεις ή/και τις λοιπές τοποθετήσεις, όπως συµβαίνει µε τη 

µέτρηση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, ακολουθεί συγκεκριµένα 

βήµατα και συγκεκριµένες διαδικασίες και µεθόδους (Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 

520).  

Αφετηρία για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η αξιολόγηση και 

κατάταξη των πιστούχων (επιχειρήσεων,  φυσικών προσώπων, κρατικών φορέων 

κ.λ.π.) σε βαθµίδες πιστωτικού κινδύνου µιας, γνωστής εκ των προτέρων κλίµακας 

διαβαθµίσεων πιστωτικού κινδύνου. Ταυτόχρονη είναι και η κατάταξη σε βαθµίδες 

πιστωτικού κινδύνου των ανοιγµάτων της τράπεζας (χρηµατοδοτήσεων, 

τοποθετήσεων σε µετοχές, σε οµόλογα, σε παράγωγα κ.ο.κ.). 

Οι βασικές µέθοδοι για την κατάταξη αυτή σε βαθµίδες πιστωτικού κινδύνου 

είναι δύο: 

 Η µέθοδος Credit Scoring για τις χρηµατοδοτήσεις ιδιωτών, επαγγελµατιών 

και µικρών επιχειρήσεων και  
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 Η µέθοδος Credit Rating για τις χρηµατοδοτήσεις µεγάλων επιχειρήσεων ή 

για τις τοποθετήσεις σε τίτλους επιχειρήσεων.  

Η µέθοδος Credit Scoring είναι κατάλληλη για πιστούχους που χρησιµοποιούν 

µικρού ποσού τραπεζικά/χρηµατοδοτικά προϊόντα τα οποία όµως συνολικά είναι 

µεγάλου πλήθους. Η τραπεζική αυτή είναι γνωστή ως λιανική τραπεζική. Η 

διαδικασία απαιτεί τη διαµόρφωση προγράµµατος αξιολόγησης, που λειτουργεί σε 

ηλεκτρονική εφαρµογή, το οποίο, µετά τη εισαγωγή κάποιων στοιχείων από τον 

αξιολογητή, καταλήγει αυτόµατα σε βαθµολόγηση και κατάταξη του δανειζόµενου σε 

κατηγορία κινδύνου. Η τυποποίηση και αυτοµατοποίηση αυτή προσφέρει το 

πλεονέκτηµα της µείωσης του χρόνου αξιολόγησης και έγκρισης της χρηµατοδότησης 

και κατά συνέπεια και του χρόνου αξιολόγησης.  Εµπεριέχει όµως µεγάλη απόκλιση 

µεταξύ του αναµενόµενου και του πραγµατικού πιστωτικού κινδύνου. Η µέθοδος  

Credit Scoring µπορεί να χαρακτηριστεί αντικειµενική µέθοδος, αφού το αποτέλεσµα 

προκύπτει από τα τυποποιηµένα κριτήρια και την προκύπτουσα από αυτά 

βαθµολόγηση χωρία την παρέµβαση κάποιου εξειδικευµένου στελέχους 

(Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 520). 

Γενικά το Credit Scoring δείχνει αν ο δανειζόµενος έχει δυσµενή στοιχεία, αν 

υπάρχει καταχώρηση για αυτόν στον Τειρεσία, αν έχει καθυστέρηση πληρωµών άνω 

των 60 ηµερών κ.α. Επίσης γίνεται η συγκέντρωση των κινδύνων της οικονοµικής 

µονάδας, δηλαδή αν έχει πάρει άλλα δάνεια, αν έχει κάρτες και τα ποσά αυτών. 

Ακόµα τα στοιχεία που συγκεντρώνουν περιλαµβάνουν: Αν υπάρχει κάποια αίτηση 

πτώχευσης γι’ αυτόν, αν υπάρχουν διαταγές πληρωµής στο όνοµά του, ακίνητη ή 

κινητή περιουσία του ιδίου που έχει βγει σε πλειστηριασµό, προσηµειώσεις ή 

υποθήκες ακινήτων, κατασχέσεις ή επιταγές για πληρωµή, ακάλυπτες επιταγές, 

απλήρωτες συναλλαγµατικές και  καταναλωτικά/προσωπικά δάνεια.  

Η µέθοδος Credit Rating εφαρµόζεται και στην αξιολόγηση και κατάταξη σε 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου κυρίως µεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή µικρού 

αριθµού πιστούχων, αλλά µε µεγάλο ύψος χρηµατοδοτήσεων, µεµονωµένα αλλά και 

συνολικά. Η αξιολόγηση γίνεται από εξειδικευµένα στελέχη της τράπεζας µε βάση 

την εµπειρία, την γνώση και τη συνεχή παρακολούθηση του πιστούχου. Η µέθοδος 

αυτή εµπεριέχει σε µεγάλο βαθµό υποκειµενική κρίση, και χαρακτηρίζεται 

υποκειµενική. Η µέθοδος καταλήγει σε ακριβέστερα αποτελέσµατα και κατάταξη του 

δανειζόµενου σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου, ενσωµατώνοντας στοιχεία που δεν 

µπορούν να συµπεριληφθούν σ’ ένα αντικειµενικό σύστηµα.  
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Σηµειώνεται ότι και στα υποκειµενικά συστήµατα αξιολόγησης µπορεί να 

χρησιµοποιούνται παράλληλα και προγράµµατα ή πακέτα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, 

µε δυνατότητα του αξιολογητή να παρεµβαίνει και να τροποποιεί τις παραµέτρους 

αυτών. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένα µικτό σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία 

αντικειµενικής και υποκειµενικής αξιολόγησης (Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 521). 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος µπορεί να επηρεάσει την Κεφαλαιακή Επάρκεια ακόµα 

και των Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών, παρ’ όλες τις εγγυήσεις που λαµβάνουν 

για κάθε παρεχόµενο προϊόν χρηµατοδότησης. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος είναι 

αυξηµένος στις περιπτώσεις αυτές τόσο λόγω του πλήθους των παρεχόµενων 

υπηρεσιών και προϊόντων, όσο και της διαφορετικότητας των πελατών στους οποίους 

απευθύνονται οι οργανισµοί αυτοί. 

Για τους λόγους αυτούς, ειδικά για τους Τραπεζικούς Οργανισµούς, ο Πιστωτικός 

Κίνδυνος θα πρέπει να µετριέται µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, έτσι ώστε η 

Τράπεζα να δεσµεύει τα λιγότερα δυνατά κεφάλαια για την κάλυψη τυχόν 

επισφαλειών. 

Τα παραπάνω έχουν έγκαιρα επισηµανθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία µε 

την οδηγία περί κεφαλαιακής επάρκειας CAD II, έχει αναβαθµίσει το σχετικό 

εποπτικό πλαίσιο, στο οποίο έχει εναρµονισθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Έτσι, οι Τράπεζες που θα ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές, θα ελέγξουν καλύτερα 

τις επισφάλειές τους και θα µπορέσουν να επενδύσουν παραγωγικότερα τα κεφάλαιά 

τους προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω των 

συνθηκών του έντονου ανταγωνισµού που δηµιουργείται στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως (http://dir.icap.gr). 

 

1.2.2. Αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου 

 

Πρώτο βήµα για την κατάταξη αποτελεί η απόφαση για τον αριθµό των βαθµίδων 

πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή η διαµόρφωση κλίµακας διαβαθµίσεων 

(Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 521). 

Η Επιτροπή της Βασιλείας συνιστά για τις τράπεζες που θα χρησιµοποιήσουν 

εσωτερικά συστήµατα διαβάθµισης τουλάχιστον εννέα βαθµίδες πιστωτικού 

κινδύνου.  

Ταυτοχρόνως προσδιορίζονται τα κριτήρια ή τα στοιχεία που θα 

χρησιµοποιηθούν για την κατάταξη, καθώς και ο βαθµός συµµετοχής του κάθε 
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κριτηρίου. Τα κριτήρια αποτελούν τα εργαλεία κατάταξης των πιστούχων σε 

βαθµίδες πιστωτικού κινδύνου και παράλληλα τα εργαλεία έγκρισης ή απόρριψης 

µιας χρηµατοδότησης. Τα κριτήρια πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αντικειµενικά, να 

µην επιδέχονται δηλαδή αµφισβήτηση ως προς το µέγεθος και τη συµµετοχή τους στη 

διαβάθµιση. Σε πολλές όµως περιπτώσεις είναι αναγκαίο ή επιβάλλεται να 

εκφράζεται και να λαµβάνεται υπόψη η υποκειµενική κρίση του αξιολογούντος, αφού 

η ερµηνεία καταστάσεων ή αριθµών δεν είναι πάντα µία (Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 

522).  

Τα κριτήρια αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου διακρίνονται σε τρεις µεγάλες 

κατηγορίες: 

 Ποσοτικά 

 Ποιοτικά και 

 Συναλλακτικής συµπεριφοράς. 

Τα ποσοτικά κριτήρια αντλούνται, ανάλογα µε τα τηρούµενα οικονοµικά βιβλία, 

από τις οικονοµικές καταστάσεις του πιστούχου (επιχείρησης ή ιδιώτη), όπως είναι ο 

ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως, το ισοζύγιο, ο πίνακας 

διανοµής κερδών, το προσάρτηµα του ισολογισµού, ο πίνακας ταµειακών ροών, το 

έντυπο Ε3, το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης κ.ο.κ.  

Όπου είναι δυνατόν, διαµορφώνονται και οικονοµικοί δείκτες, όπως οι δείκτες 

εξέλιξης ή πορείας της επιχείρησης, οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης της 

επιχείρησης (χρέους ή µόχλευσης), οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, οι δείκτες 

ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας κ.ο.κ. Οι δείκτες συγκρίνονται µε 

προκαθορισµένο αποδεκτό ύψος, καθώς και µε τους αντίστοιχους δείκτες του 

κλάδου.  

Τα ποιοτικά κριτήρια αναφέρονται στην ικανότητα των φορέων και στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως η οργάνωση και διοίκηση της, η εµπειρία των 

στελεχών, η επάρκεια των συστηµάτων ελέγχου, το δίκτυο διανοµής, η τεχνολογία 

των µηχανηµάτων, η ανταγωνιστικότητα προϊόντων κ.ο.κ.  

Τα κριτήρια συναλλακτικής συµπεριφοράς σχετίζονται µε τη συνέπεια στη 

κάλυψη των υποχρεώσεων από τον δανειζόµενο, που προέρχονται από τις 

συναλλαγές του γενικά.  

Τα κριτήρια βαθµολογούνται και η συµµετοχή του κάθε κριτηρίου στην κατάταξη 

σταθµίζεται βάσει της σηµασίας που του αποδίδεται (Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 522-

523).  
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1.2.3. Τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

 

Με την Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007 παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύµατα η δυνατότητα 

χρήσης τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου που οδηγούν σε µείωση του 

ύψους σταθµισµένων ανοιγµάτων. 

Οι τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου ορίζεται ότι προέρχονται από 

χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία ή µη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική 

προστασία.  

Ως χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία ορίζεται η τεχνική µείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από το δικαίωµα της τράπεζας, σε περίπτωση 

αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλόµενου ή επέλευσης άλλων συγκεκριµένων 

πιστωτικών γεγονότων που έχουν σχέση µε τον αντισυµβαλλόµενο, να προβεί στη 

ρευστοποίηση ή να επιτύχει τη µεταβίβαση ή την κατάσχεση ή τη παρακράτηση 

περιουσιακών στοιχείων ή ποσών (εξασφαλίσεων) ή στη µείωση του ποσού 

ανοίγµατος ή στην αντικατάστασή του µε το ποσό της διαφοράς µεταξύ του ύψους 

του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος και του ύψους µιας υποχρέωσης πιστωτικού 

ιδρύµατος. Η χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία προκύπτει κυρίως από 

χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις, συµβάσεις-πλαίσια συµψηφισµού που καλύπτουν 

συναλλαγές επαναγοράς, δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εµπορευµάτων και/ή 

άλλες συναλλαγές µε όρους κεφαλαιαγοράς ή άλλες εξειδικευµένες κατά περίπτωση 

µορφές.   

Ως µη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία ορίζεται η τεχνική µείωσης του 

πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από τη δέσµευση που αναλαµβάνει τρίτος να 

καταβάλλει ένα ποσό σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη ή 

την επέλευση άλλων συγκεκριµένων πιστωτικών γεγονότων. Η µη 

χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία προκύπτει κυρίως από εγγυήσεις και 

πιστωτικά παράγωγα (Αγγελόπουλος, 2008, σελ. 554).  

 

1.2.4. Μέθοδοι διαχείρισης προβληµατικών δανείων 

 

Από τη στιγµή που η τράπεζα θα ανακαλύψει ένα προβληµατικό δάνειο θα πρέπει 

να καταστρώσει ένα σχέδιο δράσης. Αν και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο 

δανειζόµενος είναι αξιόπιστος ωστόσο πρέπει να τροποποιήσει τους όρους του 

δανείου για να µπορέσει να αποπληρώσει το χρέος. Αυτό συνήθως συµβαίνει όταν 
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µία επιχείρηση αναπτύσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Σ’ αυτήν την περίπτωση η 

επιχείρηση µπορεί να έχει τον έλεγχο των υπαρχόντων εµπορευµάτων και λοιπών 

περιουσιακών της στοιχείων καθώς και της είσπραξης των απαιτήσεων ενώ 

ταυτόχρονα οι πωλήσεις αυξάνουν σηµαντικά. Το σχέδιο δράσης που θα υιοθετήσει η 

τράπεζα µπορεί να περιλαµβάνει τον περιορισµό των αγορών από συγκεκριµένους 

προµηθευτές, πιο αυστηρούς όρους στις πωλήσεις επί πιστώσει και την αναγνώριση 

των απωλειών από µη εισπραχθέντες λογαριασµούς.  

Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που ο δανειζόµενος είναι αναξιόπιστος και η 

αξία των υποχρεώσεών του υπερβαίνει την αξία των περιουσιακών του στοιχείων, Σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις είναι ίσως ριψοκίνδυνο για την τράπεζα να τροποποιήσει τους 

όρους του δανείου, δίνοντας παράλληλα χρόνο στο δανειζόµενο να λύσει τα 

προβλήµατά του. Γι’ αυτό και η τράπεζα µπορεί να επιλέξει να ανακαλέσει το δάνειο 

προκειµένου να περιορίσει τις απώλειές της.  

Στην πραγµατικότητα οι τράπεζες µπορούν ν’ αντιµετωπίσουν τα προβληµατικά 

δάνεια µε πολλούς τρόπους. Η µέθοδος που θα ακολουθήσει µια τράπεζα εξαρτάται 

από το πόσο σύντοµα γίνεται γνωστό το πρόβληµα, από το πόσο έχει 

κεφαλαιοποιηθεί η τράπεζα εν συγκρίσει µε το συνολικό προβληµατικό 

χαρτοφυλάκιο των δανείων καθώς και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

δανείου. Τα προβλήµατα που γίνονται από νωρίς γνωστά, µπορούν συχνά να 

διορθωθούν αναδοµώντας τη λειτουργία και το πρόγραµµα αποπληρωµών του 

δανειζόµενου. Τυπικά, αυτού του είδους οι τροποποιήσεις περιορίζουν το µέγεθος 

των πληρωµών του δανειζόµενου µέχρις ότου τα ταµειακά του διαθέσιµα είναι 

αρκετά για να µπορέσει ν’ ανταποκριθεί στην κανονική πληρωµή. Ενίοτε, ο 

δανειζόµενος µεταφέρει προβληµατικό δάνειο σε άλλη τράπεζα η οποία χάριν µιας 

κακής εκτίµησης της ποιότητας του δανείου δίνει την ευκαιρία στην πρώτη τράπεζα 

να γλιτώσει έχοντας εξασφαλίσει µια πλήρη και άµεση πληρωµή του δανείου.  

Εάν µια τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ιστορικά υψηλά κέρδη, 

µπορεί να αναλάβει µε περισσότερη ευκολία έναν τέτοιο δανειζόµενο. Αν όµως η 

τράπεζα έχει αρκετά προβληµατικά δάνεια θέλει να καθαρίσει τα βιβλία της 

αναλαµβάνοντας µόνο δάνεια µε ενδεχόµενες βραχυπρόθεσµες απώλειες. Το 

τελευταίο συµβαίνει συνήθως όταν η διοίκηση µιας τράπεζας αλλάζει και οι νέοι 

υπεύθυνοι επιθυµούν να ξεκινήσουν µ’ ένα «καθαρό παρελθόν». Παρόµοια είναι η 

κατάσταση και στην περίπτωση των εγγυήσεων. Αν ένα προβληµατικό δάνειο έχει 
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αρκετές εγγυήσεις, η τράπεζα θα προτιµήσει να επιτρέψει στο δανειζόµενο να λύσει 

τα προβλήµατά του παρά να προβεί σε άµεση ρευστοποίηση της θέσης του.  

Τέλος, πολλά προβληµατικά δάνεια απλά αγνοούνται. Ο υπεύθυνος για τη 

χορήγηση δανείων ανανεώνει ένα γραµµάτιο για τη διευκόλυνση του δανειζόµενου 

µε την ελπίδα ότι το πρόβληµα θα λυθεί από µόνο του. Αυτό έχει συµβεί σε 

περιπτώσεις σύναψης δανείων προς το εξωτερικό από µεγάλα διεθνή τραπεζικά 

ιδρύµατα. Χαρακτηριστικά, οι αρµόδιοι της αµερικανικής κυβέρνησης σε συνεργασία 

µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τους υπεύθυνους της Παγκόσµιας Τράπεζας 

ενθαρρύνουν τις αµερικανικές τράπεζες να παρέχουν συνήθως πρόσθετα κεφάλαια 

στις δανειζόµενες χώρες του Τρίτου Κόσµου, ώστε αυτές να πληρώνουν τόκο επί του 

εξωτερικού χρέους. Αυτή η προσέγγιση απλά καθυστερεί την όποια διευθέτηση του 

προβλήµατος µιας και δεν υπάρχει πιθανότητα οι συγκεκριµένοι δανειζόµενοι να 

µπορέσουν να εξοφλήσουν το χρέος τους από τις υπάρχουσες συνθήκες (Νούλας, 

2007, σελ. 163-164).  

 

1.2.5. Σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς πελατών 

(Τειρεσίας) 

 

Η διασφάλιση των τραπεζικών συµφερόντων έναντι των πιστωτικών κινδύνων, 

των κινδύνων, δηλαδή από την ενδεχόµενη διάψευση της εµπιστοσύνης της τράπεζας 

προς συγκεκριµένο πιστολήπτη ότι θα επιστρέψει την πίστωση που του χορήγησε ή 

προς την ίδια την αξιοπιστία της χρηµατοδοτούµενης επιχειρηµατικής ιδέας, είναι 

εφικτή µέσω κυρίως κατοχής και εφαρµογής οικονοµικών, εµπειρικών και νοµικών 

γνώσεων του προσωπικού των τµηµάτων χορηγήσεων των τραπεζών.  Ασφαλώς, και 

η ακρίβεια των πληροφοριών για την οικονοµική συµπεριφορά ενός πελάτη, βοηθά 

στην εκτίµηση του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου. Το τελευταίο όµως δεν 

είναι κριτήριο παροχής µιας πίστωσης απόλυτα αναγκαίο, ούτε ασφαλές, ούτε καν 

συµβατό προς την αποστολή του τραπεζικού συστήµατος να ενισχύει, προς ίδιο 

τελικά συµφέρον, την οικονοµία στην οποία έχει λειτουργικά ενταχθεί. Με απλά 

λόγια, η προηγηθείσα οικονοµική αποτυχία ενός τραπεζικού πελάτη, ούτε την 

µελλοντική του συµπεριφορά, ούτε την αποτυχία της νέας του επιχειρηµατικής ιδέας 

προδικάζει. Αντίθετα, η άρνηση µιας τράπεζας να χρηµατοδοτήσει µια νέα 

ελπιδοφόρα ιδέα, επειδή η υπάρχουσα πληροφορία για τον πελάτη είναι τυχαία 

αρνητική, µάλλον κακή υπηρεσία προσφέρει σε µια εθνική οικονοµία.  
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Καλώς ή κακώς, πάντως, η τραπεζική πρακτική υπερτονίζοντας από εγγενείς 

αδυναµίες το σχετικό ζήτηµα, έχει αναπτύξει ένα προηγµένο σύστηµα επεξεργασίας 

δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς πελατών στα πλαίσια µιας διατραπεζικής 

ανώνυµης εταιρείας, που ιδρύθηκε το 1997, µε την επωνυµία «Τραπεζικά Συστήµατα 

Πληροφοριών ΑΕ» και µε διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας» (Ψυχοµάνης, 2006, σελ. 

313). Η Τειρεσίας ΑΕ ιδρύθηκε ως µη κερδοσκοπική εταιρεία µε µετόχους σχεδόν το 

σύνολο των ελληνικών τραπεζών και σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση αξιόπιστου 

αρχείου δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς. Από το 1997 που λειτουργεί, έχει 

αναπτύξει τα εξής πληροφοριακά συστήµατα: α) σύστηµα οικονοµικής συµπεριφοράς 

(ΣΟΣ), β) σύστηµα συγκέντρωσης κινδύνων (ΣΣΚ), γ) σύστηµα καταγγελθεισών 

συµβάσεων επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ), δ) σύστηµα ταυτοτήτων/διαβατηρίων που έχουν 

απολεσθεί ή κλαπεί (Σ∆Τ). Το σύστηµα οικονοµικής συµπεριφοράς (ΣΟΣ) της 

Τειρεσίας ΑΕ περιλαµβάνει στοιχεία για ακάλυπτες ή σφραγισµένες επιταγές, 

απλήρωτες συναλλαγµατικές, καταγγελίες συµβάσεων καταναλωτικών και 

προσωπικών δανείων και καρτών, αιτήσεις πτωχεύσεων, κηρυχθείσες πτωχεύσεις, 

διαταγές πληρωµής, υποθήκες και προσηµειώσεις, κατασχέσεις και διοικητικές 

κυρώσεις. Η Τειρεσίας ΑΕ λειτουργεί σε συµµόρφωση προς το ν. 2472/97 που 

αποτελεί εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 95/46/ΕΚ, σύµφωνα µε 

την οποία κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να ζητήσει τη µη εµφάνιση 

στοιχείων οικονοµικής συµπεριφοράς στο αρχείο της Τειρεσίας ΑΕ (ICAP, 2006, 

σελ. 91). 

Η εταιρεία αυτή διελθούσα το ιδρυτικό στάδιο µια οποιασδήποτε ανώνυµης 

εταιρείας υπέστη, ασφαλώς, τον έλεγχο της τυπικής και ουσιαστικής νοµιµότητάς της 

από τα αρµόδια, κατά το ν. 2190/1920, δηµόσια όργανα (νοµάρχη). Γνωστοποίησε 

επιπλέον, στην Αρχή προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ν. 2472/97 τη 

σύσταση και τη λειτουργία «αρχείου δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς», η 

οποία διαπίστωσε εν ολίγοις τον σύννοµο χαρακτήρα του αρχείου, ως 

εξυπηρετούντος το δηµόσιο συµφέρον. 

Ωστόσο, η ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε επιχειρήσεως συλλογής και 

παροχής οικονοµικής φύσεως, προσωπικών, πληροφοριών, διέπεται, καταρχήν, από 

τις διατάξεις του εισέτι ισχύοντος νοµοθετικού διατάγµατος 8/13.8.1926 «περί 

γραφείων εµπορικών πληροφοριών», οι  οποίες, εν προκειµένω, ξεχάστηκαν µάλλον 

να εφαρµοσθούν. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του, επιτρέπεται η συλλογή και παροχή 

πληροφοριών για «καθαρώς και µόνο ενδιαφέροντα στοιχεία ιδιωτικής τινός 
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(εµπορικής) επιχειρήσεως», που αφορούν ιδίως το είδος της επιχειρήσεως, τον κύκλο 

των εργασιών της, τα καταβεβληµένα κεφάλαια, τα κέρδη της, τον τόπο των 

εργασιών της και τα πρόσωπα των φορέων της. Επεξεργασίας, δηλαδή, µπορούν να 

τύχουν µόνο δεδοµένα εµπορικών επιχειρήσεων και µόνο στην έκταση που 

αναδεικνύουν τη δυναµική πλευρά της επιχείρησης.  

Έπειτα, οι διατάξεις του ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θεσπίστηκαν για να 

καταλύσουν ή να αµβλύνουν την έννοια του ατοµικού δικαιώµατος της προστασίας 

της προσωπικότητας, της οικονοµικής ελευθερίας, του δικαιώµατος στην 

πληροφορική αυτοδιάθεση – στόχος, συνταγµατικά και απόψεως προστασίας 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ανεπίτρεπτος (άρθρο 5 Συντ.) -,  αλλά για να ενισχύσουν 

πρακτικά την προστασία του από τους σύγχρονους κινδύνους της ευχερούς 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων (βλ. άρθρο 9Α Συντ.). Προέχει συνεπώς, η 

προάσπιση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης ατοµικής ελευθερίας και έπεται η 

εφαρµογή του νόµου 2472/1997, όσον αφορά τις εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρεπτής 

επεξεργασίας, όπου εξειδικεύεται προφανώς η συνταγµατική απαγόρευση της 

καταχρηστικής άσκησης των δικαιωµάτων (άρθρο 25, παρ. 3, Συντ.). 

Σύµφωνα, εποµένως, µε τις άνω νοµικές βάσεις, µια επιχείρηση παροχής 

πληροφοριών, µπορεί να συλλέγει και να παρέχει θεµιτά: α) ευνοϊκές πληροφορίες 

περί εµπορικών επιχειρήσεων και νοµικών προσώπων, ακόµα, και χωρίς τη 

συγκατάθεσή τους, χωρίς όµως λεπτοµερείς περιγραφές, β) πάσης φύσεως 

πληροφορίες, εφόσον έχει δοθεί γι’ αυτές η αβίαστη συγκατάθεση του υποκειµένου 

και γ) πληροφορίες, ενδεχόµενης βλάβης τρίτου. Μόνον έτσι – είναι προφανές – 

µπορεί να ικανοποιήσει κανείς και το δικαίωµα στην πληροφόρηση, που 

αναγνωρίζεται, επίσης, στο άρθρο 5Α του Συντάγµατος. 

Κατά συνέπεια, το λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα διατραπεζικό σύστηµα 

επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς παρουσιάζει τυπικές και 

ουσιαστικές πληµµέλειες. ∆εν τηρήθηκε, καταρχήν, ως προς τη σύσταση του, το ν.δ. 

της 8/13.8.1926 «περί γραφείων εµπορικών πληροφοριών». ∆εν στηρίζει τη συλλογή 

και την παροχή των πληροφοριών σε προηγούµενη - και αβίαστη -  συναίνεση των 

υποκειµένων. Συνεργεί µε τις τράπεζες στη συστηµατική παραβίαση του τραπεζικού 

απορρήτου. Επιβαρύνει τα ατυχή υποκείµενα της επεξεργασίας δεδοµένων τους µε 

την ευθύνη κίνησης διαδικασιών διόρθωσης ή συµπλήρωσης ανακριβών δεδοµένων, 

διατυµπανίζει προς κάθε αποδέκτη την τυχόν εκπεφρασµένη βούληση ενός 
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υποκειµένου να µην αναγράφονται τα δεδοµένα που το αφορούν στο εν λόγω αρχείο 

και σχεδιάζει την κατάρτιση «λευκών λιστών», χωρίς βέβαια, προηγούµενη 

συναίνεση των υποκειµένων, προσβάλλοντας έτσι, ευθέως το δικαίωµα επί της 

προσωπικότητάς τους. Στοιχειοθετείται, συνεπώς, ευθύνη προς αποζηµίωση και 

ικανοποίηση ηθικής βλάβης του παράνοµα προσβληθέντος υποκειµένου, είτε µε την 

εφαρµογή του άρθρου 23 ν. 2472/1997, είτε µε εφαρµογή των περί αδικοπραξιών και 

περί προστασίας της προσωπικότητας διατάξεις ΑΚ (Ψυχοµάνης, 2006, σελ. 314-

316).    

 

1.3. Νοµοθετικό πλαίσιο 

     

Τα τραπεζικά επιτόκια – εκείνα δηλαδή που αφορούν τόκους, που οφείλονται 

γενικά από τραπεζικές συµβάσεις – καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

άρθρου 2 του ν.δ. 588/48 «περί ελέγχου της πίστεως» από την Νοµισµατική Επιτροπή 

– σήµερα πλέον από την τράπεζα της Ελλάδος – µε κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 

που εκδίδονται βέβαια κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόµου. Η παραπάνω διάταξη, 

όπως διαµορφώθηκε τελευταία µε τη διάταξη του άρθρου 2 ν. 1046/1980, αναφέρεται 

γενικά σε επιτόκια και λοιπές επιβαρύνσεις επί πιστώσεων, δανείων, οµολογιακών 

δανείων ή τραπεζικών οµολόγων, καταθέσεων και επί πάσης φύσεως παρεχόµενης 

από τράπεζες υπηρεσίας, τα οποία µπορεί να καθορίζει και µεταβάλλει εκάστοτε η 

Νοµισµατική Επιτροπή, ακόµα όταν αφορούν υφιστάµενες ήδη συµβάσεις. 

Έτσι µε βάση τη διάταξη αυτή εκδόθηκαν µέχρι σήµερα πάµπολλες αποφάσεις, 

αναφορικά ιδίως µε τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες, των καταθέσεων και 

παροχής πιστώσεων, που όριζαν τα επιτόκια άλλοτε µε τρόπο συγκεκριµένο, άλλοτε 

κατ’ ανώτατο και άλλοτε κατ’ ελάχιστο όριο. Σταδιακά δε και µέσα στα πλαίσια της 

γενικότερης προσπάθειας απελευθέρωσης των όρων λειτουργίας του τραπεζικού 

συστήµατος, απελευθερώθηκαν σε µεγάλη έκταση και τα τραπεζικά επιτόκια, µε την 

έννοια ότι είναι πλέον σε µεγάλο βαθµό ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ των 

τραπεζών και των πελατών τους µε βάση ρητές διατάξεις αποφάσεων της Τ.Ε. ή 

εξαιτίας έλλειψης οποιωνδήποτε διατάξεων.  

Η ελευθερία αυτή οδήγησε γρήγορα σε καταχρήσεις. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 

και πάλι την επέµβαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που µε την Π∆/ΤΕ 2393/15.7.96 

εισήγαγε τον περιορισµό ότι το επιτόκιο υπερηµερίας δανειακών συµβάσεων από 

1.8.96 και εφεξής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόµενο στην οικεία 
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σύµβαση επιτόκιο ενήµερης οφειλής περισσότερο από 2,5% ετησίως (Ψυχοµάνης, 

2001, σελ. 114). Πρακτικά όλες οι τράπεζες εφαρµόζουν πλέον αυτό το περιθώριο 

παρόλο που είναι το ανώτατο όριο (ICAP, 2006, σελ. 90). 

Εκτός όµως από το επιτόκιο υπερηµερίας το οποίο αναφέρεται στην δανειακή 

σύµβαση, το οποίο όπως είπαµε είναι συνήθως το ανώτατο επιτρεπτό, αναφέρεται 

ότι: «Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων και τυχόν 

εξόδων αν δεν καταβληθούν εκτοκίζονται από την πρώτη µέρα καθυστέρησης µε 

επιτόκιο υπερηµερίας (όσο έχει συµφωνηθεί µέσω της σύµβασης) και ανατοκίζονται 

ανά εξάµηνο (άρθρο 12 Ν. 2601/98)» (δανειακή σύµβαση τράπεζας) Ο νόµος 

2601/98 αφορά στις «ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις» και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

(τεύχος Α΄) αρ. 81/15/4/98 (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 133) .  

 

1.3.1. Τραπεζικός ανατοκισµός  

 

Ως ανατοκισµός ορίζεται ο τόκος του τόκου, η κεφαλαιοποίηση δηλαδή των 

καθυστερούµενων τόκων ή, διαφορετικά, η υποχρέωση για παροχή τόκων «επί των 

ανεξόφλητων νόµιµων δικαιοπρακτικών τόκων».  

Ως «τραπεζικό» θα µπορούσε κανείς περαιτέρω να χαρακτηρίσει τον ανατοκισµό, 

που αφορά  σε τόκους που οφείλονται από τράπεζες ή σε τράπεζες στα πλαίσια 

διεξαγωγής των τραπεζικών εργασιών (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 132).  

 

1.3.2. Έναρξη ανατοκισµού 

 

Ο ανατοκισµός αφορά τους οφειλόµενους «εν καθυστερήσει» τόκους, δηλαδή 

τους τόκους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, είτε γιατί – 

προκειµένου για δικαιοπρακτικούς τόκους – όφειλαν να καταβληθούν µετά το πέρας 

χρονικού διαστήµατος, που συµφωνήθηκε, ή ετήσια, αν δεν υπάρχει συµφωνία για 

καταβολή τους σε συντοµότερο χρόνο (ΑΚ 295 παρ. 2), ή προκαταβολικά, αν 

υπάρχει συµφωνία καταβολής τους στην αρχή της χρονικής περιόδου, για την οποία 

παρέχεται η χρήση του κεφαλαίου, είτε γιατί – προκειµένου για νόµιµους µε ευρεία 

έννοια τόκους – συµφωνήθηκε σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ή διαφορετικά 

ζητήθηκε καταβολή για το µέχρι τη στιγµή εκείνη διαρρεύσαντα χρόνο και δεν 

καταβλήθηκαν.  
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Έτσι η συµφωνία του ανατοκισµού σε µικρότερα του έτους χρονικά διαστήµατα 

κατά παρέκκλιση από την ΑΚ 296 ή και από τις Εισ.Ν.ΑΚ 110 και 111, ελιτε θα 

εναρµονιστεί υποχρεωτικά µε τις συµφωνίες για τα χρονικά διαστήµατα που οι τόκοι 

καθίστανται απαιτητοί, είτε θα προσδιορίσει µεγαλύτερα διαστήµατα, ποτέ όµως 

µικρότερα. Υπ’ αυτήν την έννοια ο ανατοκισµός µπορεί πράγµατι να γίνεται «από της 

πρώτης µέρας καθυστερήσεως» της καταβολής των οφειλόµενων τόκων, σύµφωνα 

και µε το κείµενο της αποφάσεως της Νοµισµατικής Επιτροπής. Μόνη εξάλλου η 

συµφωνία για τη χρονική συχνότητα του ανατοκισµού (π.χ. ανά τρίµηνο) 

προσδιορίζει προφανώς αντίστοιχα και το χρόνο κατά τον οποίο οι τόκοι για το 

παρελθόν διάστηµα είναι απαιτητοί (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 141-142). 

 

1.3.3. ∆ιάρκεια ανατοκισµού  

 

Ο ανατοκισµός µπορεί να γίνεται για όλο το χρονικό διάστηµα καθυστερήσεως 

της πληρωµής των ποσών των καθυστερούµενων τόκων και µέχρις της εξοφλήσεως 

τους.  

∆ιαφορετική άποψη, ιδίως µετά τον εξοπλισµό της απαίτησης µε δικαστική 

απόφαση ή διαταγή πληρωµής δεν είναι νόµιµος ο ανατοκισµός των τόκων 

υπερηµερίας που επιδικάζονται, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Εφ.Αθ. 3050/92, 

στερείται παντελώς νόµιµου ερείσµατος (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 142). 

 

1.3.4. Συχνότητα ανατοκισµού   

 

Η δυνατότητα των τραπεζών να συµφωνούν ανατοκισµό «από της πρώτης µέρας 

καθυστερήσεως» χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισµό, σύµφωνα µε την απόφαση της 

Νοµισµατικής Επιτροπής δηµιουργεί την εντύπωση ότι ο ανατοκισµός µπορεί να 

γίνεται µε οποιαδήποτε χρονική συχνότητα, ακόµα και σε ηµερήσια βάση για τους 

οφειλόµενους τόκους µιας ηµέρας.  

Είναι όµως φανερό ότι έτσι θα µπορούσε να πολλαπλασιαστεί η κύρια οφειλή σε 

µικρό σχετικά χρονικό διάστηµα, να καταστεί ο υπερχρεωµένος οφειλέτης ευχερές 

αντικείµενο εκµεταλλεύσεως και να κλονισθεί η άσκηση της οικονοµικής του 

δραστηριότητος.  

Τίθεται έτσι το θέµα περιορισµού της ελευθερίας καθορισµού της συχνότητος 

ανατοκισµού, που επιβάλλεται από τις αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών 
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ηθών ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος (ΑΚ 281). Τα όρια αυτής 

της ελευθερίας, που είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν µε σαφήνεια χάριν 

βεβαιότητος και ασφάλειας των συναλλαγών αλλά και αποδοτικότητας της 

πιστωτικής λειτουργίας, φαίνεται να προδιαγράφει η ίδια η απόφαση της 

Νοµισµατικής Επιτροπής, που στο εδάφιο β’ αιτιολογεί την απεριόριστη δυνατότητα 

ανατοκισµού στις τραπεζικές συναλλαγές µε την επίλυση της ανάγκης να καλυφθεί ο 

αντίστοιχος εκτοκισµός των τόκων, που οφείλουν οι τράπεζες στους καταθέτες τους 

και λοιπούς δανειστές τους.  

Αφού λοιπόν ο οικονοµικός σκοπός του σχετικού δικαιώµατος των τραπεζών 

είναι η κάλυψη τους από τα βάρη του ανατοκισµού στις καταθέσεις, µπορεί βάσιµα 

να συµπεράνει κανείς ότι οι ρήτρες για τη χρονική συχνότητα του ανατοκισµού στις 

συµβάσεις χορηγήσεων πιστώσεων µιας τράπεζας είναι νόµιµες κατά την ΑΚ 281, 

όταν ταυτίζονται κατά περιεχόµενο µε τις αντίστοιχες ρήτρες, που η ίδια η τράπεζα 

θέτει και εφαρµόζει στις καταθέσεις (βλ. ΑΚ296 παρ. 2) ή καθορίζουν µεγαλύτερα 

απ’ ότι στις καταθέσεις διαστήµατα ανατοκισµού.  

Πάντως, µε την Π∆/ΤΕ 2393/15.7.96 (§2) ορίσθηκε ειδικότερα ότι από την 

ηµεροµηνία, που µια δανειακή οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, η 

συχνότητα εκτοκισµού – συνεπώς, και του ανατοκισµού – δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τη συχνότητα, που έχει συµφωνηθεί για την ενήµερη εξυπηρέτηση της οφειλής. 

Σε κάθε περίπτωση, τα χρονικά διαστήµατα του ανατοκισµού, όταν αυτός 

προβλέπεται στην πιστωτική σύµβαση κατ’ εφαρµογή της αποφάσεως ΝΕ 

289/30.10.80, αφού συντελούν στον ποσοτικό προσδιορισµό της παροχής του 

οφειλέτη, πρέπει να καθορίζονται µε σαφήνεια. Η παράλειψη προσδιορισµού τους 

δηµιουργεί αοριστία παροχής που επισύρει την εφαρµογή της ΑΚ 196 (ισχύς µόνο 

του συµφωνηµένου µέρους της συµβάσεως) ή δηµιουργεί θέµα συµπληρωµατικής 

ερµηνείας της συµβάσεως (ΑΚ 200) ή οδηγεί – αν υπάρχει ανάθεση προσδιορισµού, 

της συχνότητας ανατοκισµού σε έναν συµβαλλόµενο – στην εφαρµογή των ΑΚ 371-

373 (Ψυχοµάνης, 2001, σελ. 142-144).  

 

1.4. Εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου  

 

Από την στιγµή που µια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσµη περνάει από µια διαδικασία 

ώστε η τράπεζα να εισπράξει τα χρήµατά της και τους τόκους της. Αν η οφειλή δεν 

τακτοποιηθεί µέσα σ’ ένα χρονικό πλαίσιο η τράπεζα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει 
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την σύµβαση και να κάνει δικαστικές ενέργειες εις βάρος του οφειλέτη προκειµένου 

να κερδίσει το ποσό που της χρωστά. Οι ενέργειες που ακολουθούνται περιγράφονται 

αναλυτικότερα παρακάτω.  

 

1.4.1. Αναγγελίες καθυστερηµένων λογαριασµών  

 

Όταν οι χορηγήσεις των πιστούχων περιέλθουν µε οποιονδήποτε τρόπο σε 

καθυστέρηση και δεν διακινούνται πλέον οµαλά οι σχετικοί λογαριασµοί, 

αναγγέλονται στην αρµόδια υπηρεσία, η οποία είναι το Τµήµα Εµπλοκών και 

Καθυστερήσεων της ∆ιεύθυνσης Ανάλυσης και συγκέντρωσης Κινδύνων 

(Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 2).  

Ανάλογα µε το χρόνο καθυστέρησης έχουµε λογαριασµούς: 

 Σε συνήθη καθυστέρηση των οποίων η καθυστέρηση δεν ξεπερνά το εξάµηνο. 

 Σε ασυνήθη καθυστέρηση των οποίων η καθυστέρηση είναι πέραν του 

εξαµήνου.  

Ανάλογα µε τη δυνατότητα είσπραξης έχουµε λογαριασµούς: 

 Βεβαίας είσπραξης, θεωρούνται οι λογαριασµοί που είναι σε συνήθη 

καθυστέρηση, είναι δηλαδή τρέχουσας φύσης και αναµένεται η αποπληρωµή 

τους από λειτουργικές πηγές. 

 Εισπράξιµους, που είναι λογαριασµοί σε ασυνήθη καθυστέρηση, οι οποίοι όµως 

κρίνονται εισπράξιµοι είτε γιατί λειτουργεί η επιχείρηση, είτε µπορεί να µη 

λειτουργεί αυτή, υπάρχουν όµως µη λειτουργικές πηγές αποπληρωµής 

(εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα, ενέχυρα αξιόγραφων, εκχωρήσεις 

απαιτήσεων, οµόλογα ∆ηµοσίου κ.λ.π.) των οποίων καθυστερεί η είσπραξη 

λόγω της απαιτούµενης διαδικασίας.  

 Επισφαλείς µη εισπράξιµους, για τους οποίους κρίνεται ανέφικτη µε τα 

σηµερινά δεδοµένα η είσπραξη, είτε γιατί έκλεισε η επιχείρηση και δεν 

υπάρχουν άλλες πηγές αποπληρωµής, είτε γιατί πτώχευσε ο οφειλέτης και δεν 

υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στο όνοµα των υπόχρεων να ικανοποιήσουν 

την απαίτηση στο σύνολο της ή µέρος αυτής.   

Όταν κάποιος λογαριασµός παραµένει σε καθυστέρηση για αρκετό χρονικό 

διάστηµα, τουλάχιστον περισσότερο από ένα χρόνο ή έχει κλείσει και άρχισαν οι 

δικαστικές ενέργειες προς είσπραξη της απαίτησης, τότε η καθυστέρηση λέγεται 

εµπλοκή (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 4-5).  
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1.4.2. Προθεσµιακός διακανονισµός ή ρύθµιση  

 

Κατά την εξέταση και αξιολόγηση των καθυστερήσεων από τους αρµόδιους 

λειτουργούς διαφαίνεται πολλές φορές η δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής 

συµβιβαστικά. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει όταν π.χ. η επιχείρηση εξακολουθεί να 

λειτουργεί και µπορεί να εξοφλήσει την οφειλή µέσα από το παραγωγικο-

συναλλακτικό της κύκλωµα (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 7).   

Η ρευστοποίηση των καθυστερήσεων µέσω κάποιου συγκεκριµένου 

διακανονισµού της ληξιπρόθεσµης οφειλής είναι ο πλέον επιθυµητός τρόπος 

αντιµετώπισης αυτών.  

 

1.4.3. ∆ικαστική επιδίωξη της απαίτησης  

 

Για όσες περιπτώσεις καθυστερήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα είσπραξης της 

απαίτησης συµβιβαστικά, επιδιώκεται η είσπραξη αυτής δικαστικά. Προκειµένου να 

αρχίσει η διαδικασία δικαστικής επιδίωξης για την είσπραξη της απαίτησης, πρέπει 

κατ’ αρχήν να γίνει το κλείσιµο του λογαριασµού και η µεταφορά αυτού στο 

δικαστικό (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 8). 

 

1.4.4. Κλείσιµο λογαριασµού  

 

Η καταγγελία του κλεισίµατος γίνεται µε επιστολή, η οποία κοινοποιείται στους 

υπόχρεους µε δικαστικό επιµελητή. Όταν ο πιστούχους είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. η αναγγελία 

του κλεισίµατος κοινοποιείται χωριστά σε καθένα από τα οµόρρυθµα µέλη 

(Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 9). 

 

1.4.5. Επιδίκαση (τελεσίδικη) της απαίτησης  

 

Μετά το κλείσιµο του λογαριασµού και την κοινοποίηση αυτού µε δικαστικό 

επιµελητή στους υπόχρεους και αφού δεν προσέλθουν προς εξόφληση, επιδιώκεται 

στη συνέχεια η τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης, µε τον προσφορότερο τρόπο 

προς απόκτηση τίτλου εκτελεστού όσο γίνεται πιο γρήγορα, για ν’ αρχίσει η 

αναγκαστική εκτέλεση.  
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Οι τράπεζες επιδιώκουν συνήθως την γρήγορη απόκτηση τίτλου εκτελεστού µε 

την έκδοση διαταγής πληρωµής.  

Εφόσον λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις, ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωµής, η 

έκδοση της οποίας δεν αποκλείει την έγερση και συζήτηση της αγωγής.  

Η διαταγή πληρωµής δεν αποτελεί δικαστική απόφαση αλλά τίτλο εκτελεστό της 

απαίτησης και των εξόδων, και εκτελείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 

αναγκαστικής εκτέλεσης.  

Με τη διαταγή πληρωµής µπορεί ο δανειστής (τράπεζα) να ζητήσει την εγγραφή 

προσηµείωσης υποθήκης και να επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του 

οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που ορίζεται µε τη διαταγή πληρωµής ότι πρέπει να 

καταβληθεί (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 18). 

Η έκδοση διαταγής πληρωµής οδηγεί σε γρήγορη απόκτηση τίτλου εκτελεστού 

(άρθρο 904 Κ.Πολ.∆.) για την ικανοποίηση του δικαιούχου της απαίτησης. Για το 

λόγο αυτό και εφόσον βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις, είναι προτιµότερο να 

επιδιώκεται η έκδοση διαταγής πληρωµής. 

Η διαταγή πληρωµής που δεν έχει τελεσιδικήσει µπορεί να εκτελεστεί. Αν όµως 

εξαφανιστεί ή µεταρρυθµιστεί και έχει γίνει ήδη αναγκαστική εκτέλεση, συνεπάγεται: 

 την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση και 

 ευθύνη για την αποζηµίωση εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η αναγκαστική 

εκτέλεση που συνίσταται, σύµφωνα µε το νόµο, στο «αν αυτός γνώριζε ή από 

βαριά αµέλεια αγνοούσε τη µη ύπαρξη του δικαιώµατος» για το οποίο έγινε η 

αναγκαστική εκτέλεση. (Αγγελάκης, 1991, σελ. 39) 

 

1.4.5.1. Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωµής 

 

Η έκδοση της διαταγής πληρωµής µπορεί να ζητηθεί µόνο για χρηµατικές 

απαιτήσεις όπως π.χ. από σύµβαση πίστωσης µε ανοικτό λογαριασµό (αλληλόχρεο), 

δάνειο κ.λ.π. ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων όπως π.χ. από ανώνυµες οµολογίες 

και τοκοµερίδια, συναλλαγµατικές, γραµµάτια σε διαταγή, επιταγές κ.λ.π., εφόσον η 

απαίτηση και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο.  

∆εν µπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωµής και αν εκδόθηκε είναι άκυρη: 

1. Αν η επίδοση πρέπει να γίνει σε πρόσωπο που διαµένει στο εξωτερικό ή 

είναι αγνώστου διαµονής και  
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2. Αν η κληρονοµική ιδιότητα του δικαιούχου ή του υπόχρεου δε 

βεβαιώνεται µε κληρονοµητήριο (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 19). 

 

1.4.5.2. ∆ιαδικασία έκδοσης της διαταγής πληρωµής  

 

Η διαταγή πληρωµής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της απαίτησης. 

Η αίτηση κατατίθεται στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου (ειρηνοδικείου ή 

µονοµελούς πρωτοδικείου, ανάλογα µε το ύψος της απαίτησης) και συντάσσεται 

κάτω από αυτήν έκθεση. Στην αίτηση, που υπογράφει πληρεξούσιος δικηγόρος, 

πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποσό της 

απαίτησης µε τους τυχόν οφειλόµενους τόκους. Ο δικαστής αποφασίζει το 

γρηγορότερο σχετικά µε την απαίτηση χωρίς να καλέσει τον οφειλέτη. Αν απορριφθεί 

η αίτηση, δεν χωρεί ένδικο µέσο (π.χ. ανακοπή ερηµοδικίας, έφεση, αναίρεση). 

Μπορεί όµως να ασκηθεί αγωγή ή να υποβληθεί νέα αίτηση. 

Ο οφειλέτης κατά του οποίου εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής έχει δικαίωµα να 

ασκήσει ανακοπή µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την επίδοσή της. Η άσκηση της 

ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωµής. Το δικαστήριο όµως 

που εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής µπορεί να χορηγήσει αναστολή της εκτέλεσης µε 

εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 

686 επ. Κ.Πολ.∆.), ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.  

Αν δεν έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, εκείνος υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί 

η διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδώσει πάλι τη διαταγή πληρωµής στον οφειλέτη, ο 

οποίος έχει δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή µέσα σε δέκα ηµέρες από τη νέα επίδοση. 

Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η αναστολή εκτέλεσης που αναφέρθηκε 

παραπάνω. Αν περάσει άπρακτη και η προθεσµία που προαναφέρθηκε, η διαταγή 

πληρωµής καθίσταται τελεσίδικη και αποκτά δύναµη «δεδικασµένου» και είναι 

δυνατό να προσβληθεί µόνο µε αναψηλάφηση (Αγγελάκης, 1991, σελ. 40).  

Μετά την έκδοση της διαταγής πληρωµής από το αρµόδιο ∆ικαστήριο (για ποσά 

µέχρι 12.000€ αρµόδιο είναι ∆ικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο, ενώ για πάνω από 

12.000€ αρµόδιο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο), η τράπεζα λαµβάνει το 

«απόγραφο» της διαταγής πληρωµής. 

Αµέσως µετά την έκδοση της διαταγής πληρωµής κοινοποιείται από το χειριστή 

∆ικηγόρο, µε ∆ικαστικό Επιµελητή, στους οφειλέτες (τον πρωτοφειλέτη, τον εγγυητή 

ή οποιοδήποτε συνοφειλέτη (πχ κάτοχο πρόσθετης κάρτας κ.λ.π.), «αντίγραφο εξ 
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απογράφου» της διαταγής πληρωµής µε «επιταγή προς πληρωµή» του οφειλόµενου 

ποσού, η οποία γράφεται κάτω από το αντίγραφο του απογράφου και µε την οποία θα 

πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια η απαίτηση (Τράπεζα Αττικής, ∆ιεύθυνση 

Νοµικών Υπηρεσιών).  

 

1.4.5.3. Αποτελέσµατα τελεσιδικίας της διαταγής πληρωµής 

 

2. Ο δικαιούχος της απαίτησης µπορεί να εγγράψει απ’ ευθείας δικαστική 

υποθήκη σε τυχόν ακίνητα του υπόχρεου κατά του οποίου εκδόθηκε η διαταγή.  

3. Οι προσηµειώσεις που υπάρχουν επί των ακινήτων του οφειλέτη πρέπει να 

τραπούν σε υποθήκη µέσα σε αποσβεστική προθεσµία (90) ενενήντα ηµερών.  

 

1.4.5.4. ∆ιακοπή και αναστολή της παραγραφής 

 

Με την επίδοση της διαταγής πληρωµής διακόπτεται η παραγραφή της απαίτησης 

και όχι µε την κατάθεση της αίτησης προς έκδοση αυτής όπως γίνεται µε την έγερση 

και κοινοποίηση της αγωγής.  

Σε περίπτωση ακύρωσης της διαταγής πληρωµής η παραγραφή της απαίτησης 

θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοσή της µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη 

απόφαση για την ανακοπή. 

Επισηµαίνεται επίσης, ότι για να µεγαλώσει η βραχυπρόθεσµη παραγραφή δεν 

αρκεί µόνο η έκδοση διαταγής πληρωµής, αλλά απαιτείται και η επίδοση αυτής 

(Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 21). 

 

1.4.6. Αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασµός 

 

Με την αναγκαστική εκτέλεση επιδιώκεται η αναγκαστική είσπραξη της 

απαίτησης (παρά τη θέληση των υπόχρεων). 

Για να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, πρέπει να υπάρχει τίτλος εκτελεστός. Οι 

εκτελεστοί τίτλοι αναφέρονται περιοριστικά στον Κ.Πολ.∆ (Παπαποστόλου-

Κουκούλη, σελ. 21-22).  
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 1.4.7. Επιταγή  

 

Είναι η έγγραφη πρόσκληση του επισπεύδοντος την εκτέλεση προς τον καθ’ ου 

για να καταβάλλει το ποσό της απαίτησης. Είναι η τελευταία ειδοποίηση προς αυτόν 

για την αναγκαστική εκτέλεση που θ’ ακολουθήσει. 

Αυτή γράφεται κάτω από το αντίγραφο εξ απογράφου και µεταξύ των άλλων 

περιέχει τον ακριβή προσδιορισµό της απαίτησης.  

Είναι η πρώτη πράξη της εκτέλεσης και η κοινοποίηση αυτής διακόπτει την 

παραγραφή της απαίτησης και έχει ακόµη σαν συνέπεια την υπερηµερία του 

οφειλέτη. 

Τρεις ηµέρες µετά την κοινοποίηση της επιταγής µπορεί να γίνει η κατάσχεση. 

Οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης πριν την πάροδο των τριών ηµερών 

είναι άκυρη.  

Αν περάσει ένας χρόνος από την επίδοση της επιταγής και δεν γίνεται εκτέλεση, 

δεν µπορεί να γίνει παραπέρα εκτέλεση µε την ίδια επιταγή. Πρέπει να κοινοποιηθεί 

πάλι άλλη επιταγή. 

Όταν ο υπόχρεος στον οποίο επιδόθηκε η επιταγή προς πληρωµή δεν εξοφλήσει 

το ποσό αυτής, η τράπεζα προχωρεί την επόµενη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης 

που είναι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αυτού (Παπαποστόλου-Κουκούλη, 

σελ. 24). 

 

1.4.8. Κατάσχεση 

 

Είναι η πράξη του ∆ικαστικού Επιµελητή µε την οποία δεσµεύεται και αφαιρείται 

περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, ο οποίος στερείται στο εξής το δικαίωµα να το 

διαθέσει και αν το κάνει ευθύνεται ποινικά. 

Ο επιµελητής συντάσσει έκθεση (κατασχετήρια έκθεση) η οποία πρέπει να 

περιέχει εκτός των άλλων προβλεπόµενων και τα εξής: 

1. ακριβή περιγραφή του κατασχεθέντος 

2. αναφορά της γενοµένης υπό του δικαστικού επιµελητού ή του 

πραγµατογνώµονος εκτίµησης του κατασχεθέντος.  

3. την τιµή της πρώτης προσφοράς η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον το 

µισό της εκτιµηθείσας αξίας του κατασχεθέντος.  
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4. αναφορά του εκτελεστικού τίτλου µε βάση του οποίου γίνεται η κατάσχεση 

καθώς και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση. 

5. την ηµέρα του πλειστηριασµού, τον τόπο που θα γίνει αυτός και το όνοµα 

του επί πλειστηριασµού υπαλλήλου. 

Η έκθεση κατάσχεσης υπογράφεται από τον δικαστικό επιµελητή και τον 

µάρτυρα. Εάν είναι παρόντες ο υπέρ και ο καθ’ ου υπογράφεται και απ’ αυτούς και 

σε περίπτωση άρνησης κάποιου γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση 

(Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 25).  

 

1.4.8.1. Κοινοποίηση κατασχετήριας έκθεσης κινητών 

 

Αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται µόλις τελειώσει η 

κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση, αν είναι παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να 

παραλάβει το έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιµελητής συντάσσει έκθεση για την 

άρνησή του.  

Αν ο καθ’ ου η εκτέλεση απουσιάζει ή δεν είναι δυνατή η άµεση κατάρτιση του 

αντιγράφου ή της περίληψης, η επίδοση γίνεται το αργότερο µέσα στην επόµενη από 

την κατάσχεση µέρα, εφ’ όσον ο καθ’ ου έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του 

∆ήµου ή της Κοινότητας, όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά µέσα σε 8 ηµέρες απ’ 

αυτή. Μέσα στην ίδια προθεσµία των 8 ηµερών επιδίδεται αντίγραφο αυτής στον 

Ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης.  

Μέσα σε 10 ηµέρες από την ηµέρα της κατάσχεσης ο δικαστικός επιµελητής 

οφείλει να καταθέσει στον επί του πλειστηριασµού υπάλληλο (συµβολαιογράφο) το 

απόγραφο, την έκθεση κατάσχεσης (πρωτότυπο) µε τις εκθέσεις επίδοσης αυτής 

(Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 26). 

 

1.4.8.2. Είδη κατάσχεσης   

 

1. Συντηρητική κατάσχεση, η οποία είναι ασφαλιστικό µέτρο προκειµένου να 

δεσµευθούν προσωρινά στοιχεία του οφειλέτη µέχρι να αποκτηθεί τίτλος 

εκτέλεσης.  

2. Αναγκαστική κατάσχεση η οποία γίνεται µε τις προϋποθέσεις της 

αναγκαστικής εκτέλεσης για ρευστοποίηση των πραγµάτων που 

κατασχέθηκαν.  
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3. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου (συντηρητική ή αναγκαστική) είναι εκείνη που 

επιβάλλεται από τον δανειστή κατά του οφειλέτη του στα χέρια όµως τρίτου 

που τυγχάνει να είναι, κατά τους ισχυρισµούς του, οφειλέτης του οφειλέτη 

του. 

Γίνεται µε επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου και στον τρίτο και στον 

οφειλέτη εναντίον του οποίου στρέφεται η εκτέλεση (Παπαποστόλου-

Κουκούλη, σελ. 27). Προϋποθέτει, εκκαθαρισµένη δικαστική απόφαση ή 

διαταγή πληρωµής από την τράπεζα και να υπάρχει οικονοµική εκκρεµότητα 

από τον τρίτο προς τον οφειλέτη της τράπεζας. Ο τρίτος έχει την υποχρέωση 

εντός 8 ηµερών να κάνει µια δήλωση τρίτου, και να δηλώσει αν όντως 

υπάρχει απαίτηση του ίδιου προς τον οφειλέτη. Αυτό πρέπει να το δηλώσει 

εγγράφως στο Ειρηνοδικείο. Ο οφειλέτης έχει δικαίωµα να κάνει ανακοπή 

κατά της εκτελέσεως αυτής, προκειµένου να αµυνθεί, είτε γιατί δεν χρωστάει 

αυτά τα χρήµατα, είτε γιατί δεν υπάρχει χρέος µεταξύ του οφειλέτη και του 

τρίτου, σύµφωνα µε το Αρ. 933 του Κ.Πολ.∆. (ΣΑΠ κ.Νεστορίδης, 

παράρτηµα).   

Σ’ αυτόν που επέβαλλε την κατάσχεση και στους αναγγελθέντες δανειστές που 

µετέγραψαν την αναγγελία στο υποθηκοφυλακείο, οπότε λαµβάνεται σαν κατάσχεση, 

δεν αντιτάσσεται η µεταγραφή ή η εγγραφή υποθήκης που έγινε µετά την εγγραφή 

της κατάσχεσης στο βιβλίο των κατασχέσεων σ’ οποιονδήποτε τίτλο και αν 

στηρίζεται η υποθήκη (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 27). 

 

1.4.8.3. Νόµος 3587/2007 ΦΕΚ 152/10.07.2007 τεύχος πρώτο 

Κατασχέσεις-Πλειστηριασµοί οφειλετών από καταναλωτικά δάνεια ή             

πιστωτικές κάρτες που η απαίτηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000€. 

 

1. «Με την παράγραφο 11 του άρθρου 18 του ν. 3587/07 απαγορεύεται η 

επιβολή κατάσχεσης από τράπεζες για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεών τους από καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες σε 

ακίνητο του οφειλέτη που αποδεδειγµένα αποτελεί τη µοναδική 

κατοικία του εφόσον ασκηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 933 επ. του 

Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας από τον ίδιο τον οφειλέτη ανακοπή του 

σχετικού τίτλου εκτέλεσης (π.χ. διαταγή πληρωµής) µέσα σε δεκαπέντε 

ηµέρες από την επίδοση σε αυτόν της επιταγής προς εκτέλεση.  
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2. Πέραν των παραπάνω θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

a) Η απαίτηση της τράπεζας όπως βεβαιώνεται στο σχετικό τίτλο 

εκτέλεσης δεν υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των δέκα 

χιλιάδων ευρώ. (10.000,00). 

b) ∆εν έχει εγγραφεί στο συγκεκριµένο ακίνητο σε ασφάλεια της 

απαίτησης της τράπεζας από το καταναλωτικό δάνειο ή την 

πιστωτική κάρτα συναινετική προσηµείωση υποθήκης ή υποθήκη 

υπέρ της τράπεζας (δηλαδή µε τη βούληση του οφειλέτη). 

c) Ο οφειλέτης να βρίσκεται σε αποδεδειγµένη και ανυπαίτια 

αδυναµία να ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις 

δηλαδή να εξοφλήσει την απαίτηση της τράπεζας από το 

καταναλωτικό δάνειο ή από την πιστωτική κάρτα. 

Επισηµαίνεται ότι εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει ανακοπή που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 της παρούσας ή η τυχόν ασκηθείσα από αυτόν έχει απορριφθεί 

τελεσίδικα, η επιβολή κατάσχεσης στο ακίνητο και η συνέχιση της εκτελεστικής 

διαδικασίας για την ικανοποίηση της απαίτησης της τράπεζας µε την εκπλειστηρίαση 

του ακινήτου του οφειλέτη δεν εµποδίζεται» (Τράπεζα Αττικής, ∆ιεύθυνση εµπλοκών 

και επισφαλειών). 

 

1.4.9. Πλειστηριασµός  

  

Ο πλειστηριασµός είναι το τελευταίο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τον 

πλειστηριασµό γίνεται αναγκαστική εκποίηση του κατασχεθέντος σ’ αυτόν που έχει 

προσφέρει το µεγαλύτερο τίµηµα, το οποίο λέγεται εκπλειστηρίασµα και απ’ αυτό 

ικανοποιούνται: ο επισπεύδων τον πλειστηριασµό και οι αναγγελθέντες εµπρόθεσµα 

δανειστές ανάλογα µε το ύψος αυτού και τη σειρά κατάταξης της απαίτησης αυτών 

στο σχετικό πίνακα κατάταξης (Παπαποστόλου-Κουκούλη, σελ. 28).  

 

1.4.9.1. Πότε και πού γίνεται ο πλειστηριασµός ακινήτων 

 

Το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται δηµόσια ενώπιον του 

συµβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο, ο οποίος ορίστηκε για 

τον πλειστηριασµό. 
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Ο πλειστηριασµός γίνεται στην έδρα του δήµου ή της κοινότητας, στη περιφέρεια 

των οποίων βρίσκεται το ακίνητο και στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα πάντα 

ηµέρα Τετάρτη από τις 12 το µεσηµέρι ως τις 2 το απόγευµα. Για τα έξοδα του 

δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος την ηµέρα του πλειστηριασµού ορίζεται 

χρηµατικό παράβολο που επιβαρύνει τον επισπεύδοντα και προκαταβάλλεται απ’ 

αυτόν.  

Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει πριν περάσουν σαράντα µέρες από την 

ηµέρα που έγινε η κατάσχεση, καθώς και από 1η Αυγούστου έως και τις 15 

Σεπτεµβρίου. 

Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν εφαρµόζεται για την πλειστηρίαση πλοίων και 

αεροσκαφών (Αγγελάκης, 1991, σελ. 43). 

  

1.4.9.2. Έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού ακινήτου, κοινοποίηση και 

δηµοσίευση.  

 

∆εκαπέντε ηµέρες από την ηµέρα που έγινε η κατάσχεση, ο δικαστικός 

επιµελητής συντάσσει πρόγραµµα πλειστηριασµού που περιέχει συνοπτική 

περιγραφή του κατασχεµένου ακινήτου. 

Είκοσι µέρες από την ηµέρα της κατάσχεσης, το πρόγραµµα επιδίδεται στον 

οφειλέτη, τον τρίτο – κύριο ή νοµέα, τους ενυπόθηκους και προσηµειούχους 

δανειστές και τον ειρηνοδίκη του τόπου της κατάσχεσης. Επίσης, µέσα στην ίδια 

προθεσµία το πρόγραµµα κατατίθεται στο συµβολαιογράφο του πλειστηριασµού.  

∆εκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού 

δηµοσιεύεται σε εφηµερίδα περίληψη του προγράµµατος (Αγγελάκης, 1991, σελ. 44).  

 

1.4.9.3. Αναστολή πλειστηριασµού 

 

 Μπορεί να ζητηθεί από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση. Έτσι το 

δικαστήριο µπορεί να αναστείλει τον πλειστηριασµό έως έξι µήνες (µία φορά ή 

τµηµατικά σύµφωνα µε το άρθρο 1000 του Κ.Πολ.∆.). 

Επίσης µπορεί να ζητηθεί όταν έχει ασκηθεί ήδη ανακοπή κατά της αναγκαστικής 

εκτέλεσης όπως λ.χ. ανακοπή κατά της επιταγής για εκτέλεση, κατά της απαίτησης, 

κατά της εγκυρότητας του εκτελεστού τίτλου κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή η σχετική 
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αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο το αργότερο τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν 

από την ηµέρα του πλειστηριασµού γιατί αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Με κοινή συναίνεση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται και εκείνου κατά του 

οποίου στρέφεται ο πλειστηριασµός, η οποία όµως βεβαιώνεται µε 

συµβολαιογραφική πράξη (Αγγελάκης, 1991, σελ. 44). 

 

1.4.9.4. Ματαίωση πλειστηριασµού 

 

- Έως την κατακύρωση εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει 

δικαίωµα να εξοφλήσει τις απαιτήσεις εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση 

και των δανειστών που έχουν τίτλο εκτελεστό και αναγγέλθηκαν καθώς και τα έξοδα 

και να µαταιωθεί ο πλειστηριασµός.  

- Αν συµφωνούν στη µαταίωση του πλειστηριασµού εκείνος υπέρ του οποίου 

γίνεται η εκτέλεση και όλοι οι αναγγελµένοι δανειστές που έχουν καταθέσει τίτλο 

εκτελεστό.  

- Αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, κατά τις σχετικές διατάξεις 

του Κ.Ε.∆.Ε., εξοφλήσει, µέσα σε τριάντα µέρες από τη διενέργεια του 

πλειστηριασµού, τα χρέη του στο δηµόσιο µε τις τυχόν προσαυξήσεις τους, τα έξοδα 

και δικαιώµατα της αναγκαστικής εκτέλεσης.   

- Αν υπάρξει απροθυµία πλειοδοτών. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέος 

πλειστηριασµός µέσα σε σαράντα µέρες. Αν δεν υπάρξει και σ’ αυτόν κατακύρωση, 

καθένας που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει 

τη διενέργεια νέου πλειστηριασµού µέσα σε τριάντα µέρες µε την ίδια ή κατώτερη 

τιµή πρώτης προσφοράς. Αν πάλι ο νέος πλειστηριασµός δεν πραγµατοποιηθεί ή δεν 

κατορθωθεί η ελεύθερη εκποίηση του πράγµατος, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει 

την άρση της κατάσχεσης ή τη µελλοντική διενέργεια νέου πλειστηριασµού 

(Αγγελάκης, 1991, σελ. 45). 

 

1.4.9.5. Αναγγελίες – Πίνακας και σειρά κατάταξης – Ανακοπές – ∆ιανοµή 

πλειστηριάσµατος 

 

Οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στο 

συµβολαιογράφο του πλειστηριασµού µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την ηµέρα 

διενέργειας του πλειστηριασµού.  
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Με την αναγγελία της απαίτησης στο συµβολαιογράφο του πλειστηριασµού 

διακόπτεται η παραγραφή της.  

Μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης, του φόρου µεταβίβασης ακινήτου 

και των τυχόν απαιτήσεων εξαρτηµένης εργασίας, ο συµβολαιογράφος του 

πλειστηριασµού συντάσσει τον πίνακα κατάταξης των δανειστών που αναγγέλθηκαν. 

Στη συνέχεια, µέσα σε τρεις ηµέρες αφότου συνταχθεί ο πίνακας, ο 

συµβολαιογράφος, µε δικαστικό επιµελητή, καλεί να λάβουν γνώση του πίνακα 

κατάταξης οι αναγγελµένοι δανειστές καθώς και εκείνος υπέρ του οποίου στράφηκε η 

εκτέλεση. 

Μέσα σε οκτώ ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, οποιοσδήποτε από τους 

παραπάνω έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του πίνακα 

κατάταξης. Μετά την τελεσιδικία του ακολουθεί η διανοµή του πλειστηριάσµατος.  

Στον πίνακα κατάταξης περιλαµβάνονται οι αναγγελµένοι γενικοί και ειδικοί 

προνοµιούχοι καθώς και εγχειρόγραφοι ή ανέγγυοι δανειστές (Αγγελάκης, 1991, σελ. 

46). 

 

1.4.10. Παραγραφή   

 

Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του δικαιούχου λόγω αδράνειας του 

για ορισµένο χρονικό διάστηµα ως προς την άσκηση της (αξίωσης).  

Αξίωση είναι το δικαίωµα να απαιτήσει κάποιος από άλλον, δηλαδή από 

ορισµένο πρόσωπο µια πράξη ή µια παράλειψη. Πράξη είναι κάθε θετική ενέργεια 

όπως λ.χ. πληρωµή, παράδοση πράγµατος, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π. και παράλειψη 

είναι κάθε αποθετική ενέργεια όπως λ.χ. µη κατασκευή έργου, µη άσκηση 

επαγγέλµατος κ.λ.π. Η παράλειψη περιλαµβάνει και την ανοχή. 

Η παραγραφή είναι θεσµός δηµόσιας τάξης και εποµένως δεν µπορεί µε 

δικαιοπραξία να αποκλειστεί από πριν η παραγραφή κάποιας έννοµης σχέσης ή να 

συµφωνηθεί χρόνος µεγαλύτερος  ή µικρότερος από τη συµπληρωθείσα παραγραφή. 

Π.χ. δεν µπορεί να συµφωνηθεί ότι η αξίωση του κοµιστή συναλλαγµατικής κατά του 

αποδέκτη θα παραγραφεί σε τέσσερα χρόνια από τη λήξη της συναλλαγµατικής γιατί 

η αξίωση αυτή υπόκειται σε τριετή παραγραφή (Αγγελάκης, 1991, σελ. 70).  

 

 

 



 31 

1.4.10.1. Προϋποθέσεις παραγραφής 

 

- Η πάροδος ορισµένου χρονικού διαστήµατος και 

- Η απραξία του δικαιούχου, δηλαδή να µη γίνει από µέρους του κάποια 

ενέργεια κατά του υπόχρεου (Αγγελάκης, 1991, σελ. 71).  

 

1.4.11. Εισπρακτικές επιχειρήσεις 

 

Εισπρακτικές επιχειρήσεις, συνιστώµενες συνήθως µε τη µορφή εταιρείας 

εµπορικού δικαίου, είναι οι έχουσες ως σκοπό την έναντι αµοιβής παροχή υπηρεσιών 

είσπραξης προβληµατικών απαιτήσεων πελατών τους – άλλων επιχειρήσεων, κυρίως 

τραπεζών. Οι τελευταίες ιδίως, αντιµετωπίζουν πληθώρα προβληµάτων υπερηµερίας 

οφειλετών τους από υπερβολικά κερδοσκοπικά χρηµατοδοτικά «ανοίγµατα» τους 

στον τοµέα, προπάντων, της καταναλωτικής πίστης, ιδρύουν θυγατρικές εισπρακτικές 

επιχειρήσεις ή απευθύνονται σε τέτοιες επιχειρήσεις, αναθέτοντας τους την εξώδικη 

και δικαστική είσπραξη των απαιτήσεων κατά υπερήµερων πιστοληπτών.  

Η καινοφανής αυτή πρακτική πολλών ελληνικών τραπεζών, που ουσιαστικά 

προϋποθέτει παράκαµψη νοµικών τους υπηρεσιών και αποφυγή ευθείας προσφυγής 

στις νοµοθετηµένες υπηρεσίες των δικηγόρων και των δικαστικών επιµελητών, 

φαίνεται ότι προτιµάται για δύο κυρίως λόγους. Επιτυγχάνεται, καταρχήν, δραστική 

µείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών αφού περιορίζονται οι ανάγκες 

δαπανών για διατήρηση πολυπληθούς τµήµατος νοµικών υπηρεσιών ή για αµοιβές 

άλλων δικηγόρων. Επιδιώκεται, έπειτα, η άσκηση κάθε θεµιτής – και αθέµιτης, συχνά 

– πίεσης στον υπερήµερο οφειλέτη, χωρίς άµεση συµµετοχή της τράπεζας και 

δηµόσιων λειτουργών (δικηγόρων-επιµελητών), υποχρεωµένων να κινούνται µε βάση 

κανόνων δικαίου και επαγγελµατικής δεοντολογίας. Στις µεθόδους, πράγµατι, των 

εισπρακτικών εταιρειών ανήκει η σταθερή και επίµονη όχληση του οφειλέτη, οι 

επισκέψεις κατ’ οίκον, τις ηµέρες ιδίως που ο οφειλέτης µισθοδοτείται, ο 

ψυχολογικός εν γένει εξαναγκασµός πληρωµής, ποσών µάλιστα, που δεν 

δικαιολογούνται πλήρως από την πιστωτική σχέση, αλλά και την οικονοµική 

εκµετάλλευση των χειµαζοµένων επαγγελµάτων του δικηγόρου και του δικαστικού 

επιµελητή («αγορές υπογραφών», προµήθειες, σταθερή εκπτωτική σχέση κ.ά.). 

Όµως, η δραστηριότητα των εισπρακτικών επιχειρήσεων απαγορεύεται κατά την 

ελληνική νοµοθεσία. Το άρθρο 40 του Κώδικα  περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) 
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αναφέρει συγκεκριµένα «1. Πρόσωπο, το οποίο, χωρίς να έχει την ιδιότητα του 

δικηγόρου, παρέχει τις υπηρεσίες… ή προβαίνει στην έρευνα των βιβλίων των 

υποθηκοφυλακείων…τιµωρείται κατά τη διάταξη του άρθρου 175 του ΠΚ…2. Κάθε 

ιδιώτης που αναλαµβάνει χωρίς δικηγόρο ή µε δικηγόρο της εκλογής του, ή 

εµφανίζεται ή διαφηµίζει ότι αποδέχεται την επιµέλεια υποθέσεων ή άσκηση έργων, 

για τα οποία είναι αποκλειστικά αρµόδιος ο δικηγόρος…τιµωρείται ύστερα από 

έγκλιση δικηγόρου ή δικηγορικού συλλόγου µε τις ποινές που βλέπονται στην 

προηγούµενη παράγραφο. Αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο την ίδια ποινική ευθύνη 

έχει ο εκπρόσωπός του. 3. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος µπορεί να ζητήσει…τη 

σφράγιση του γραφείου ή καταστήµατος, όπου ασκούνται οι παράνοµες 

ενέργειες…». Η παρανοµία, συνεπώς, του εισπρακτικού σκοπού των εν λόγω 

επιχειρήσεων φαίνεται να στοιχειοθετεί το έγκληµα της αντιποίησης του άρθρου 175 

ΠΚ και να θεµελιώνει την ακυρότητα των εταιρικών µορφών τους.  

Εξάλλου η ανάθεση εισπρακτικών υποθέσεων από τράπεζες σε εισπρακτικές 

επιχειρήσεις, παραβιάζει πρόδηλα την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού 

απορρήτου εκ µέρους των τραπεζών, αφού µυστικά της οικονοµικής κατάστασης 

ενός πελάτη περιέρχονται σε γνώση προσώπων, που από καµία διάταξη νόµου δεν 

νοµιµοποιούνται προς τούτο.  

Ο διωκόµενος εποµένως, από εισπρακτική εταιρεία πιστολήπτης, µπορεί 

προφανώς να επικαλεστεί την έλλειψη εξουσίας και ενεργητικής νοµιµοποίησης της 

εισπρακτικής εταιρίας, λόγω ακυρότητας της σχετικής προς αυτήν εντολή προς 

είσπραξη. Μπορεί επίσης, να αξιώσει ενδεχοµένως αποζηµίωση, κατά τις περί 

αδικοπραξιών διατάξεις, και ακόµα, ικανοποίηση της ηθικής βλάβης (Ψυχοµάνης, 

2006, σελ. 316-318).  

 

1.5. Ενέργειες που γίνονται από τους δικηγόρους των πελατών 

 

Οι δικηγόροι συνήθως εκµεταλλεύονται τα λάθη των τραπεζών και την 

προσπάθεια που κάνουν να αποκοµίσουν όσο περισσότερα χρήµατα γίνεται. Η 

δουλειά του δικηγόρου είναι να καθυστερήσει την πορεία της εξέλιξης της 

εκτελέσεως. Συνήθως δύσκολα σώζεται ένα ακίνητο, τις περισσότερες φορές θα 

χαθεί. Αυτό που επιδιώκουν οι δικηγόροι, είναι να υπάρχουν όσο το δυνατόν 

λιγότερες απώλειες (ΣΑΠ, κ. Νεστορίδης, παράρτηµα).  
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Παρακάτω περιγράφονται κάποιες περιπτώσεις δανείων όπου οι πελάτες είχαν 

καθυστερηµένες οφειλές προς τις τράπεζες που τους τα παραχώρησαν, και οι 

ενέργειες που ακολούθησαν µετά. Η στάση των πελατών είναι αµυντική απέναντι 

στις δικαστικές ενέργειες που γίνονται εις βάρος τους, και προσπαθούν να 

αναβάλλουν όσο το δυνατόν γίνεται τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασµούς για να 

κερδίσουν χρόνο, και ίσως για αν βρουν τα χρήµατα που οφείλουν.  

1
η
 περίπτωση: Πρόκειται για περίπτωση βιοµηχανικού δανείου όπου µια εταιρεία 

είχε πάρει δάνειο 150.000.000δρχ. Μετά από κάποιο διάστηµα, της είχε µείνει να 

πληρώσει 85.000.000δρχ. τα οποία δεν µπορούσε να τα πληρώσει και έτσι οδηγήθηκε 

σε διαδικασία εκτελέσεως εις βάρος αυτής και του εγγυητή. Η τράπεζα έβγαλε 

διαταγή πληρωµής εις βάρος της εταιρείας, ο δικηγόρος της έκανε ανακοπή κατά της 

διαταγής πληρωµής και µια αίτηση αναστολής, και παράλληλα ζήτησε µια αίτηση 

προσωρινής διαταγής αναστολής αυτής. Με την αίτηση της αναστολής που έκαναν, 

κατάφεραν να αναστείλουν την εκτέλεση της διαταγής πληρωµής, και στη συνέχεια 

µε την ασκηθείσα ανακοπή, πέτυχαν την ακύρωση της διαταγής πληρωµής, διότι η 

αξίωση της τράπεζας κρίθηκε παραγεγραµµένη. ∆ηλαδή, είχε περάσει το χρονικό 

διάστηµα µέσα στο οποίο η τράπεζα µπορούσε να εισπράξει την απαίτηση της, καθώς 

δεν είχε ασκήσει τα δικαιώµατά της µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες (ΣΑΠ, κ. 

Νεστορίδης, παράρτηµα).  

2
η
 περίπτωση: Μια τράπεζα είχε δώσει ένα δάνειο σ’ έναν εργολάβο, ο οποίος δεν 

είχε τακτοποιήσει τις οφειλές του µέσα στην προθεσµία. Ο εργολάβος δεν είχε 

ακίνητα στο όνοµα του και έτσι η τράπεζα για να πάρει πίσω τα χρήµατά της, βρήκε 

τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο οποίο έχτιζε αυτός, και πήγαινε εκεί τις µέρες που 

αυτός θα εισέπραττε χρήµατα από τους αγοραστές του, και έκανε κατασχέσεις εις 

χείρας τρίτου. Οι αγοραστές ήταν υποχρεωµένοι να δώσουν τα χρήµατα στην 

τράπεζα γιατί αν δεν το κάνανε, ως τρίτοι θα γινότανε αυτοφειλέτες και µετά η 

τράπεζα θα µπορούσε να στραφεί εναντίον τους για την είσπραξη όλου του ποσού 

(ΣΑΠ, κ. Νεστορίδης, παράρτηµα).  

Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου είναι µια πολύ συνηθισµένη πολιτική που 

ακολουθούν οι τράπεζες προκειµένου να πάρουν πίσω τα χρήµατά τους.  

3
η
 περίπτωση: Μια εταιρεία πήρε δάνειο από µια τράπεζα και αυτό έγινε 

ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, γιατί η εταιρεία δεν είχε τη δυνατότητα να το 

αποπληρώσει. Η εταιρεία είχε ένα ακίνητο το οποίο παρ’ όλες τις προσπάθειες που 

έγιναν από το δικηγόρο, µε ανακοπές και αναστολές για να καθυστερήσει η 
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διαδικασία, στο τέλος αυτό βγήκε σε πλειστηριασµό όπου και πουλήθηκε (ΣΑΠ, κ. 

Νεστορίδης, παράρτηµα). 

4
η
 περίπτωση: Μια τράπεζα χορήγησε καταναλωτικό/προσωπικό δάνειο σ’ έναν 

ιδιώτη, ποσού 2.900€. Το δάνειο έγινε ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και η τράπεζα 

ξεκίνησε δικαστικές ενέργειες εις βάρος του οφειλέτη. Συγκεκριµένα, στις 14-10-

2003 έγινε αίτηση από την τράπεζα για έκδοση διαταγής πληρωµής για χρέος 2090€ 

από το καταναλωτικό/προσωπικό δάνειο. Στις 6-9-2004 έγινε η κατασχετήρια έκθεση 

ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, από το δικαστικό επιµελητή, όπου αναφέρθηκε 

αναλυτικά όλη η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη. Σύµφωνα µ’ αυτήν ο οφειλέτης 

επιτάσσονταν να  καταβάλλει εµπρόθεσµα: 1) 1925€ για επιδικασθείσα απαίτηση, 2) 

65€ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, 3) 153€ για νόµιµους τόκους µέχρι την 

επιταγή πληρωµής (3-11-2003), 4) 6€ έξοδα απογράφου και αντιγράφων (2 

αντίγραφα), 5) 60€ για επίδοση της διαταγής πληρωµής (2 επιδόσεις, στον οφειλέτη 

και στον εγγυητή), και 6) 40€ για σύνταξη επιταγής µετά νοµικής συµβουλής και 

συνολικά €#2.249#. Στις 3-11-2004 ορίστηκε η πρώτη ηµεροµηνία πλειστηριασµού ο 

οποίος δεν πραγµατοποιήθηκε. Στις 13-2-2007 ο οφειλέτης, ξεκίνησε τη διαδικασία 

ασφαλιστικών µέτρων για την εξάλειψη της προσηµείωσης υποθήκης. Στις 21-2-

2007, ο οφειλέτης έκανε αίτηση για ανατροπή της κατάσχεσης (διαδικασία 

ασφαλιστικών µέτρων), γιατί όπως ανέφερε, η οφειλή είχε τακτοποιηθεί και είχε 

παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους χωρίς να έχει ακολουθήσει 

πλειστηριασµός (δικαίωµα του οφειλέτη σύµφωνα µε το νόµο). Ορίστηκε η 

ηµεροµηνία 23-3-2007 για να συζητηθεί η αίτηση για την ανατροπή της κατάσχεσης 

του οφειλέτη. Στις 28-3-2007, βεβαιώθηκε από το δικαστικό επιµελητή ότι όντως δεν 

πραγµατοποιήθηκε πλειστηριασµός για πάνω από ένα χρόνο και έτσι τελικά στις  4-4-

2007, έγινε δεκτή η αίτηση του οφειλέτη, και διατάχθηκε η ανατροπή της 

αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη (στοιχεία που 

δόθηκαν από το δικηγόρο κ. Αποστολίδη, µε τη βοήθεια της δικηγόρου κ. 

Πασχαλίδου).  

5
η
 περίπτωση: Ο οφειλέτης πήρε στεγαστικό δάνειο από µια τράπεζα ποσού 

52.000€. Το δάνειο κρίθηκε ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και στις 9-7-2007 έγινε από 

την τράπεζα η εξώδικη διαµαρτυρία – καταγγελία συµβάσεως – πρόσκληση και 

δήλωση. Με αυτήν, αναγγέλθηκε το κλείσιµο του λογαριασµού του οφειλέτη, ο 

οποίος την ηµεροµηνία κλεισίµατος εµφάνιζε χρεωστικό υπόλοιπο 55.000€ (το ποσό 

αυτό είναι έντοκο, µε επιτόκιο υπερηµερίας από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
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λογαριασµού). Στις 11-7-2007 η διαµαρτυρία αυτή επιδόθηκε νόµιµα από το 

δικαστικό επιµελητή, µε σφραγίδα και υπογραφή του ιδίου, η οποία ανέφερε ότι 

πρέπει εντός 3 ηµερών να καταβληθεί το ποσό. Επίσης, αναφέρεται σ’ αυτήν ότι η 

καταγγελία θα γνωστοποιηθεί στο αρχείο πληροφοριών οικονοµικών στοιχειών της 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Στις 23-7-2007 έγινε αίτηση της τράπεζας για έκδοση διαταγής 

πληρωµής, η οποία επιδόθηκε νόµιµα.  

Παράλληλα όµως, στις 23-6-2005 µια άλλη τράπεζα από την οποία ο οφειλέτης 

είχε πάρει καταναλωτικό δάνειο 3.665€ και είχε ήδη εκδώσει διαταγή πληρωµής εις 

βάρος του, είχε προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του 

οφειλέτη. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη εκτιµήθηκε από την τράπεζα αυτή στο 

ποσό των 120.000€ και τιµή πρώτης προσφοράς ορίστηκαν τα 2/3 της εκτίµησης, 

δηλαδή, 80.000€. Επίσης, ορίστηκε ηµεροµηνία πλειστηριασµού η 21-9-2005. Ο 

πλειστηριασµός δεν πραγµατοποιήθηκε και έτσι ορίστηκε νέα ηµεροµηνία 

πλειστηριασµού η 11-1-2006. Ο πλειστηριασµός αυτός αναβλήθηκε µε πράξη 

αναβολής πλειστηριασµού ακίνητης περιουσίας για τις 10-5-2006. Ο πλειστηριασµός 

αναβλήθηκε και πάλι µε πράξη αναβολής πλειστηριασµού και ορίστηκε νέα 

ηµεροµηνία η 4-10-2006. Ο πλειστηριασµός αναβλήθηκε εκ νέου µε πράξη αναβολής 

πλειστηριασµού. Νέα ηµεροµηνία ορίστηκε η 31-1-2007. Και τότε ο πλειστηριασµός 

δεν διενεργήθηκε.  

Επειδή όµως ο οφειλέτης, είχε απαίτηση και σε άλλη τράπεζα για το στεγαστικό 

δάνειο το οποίο πήρε (56.000€), η τράπεζα εκείνη δήλωσε πως επιθυµεί να γίνει νέος 

πλειστηριασµός ενώπιόν της εκπροσώπου της και ορίστηκε νέα ηµεροµηνία 

πλειστηριασµού η 28-11-2007. Επειδή όµως µέσω της δήλωσης συνέχισης µη 

γενόµενου πλειστηριασµού ακίνητης περιουσίας και της κατάθεσης εγγράφων 

αναγγελίας που έγινε στις 25-9-2007, δόθηκε εντολή για συνέχιση του 

πλειστηριασµού κατά του οφειλέτη µε τιµή πρώτης προσφοράς το ποσό των 80.000€, 

ο οφειλέτης, έκανε ανακοπή την 20/11/2007.  Αντίγραφο της πράξης αυτής δόθηκε 

στον οφειλέτη και στην τραπεζική εταιρεία µε την οποία υπήρχαν προηγούµενες 

εκκρεµότητες. Στις 20-11-2007 ο οφειλέτης, όπως αναφέραµε, έκανε ανακοπή γιατί 

όπως υποστήριξε, η ακίνητη περιουσία του εκτιµήθηκε πολύ χαµηλά. Στις 23-11-

2007, µετά από απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, ξεκίνησε η διαδικασία 

ασφαλιστικών µέτρων µε αντικείµενο τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης 

ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Μ’ αυτήν έγινε κατά ένα µέρος δεκτή η ανακοπή 

του οφειλέτη, για επανεκτίµηση του ακινήτου του, το οποίο εκτιµήθηκε εκ νέου στα 
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156.000€ και τιµή πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασµό τα 104.000€. Επίσης, 

ορίστηκε νέα ηµεροµηνία πλειστηριασµού η 23-1-2008. (στοιχεία που δόθηκαν από 

το δικηγόρο κ. Αποστολίδη, µε τη βοήθεια της δικηγόρου κ. Πασχαλίδου).   

  

1.6. Συµπεράσµατα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος  

 

Όπως προκύπτει απ’ αυτά που αναφέρθηκαν στις παραπάνω ενότητες, οι τράπεζες 

γενικά, δείχνουν να ακολουθούν το ελληνικό τραπεζικό δίκαιο και τη διαδικασία που 

χρειάζεται να ακολουθηθεί σε περίπτωση εµφάνισης µιας καθυστερηµένης οφειλής. 

∆εν παραβιάζουν τα επιτόκια υπερηµερίας και τις περιόδους ανατοκισµού, αλλά 

εκµεταλλεύονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, στο έπακρο. Αυτό από τη µία είναι 

φυσικό γιατί η τράπεζες συµπεριφέρονται ως οποιαδήποτε κερδοσκοπική εταιρεία, 

καθώς άµα δεν είχαν κέρδος δεν θα µπορούσαν να λειτουργήσουν. Αλλά από την 

άλλη, η συµπεριφορά αυτή δεν δείχνει ότι έχουν ως στόχο τους να βοηθήσουν στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

Στη χώρα µας, τα δάνεια φαίνεται να είναι λιγότερα σε σύγκριση µε την υπόλοιπη 

Ζώνη του Ευρώ, αλλά τα επιτόκια των χορηγήσεων είναι πιο ανεβασµένα σε σχέση 

µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί να συµβαίνει 

διότι «το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, το οποίο σε περιπτώσεις καθυστερούµενων 

οφειλών, δεν διασφαλίζει πάντοτε πλήρως τις ελληνικές τράπεζες στις δικαστικές 

διεκδικήσεις τους και στην έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεών τους, σε αντίθεση µε 

ότι συµβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Ελλάδα η διαδικασία είσπραξης των 

οφειλών από τις τράπεζες είναι χρονοβόρα και διαρκεί κατά µέσο όρο πέντε έτη» 

(ICAP, 2006, σελ. 23). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην Ελλάδα 

απαιτούνται πάνω από 24 µήνες για την εκτέλεση των κατασχέσεων ακινήτων στα 

στεγαστικά δάνεια. 

Στην Ιρλανδία, µπορεί να απαιτηθούν µέχρι και 64 µήνες, στην Πορτογαλία µέχρι 

30 µήνες και στη Γαλλία µέχρι 25 µήνες. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Ιταλία, και 

µάλιστα µε µεγάλη διαφορά, καθώς µπορεί να απαιτηθούν µέχρι και 84 µήνες, 

δηλαδή... 7 χρόνια, για την εκτέλεση µιας κατάσχεσης ακινήτου. 

Στη Γερµανία απαιτούνται 3 έως 6 µήνες το πολύ, στην Ολλανδία 6 µήνες, στην 

Αυστρία 6 µήνες, στην Ισπανία 7 µε 9 µήνες και στη Φινλανδία 2 µε 3 µήνες. 
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Στελέχη τραπεζών υπογραµµίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ακόµα 

µειονέκτηµα: η αβεβαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλες τις άλλες χώρες 

τα στοιχεία της  

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δίνουν ένα εύρος για τη χρονική 

διάρκεια που απαιτείται, π.χ. στην Πορτογαλία από 15 έως 30 µήνες, στην Ελλάδα η 

ΕΚΤ σηµειώνει ότι χρειάζονται απλά πάνω από 24 µήνες. Στο ερώτηµα πόσο 

περισσότερο, δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση.  

Υπογραµµίζεται πάντως ότι σε παλαιότερη ανάλυση της ΕΚΤ για τις διαφορές 

των επιτοκίων µεταξύ των Χωρών της Ζώνης του Ευρώ αναφερόταν ότι οι νοµικές 

διαδικασίες και ο χρόνος συλλογής των απαιτήσεων αποτελούν σηµαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα του επιτοκίου. ∆ιότι αν οι τράπεζες δεν µπορούν να 

συλλέξουν τις απαιτήσεις από καθυστερηµένες οφειλές, τις διαγράφουν, και 

αντισταθµίζουν τις ζηµίες µε υψηλότερα επιτόκια (www.kathimerini.gr, 

www.spitogatos.gr). 

Οι τράπεζες κάνουν τα πάντα προκειµένου να συλλέξουν τις απαιτήσεις τους, 

µέσω δικαστικών ενεργειών και κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, και αν δεν 

καταφέρουν να το κάνουν οι ίδιες, πωλούν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σε 

εισπρακτικές επιχειρήσεις. Αυτό όπως αναφέρθηκε και σε πιο πάνω ενότητα είναι 

ενάντια στο νόµο καθώς καταπατά το τραπεζικό απόρρητο, και κάθε εισπρακτική 

επιχείρηση είναι παράνοµη και δεν έχει δικαίωµα για είσπραξη της οφειλής από τον 

δανειζόµενο. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης το επιθυµεί, µπορεί να ζητήσει 

αποζηµίωση, για το γεγονός ότι τα οικονοµικά του στοιχεία δόθηκαν από την τράπεζα 
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σε εισπρακτική επιχείρηση χωρίς την συγκατάθεση του, και µπορεί ενδεχοµένως να 

ζητήσει ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που του προκαλέθηκε.  

Ένα ακόµα στοιχείο στο οποίο οι τράπεζες δείχνουν να παραβαίνουν το νόµο 

είναι το διατραπεζικό σύστηµα επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς 

«Τειρεσίας ΑΕ», που λειτουργεί από το 1997 στη χώρα µας. Συγκεκριµένα, δεν 

τηρήθηκε, ως προς τη σύσταση του, το ν.δ. της 8/13.8.1926 «περί γραφείων 

εµπορικών πληροφοριών», δεν στηρίζει τη συλλογή και την παροχή των 

πληροφοριών του σε προηγούµενη συναίνεση των ατόµων, συνεργεί µε τις τράπεζες 

στη συστηµατική παραβίαση του τραπεζικού απορρήτου, επιβαρύνει τα άτοµα που 

δέχονται την επεξεργασία των δεδοµένων τους µε την ευθύνη κίνησης διαδικασιών 

διόρθωσης ή συµπλήρωσης ανακριβών δεδοµένων, διατυµπανίζει προς κάθε 

αποδέκτη την τυχόν εκπεφρασµένη βούληση ενός ανθρώπου να µην αναγράφονται τα 

δεδοµένα που το αφορούν στο εν λόγω αρχείο και σχεδιάζει την κατάρτιση «λευκών 

λιστών», χωρίς βέβαια, προηγούµενη συναίνεση των ατόµων, προσβάλλοντας έτσι, 

ευθέως το δικαίωµα επί της προσωπικότητάς τους (Ψυχοµάνης, 2006, σελ. 314-316). 

Όµως, η προηγηθείσα οικονοµική αποτυχία ενός τραπεζικού πελάτη, ούτε την 

µελλοντική του συµπεριφορά, ούτε την αποτυχία της νέας του επιχειρηµατικής ιδέας 

προδικάζει. Αντίθετα, η άρνηση µιας τράπεζας να χρηµατοδοτήσει µια νέα 

ελπιδοφόρα ιδέα, επειδή η υπάρχουσα πληροφορία για τον πελάτη είναι τυχαία 

αρνητική, µάλλον κακή υπηρεσία προσφέρει σε µια εθνική οικονοµία (Ψυχοµάνης, 

2006, σελ. 313).  

Συνεπώς, τίθεται πάλι το θέµα της ευθύνης προς αποζηµίωση και ικανοποίηση 

της ηθικής βλάβης του παράνοµα προσβληθέντος ατόµου, είτε µε την εφαρµογή του 

άρθρου 23 ν. 2472/1997, είτε µε εφαρµογή των «περί αδικοπραξιών και περί 

προστασίας της προσωπικότητας» διατάξεις του ΑΚ.  

Εποµένως, ενώ οι τράπεζες φαίνεται να µην παραβαίνουν το νόµο όταν πρόκειται 

για τα επιτόκια υπερηµερίας και ανατοκισµού και ακολουθούν τη διαδικασία για τη 

είσπραξη των απαιτήσεων τους, σύµφωνα µε το τραπεζικό δίκαιο της χώρας, ωστόσο, 

φαίνεται να πράττουν, σοβαρές πληµµέλειες όσον αφορά στην τήρηση του 

τραπεζικού απορρήτου για τους πελάτες τους, προκειµένου, να µην χάσουν τα 

χρήµατά τους. Αυτό που φαίνεται να τις ενδιαφέρει είναι η σίγουρη κερδοφορία τους 

και όχι τα δικαιώµατα των οφειλετών τους.  
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2. Το κυπριακό τραπεζικό σύστηµα 

 

2.1. Εισαγωγή ενότητας 

 

Μη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις ορίζονται ως οι χορηγήσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν υπέρβαση ή καθυστερήσεις στην αποπληρωµή του κεφαλαίου ή του 

τόκου ή των άλλων εσόδων πέραν των τριών µηνών. Για τις καθυστερήσεις στην 

αποπληρωµή πέραν των τριών µηνών, περιλαµβάνονται και απλήρωτοι τόκοι ή άλλα 

έσοδα για τα οποία έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρεις µήνες από την ηµεροµηνία 

κατά την οποία έπρεπε να πληρωθούν προς την τράπεζα 

(http://www.centralbank.gov.cy). 

Για την παραχώρηση χρηµατικών απαιτήσεων προς τους δανειζόµενους οι 

τράπεζες συνήθως λαµβάνουν κάποιες εξασφαλίσεις. Οι εξασφαλίσεις αυτές 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες στις ενοχικές εξασφαλίσεις, που περιλαµβάνουν 

τις εγγυήσεις και τις εµπράγµατες εξασφαλίσεις, που διακρίνονται σε δύο 

υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαµβάνει τις υποθήκες και η δεύτερη τα 

ενέχυρα κάθε µορφής (τίτλων, απαιτήσεων, χρεογράφων, αξιογράφων, µετρητών, 

καταθέσεων κ.λ.π.) (Αγγελόπουλος, 2005, σελ. 499). 

Το 2007, όπως και σε πολλές χώρες της ΕΕ, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση 

των νοµισµατικών µεγεθών στην Κύπρο. Οι µειώσεις των επιτοκίων τα τελευταία 

χρόνια, ιδιαίτερα µετά την ένταξη στην ΕΕ, καθώς και το θετικό κλίµα που 

δηµιουργήθηκε µε την προδιαγραφόµενη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ, 

φαίνεται ότι ενίσχυσαν τις τάσεις για αυξηµένο δανεισµό και κατανάλωση. 

Ο ετήσιος ρυθµός µεγέθυνσης προσφοράς χρήµατος συµπεριλαµβανοµένων των 

Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυµάτων (M2C) επιταχύνθηκε το 2007, φτάνοντας το 

19,5% σε σύγκριση µε 13,7% τον προηγούµενο χρόνο. Πιο αναλυτικά, οι τραπεζικές 

χορηγίες στον ιδιωτικό τοµέα αυξήθηκαν κατά 29,2% το 2007 σε σύγκριση µε 16,1% 

τον προηγούµενο χρόνο. Αντίθετα, λόγω της βελτίωσης των δηµόσιων οικονοµικών 

κατά το υπό ανασκόπηση έτος, οι τραπεζικές πιστώσεις προς το δηµόσιο τοµέα 

παρουσίασαν µείωση της τάξης του 9,9% σε σύγκριση µε αύξηση 14,4% το 2006 

(Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 2007, σελ.36). 

Ο ρυθµός µεγέθυνσης των δανείων σε εγχώριες µη χρηµατοοικονοµικές 

επιχειρήσεις, µετά τη ραγδαία επιτάχυνση που κατέγραψε το 2007 και µέχρι τον 
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Απρίλιο του 2008, τους τελευταίους µήνες παρουσίασε επιβράδυνση, εν µέρει, λόγω 

και της υψηλής βάσης σύγκρισης. Παρόλα αυτά παραµένει σε υψηλά επίπεδα και 

συγκεκριµένα στο 27% στο τέλος του τριµήνου του 2008. Όσον αφορά τα δάνεια σε 

εγχώρια νοικοκυριά, µετά την επιτάχυνση που παρατηρήθηκε στο ρυθµό επέκτασης 

τους από την αρχή του 2008, το Μάιο του 2008 καταγράφηκε επιβράδυνση 

φτάνοντας στο 17,5% στο τέλος του τρίτου τριµήνου του 2008. 

Ο ετήσιος ρυθµός µεγέθυνσης των καταναλωτικών δανείων εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, συνεχίζοντας τη συγκεκριµένη τάση από την αρχή του 

2008 και φτάνοντας στο 26,3% στο τέλος του τρίτου τριµήνου του 2008. Όσο αφορά 

τα ρυθµό µεγέθυνσης στα στεγαστικά δάνεια, αυτός παρουσιάζει γενική επιβράδυνση 

από την αρχή του δευτέρου τριµήνου του 2008, φτάνοντας στο 25,1% στο τέλος του 

τρίτου τριµήνου του 2008. Αντίστοιχα, τα λοιπά δάνεια κατέγραψαν µια γενική 

επιβράδυνση στο ρυθµό µεγέθυνσης από την αρχή του 2008, φτάνοντας στο 4,1% στο 

τέλος του τρίτου τριµήνου, σε σύγκριση µε 7,4% στο τέλος του 2007 (Κεντρική 

Τράπεζα Κύπρου, 2008, σελ.36).  

Οι µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις των ιδιωτών ως ποσοστό επί των συνολικών 

χορηγήσεων προς ιδιώτες,  στο τέλος Σεπτεµβρίου 2008, µειώθηκαν στο 4,1% σε 

σύγκριση µε 4,9% στο τέλος Μαρτίου 2008 και 6,1% στο τέλος Σεπτεµβρίου 2007. Ο 

λόγος των προβλέψεων προς τις συνολικές µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις των 

ιδιωτών παρουσίασε άνοδο στο 94,7%  στο τέλος Σεπτεµβρίου 2008 από 92,9% στο 

τέλος Μαρτίου 2008 και 91,5% στο τέλος Σεπτεµβρίου 2007 (Κεντρική Τράπεζα 

Κύπρου, 2008, σελ.74) . 

Ο λόγος των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων προς τις συνολικές χορηγήσεις σε 

µη χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις µειώθηκε στο 6,5% στο τέλος Σεπτεµβρίου 

2008, έναντι 8,1% στο τέλος Μαρτίου 2008 και 10,2% στο τέλος Σεπτεµβρίου 2007. 

Ο λόγος των προβλέψεων προς τις µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις των µη 

χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων διαµορφώθηκε στο 60,9% στο τέλος Σεπτεµβρίου 

2008, σε σύγκριση µε 58,1% στο τέλος Μαρτίου 2008 και 60,3% στο τέλος 

Σεπτεµβρίου 2007 (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 2008, σελ.82). 

Ο λόγος των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων του ευρύτερου τοµέα των 

ακινήτων προς τις συνολικές χορηγήσεις στον ευρύτερο τοµέα των ακινήτων 

µειώθηκε στο 2,2% στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2008 από 3,2% στο τέλος Μαρτίου 

2008 και 4,8% στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2007. Ο λόγος των προβλέψεων προς τις 

µη εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του ευρύτερου τοµέα των ακινήτων ανήλθε στο 
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52,2% στο τέλος Σεπτεµβρίου 2008, σε σύγκριση µε 51,1% στο τέλος Μαρτίου 2008 

και 44,8% στο τέλος Σεπτεµβρίου 2007 (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 2008, σελ. 89-

90). 

Το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ επεκτάθηκε στο 117,2% κατά το 

τέλος Ιουνίου 2008 από 114,5% στο τέλος ∆εκεµβρίου 2007 και 112,6% στο τέλος 

Ιουνίου 2007. 

Ο λόγος του χρέους των µη χρηµατοοικονοµικών επιχειρήσεων προς το ΑΕΠ 

µειώθηκε στο 141,6% στο τέλος Ιουνίου 2008 έναντι 144,7% στο τέλος ∆εκεµβρίου 

2007 και 133,3% στο τέλος Ιουνίου 2007 (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 2008, σελ.82). 

Τα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των Νοµισµατικών και Χρηµατοπιστωτικών 

Ιδρυµάτων (ΝΧΙ) στην Κύπρο προς τις µη χρηµατοοικονοµικές επιχειρήσεις της 

ζώνης του ευρώ ύψους έως και €1 εκ. αυξήθηκαν από 6,63% τον Μάρτιο 2008 σε 

7,43% τον Σεπτέµβριο 2008 (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 2008, σελ.82-83). 

Τα επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των Νοµισµατικών και Χρηµατοπιστωτικών 

Ιδρυµάτων (ΝΧΙ) στην Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ για 

στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν άνοδο από 5,47% και 6,48% τον 

Μάρτιο 2008 στο 6,40% και 7,75% τον Σεπτέµβριο 2008 αντίστοιχα (Κεντρική 

Τράπεζα Κύπρου, 2008, σελ. 74-75). 

Συγκεκριµένα, στην τράπεζα Κύπρου, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που 

συνήφθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 2008 κυµαίνεται από 4,75% έως 5,25%, ενώ 

όσων παραχωρήθηκαν στη διάρκεια του 2008 και τις πρώτες µέρες του 2009, από 

6,25% έως 7,25%. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων της Marfin Popular Bank 

που συνήφθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 2008 κυµαίνεται από 4,75% έως 5%, 

ενώ όσων παραχωρήθηκαν µετέπειτα, από 6,25% έως 7,50%. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

και η Marfin από την 1η Ιανουαρίου αναπροσάρµοσε προς τα άνω κατά 1% το 

περιθώριο επιτοκίου της. Επίσης το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων της 

Ελληνικής Τράπεζας που συνήφθησαν πριν την 1η Ιανουαρίου του 2008 κυµαίνεται 

από 3,4% έως 4,25%, αλλά σύµφωνα µε ανώτατο στέλεχος της τράπεζας είναι θέµα 

χρόνου η αναπροσαρµογή του δανειστικού περιθωρίου κατά 2%. Τα νεότερα 

στεγαστικά δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας επιβαρύνονται µε επιτόκιο µεταξύ 6,50% 

µε 6,75%. 

Η προνοµιακή θέση στην οποία βρίσκονται τα παλιά στεγαστικά δάνεια έναντι 

των νέων, οφείλεται στην απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας τέλος του 2007, τα 

επιτόκια τους να είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το εκάστοτε βασικό της Ευρωπαϊκής 



 42 

Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, τα νέα στεγαστικά δάνεια επιβαρύνονται από την 

αύξηση του χρήµατος στην κυπριακή αγορά, από την αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου, καθώς επίσης και από το γεγονός ότι τα καταθετικά επιτόκια παραµένουν 

σε υψηλό επίπεδο αγγίζοντας το 7,5% µε 8% (Έλενα Νικολάου – Παυλίδη,2009).  

 

 

Τα Επιτόκια των Στεγαστικών ∆ανείων 

 

Τράπεζα 

 

∆άνεια πριν 1/1/2008 

 

∆άνεια µετά 1/1/2008 

Κύπρου 4,75% - 5,25% 6,25% - 7,25% 

Marfin 4,75% - 5% 6,25% - 7,50% 

Ελληνική 3,49% - 4,25% 6,50% - 6,75% 

Σχήµα 3 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος παραµένει ο πιο σηµαντικός κίνδυνος στο οποίο είναι 

εκτεθειµένες οι τράπεζες. Ο πιστωτικός κίνδυνος που είναι και η σηµαντικότερη 

ενότητα που εξετάζει η Βασιλέια Ι και ΙΙ προκύπτει επειδή οι υπεσχηµένες ροές των 

πρωτογενών απαιτήσεων ( π.χ. δάνεια), τις οποίες η τράπεζα « αγόρασε», µπορεί να 

αποπληρωθούν από τον δανεισθέντα αλλά µπορεί και όχι. Αν όµως ο δανειζόµενος 

χρεοκοπήσει, τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι του δανείου είναι σε κίνδυνο. Σε 

σωρευτικό επίπεδο, η αποτυχία αποπληρωµής µεγάλου αριθµού απαιτήσεων των 

τραπεζών έναντι των επιχειρήσεων ή των νοικοκυριών µπορεί να οδηγήσει την 

τράπεζα σε χρεοκοπία ( Παπαγόπουλος και Πελετίδης, 2007, σελ. 85). 

Για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου οι τράπεζες πραγµατοποιούν 

(πιστωτικούς) ελέγχους µε τη βοήθεια πληροφοριών που αφορούν κυρίως την πορεία 

των επιχειρήσεων, στις οποίες έχουν δανείσει (Παπαγόπουλος και Πελετίδης, 2007, 

σελ. 85). Η πιστοδοτική απόφαση πρέπει πρωτίστως να βασίζεται στην πιστοληπτική 

ικανότητα και την ικανότητα αποπληρωµής του δανειολήπτη. Εντούτοις, οι 

εξασφαλίσεις και οι εγγυήσεις που παρέχονται για µείωση του πιστωτικού κινδύνου 

είναι, επίσης σηµαντικές. 

Τονίζεται, ωστόσο, ότι η εξασφάλιση δεν µπορεί να αποτελεί υποκατάστατο µιας 

περιεκτικής αξιολόγησης του δανειολήπτη ή του αντισυµβαλλοµένου, ούτε µπορεί να 

αντισταθµίσει την έλλειψη επαρκών πληροφοριών. Οι εποπτευόµενες τράπεζες 
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πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η λήψη αναγκαστικών µέτρων κατά του πελάτη 

ενδέχεται να εκµηδενίζει το περιθώριο κέρδους τους, καθώς επίσης, ότι η αξία της 

εξασφάλισης µπορεί κάλλιστα να µειωθεί από τους ίδιους παράγοντες που οδήγησαν 

στη µειωµένη δυνατότητα ανάκτησης της πίστης. 

 

Οι εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να διαθέτουν πολιτική και διαδικασίες 

αναφορικά µε: 

� Την αποδοχή διαφόρων τύπων εξασφαλίσεων, 

� Την ταξινόµηση των εξασφαλίσεων, 

� Την τακτική παρακολούθηση και εκτίµηση της αξίας των εξασφαλίσεων, 

� Τη διασφάλιση ότι οι εξασφαλίσεις είναι νοµικά εκτελεστέες, επαρκείς και 

ρευστοποιήσιµες, 

� Την αναγνώριση και διαχείριση τυχόν συγκεντρώσεων που προκύπτουν 

από εξασφαλίσεις. 

Οι εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να αξιολογούν το βαθµό κάλυψης που 

παρέχεται από τις εγγυήσεις σε συσχετισµό µε τη πιστοληπτική ποιότητα και τη 

νοµική ικανότητα του εγγυητή, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν κάνουν 

υποθέσεις σχετικά µε έµµεση (implied) στήριξη από τρίτους. 

Όσον αφορά τις συµφωνίες συµψηφισµού που χρησιµοποιούνται για τη µείωση 

του πιστωτικού κινδύνου, ιδίως στις διατραπεζικές συναλλαγές, οι εποπτευόµενες 

τράπεζες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι συµφωνίες αυτές είναι βάσιµες και νοµικά 

εκτελεστές (http://www.centralbank.gov.cy). 

Ένας δεύτερος τρόπος αντιµετώπισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η λεγόµενη 

διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων. Με τη διαφοροποίηση αυτή 

επιτυγχάνεται στατιστικά η µείωση της πιθανότητας αθέτησης του 

αντισυµβαλλόµενου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου (Παπαγόπουλος και Πελετίδης, 

2007, σελ. 85 - 86). 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ενδεχόµενης αδυναµίας του πελάτη της 

τράπεζας να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και να εξυπηρετήσει το 

δάνειο του, µε αποτέλεσµα τη µη εξόφληση ή την καθυστερηµένη αποπληρωµή του 

δανείου (http://www.acb.com.cy). 

Ως γενικότερη συνέπεια θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η σωστή µέτρηση 

του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνει τρία πράγµατα για την κάθε τράπεζα αλλά και 

το τραπεζικό σύστηµα εν γένει: 
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1. Προφυλάσσει από κακές επενδυτικές επιλογές 

2. ∆ίνει την ακριβή χρηµατοοικονοµική κατάσταση που βρίσκεται το 

δανειακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας 

3. Προφυλάσσει τους καταθέτες από το να χάσουν τα χρήµατα τους από µια 

πιθανή τραπεζική χρεοκοπία (Παπαγόπουλος και Πελετίδης, 2007, 

σελ.114). 

 

2.2. Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που οφείλεται σε αδυναµία ενός 

συµµετέχοντος σε σύστηµα πληρωµών να ανταποκριθεί στις οικονοµικές του 

υποχρεώσεις σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή οποιαδήποτε µεταγενέστερη αυτής 

στιγµής (Αγγελόπουλος, 2005, σελ.568). 

Οι τράπεζες πρέπει να διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο που ενέχεται τόσο 

στο σύνολο του χαρτοφυλακίου τους όσο και στις επιµέρους πιστοδοτήσεις ή 

συναλλαγές. Πρέπει επίσης να εξετάζουν τη σχέση µεταξύ του πιστωτικού κινδύνου 

και των άλλων κινδύνων στους οποίους εκτίθενται. 

Εκτός από τις δανειοδοτήσεις, πηγές πιστωτικού κινδύνου υφίστανται σε όλες τις 

δραστηριότητες της τράπεζας, τόσο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο όσο και στο 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών καθώς και στα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, 

όπως τα οµόλογα, τα βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα, παράγωγα, µη χρησιµοποιηθείσες 

πιστωτικές ευχέρειες ή όρια, εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις κ.τ.λ. 

Ο κίνδυνος χώρας, ο κίνδυνος µεταφοράς και ο κίνδυνος διακανονισµού 

θεωρούνται, επίσης, µέρος του πιστωτικού κινδύνου, υπό την ευρύτερη έννοια του 

όρου. 

 

2.2.1. Μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και συστήµατα διοικητικής 

πληροφόρησης. 

 

Οι εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να µετρούν τον πιστωτικό 

κίνδυνο που εµπεριέχεται σε όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και τις εκτός 

ισολογισµού υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας άρτια συστήµατα διοικητικής 

πληροφόρησης και κατάλληλες τεχνικές µέτρησης των κινδύνων.   
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Τα συστήµατα διοικητικής πληροφόρησης πρέπει να παράγουν επαρκείς, ακριβείς 

και κατάλληλες πληροφορίες αναφορικά µε τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου 

πιστοδοτήσεων, συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού οποιωνδήποτε 

συγκεντρώσεων κινδύνου, ούτως ώστε να επιτρέπουν στο διοικητικό συµβούλιο και 

στη διεύθυνση: 

� Να αξιολογούν, άµεσα και αξιόπιστα, τον πιστωτικό κίνδυνο που ενέχεται 

στις διάφορες δραστηριότητες της εποπτευόµενης τράπεζας. 

� Να διαπιστώνουν κατά πόσο οι δραστηριότητες της εποπτευόµενης 

τράπεζας συµµορφώνονται µε τη στρατηγική για τον πιστωτικό κίνδυνο. 

� Να εκπληρώνουν τους ρόλους επιτήρησης που τους αντιστοιχούν, 

συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού των απαιτούµενων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Οι εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να χρησιµοποιούν τεχνικές για τη µέτρηση των 

κινδύνων οι οποίες να είναι κατάλληλες για τη φύση, το µέγεθος και την 

πολυπλοκότητα των κινδύνων που ενέχονται στις δραστηριότητες τους και να 

καθιερώνουν διαδικασίες για τον καθορισµό και παρακολούθηση κατάλληλων ορίων. 

Η µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει, τουλάχιστον, να λαµβάνει υπόψη: 

� Τη φύση της συγκεκριµένης πίστης 

� Τους συµβατικούς και οικονοµικούς της όρους 

� Την ύπαρξη εξασφαλίσεων και/ ή εγγυήσεων 

� Την πιθανότητα αθέτησης 

� Πιθανές διακυµάνσεις της αγοράς µε επίδραση στην αξία του ανοίγµατος 

(http://www.centralbank.gov.cy). 

Για να πετύχουν οι τράπεζες να µειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο, µε τη χρήση 

των τεχνικών αντιστάθµισης του πιστωτικού κινδύνου, πρέπει να εφαρµοστούν τα 

ακόλουθα θεσµικά, νοµικά και γενικά κριτήρια: 

� Όλα τα έγγραφα που χρησιµοποιούνται στις συναλλαγές πρέπει να δεσµεύουν 

όλα τα µέρη που συµµετέχουν σε αυτές και να είναι νοµικώς ισχυρά. Οι 

τράπεζες, βασιζόµενες σε ισχυρά θεµελιωµένες νοµικές αρχές, πρέπει να 

διενεργούν επαρκείς νοµικές αναθεωρήσεις για να επιβεβαιώνουν διαρκώς τα 

παραπάνω. 

� Ο θεσµικός µηχανισµός µε βάση τον οποίο το χρηµατοοικονοµικό εχέγγυο 

εκχωρείται ή µεταβιβάζεται πρέπει να εξασφαλίζει ότι η τράπεζα έχει το 

δικαίωµα, καθώς και τους µηχανισµούς εκείνους, ώστε να µπορεί να το 
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εκποιήσει ή να το πάρει στην κατοχή της την κατάλληλη χρονική στιγµή σε 

περίπτωση αδυναµίας πληρωµής, έλλειψης ρευστότητας ή χρεοκοπίας του 

αντισυµβαλλοµένου. Όταν το στοιχείο που τηρείται ως εξασφάλιση βρίσκεται 

σε φύλαξη, πρέπει να διασφαλίζεται ότι διαχωρίζεται αποτελεσµατικά από τα 

περιουσιακά στοιχεία αυτού που ανέλαβε τη φύλαξη του. 

� Προκειµένου ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο χρησιµοποιείται ως 

εξασφάλιση, να θεωρηθεί ότι παρέχει κάποιου είδους προστασία, θα πρέπει η 

αξία του να µη συσχετίζεται θετικά µε την όποια έκφραση πιστωτική 

«ποιότητας»του αντισυµβαλλόµενου (Παναγόπουλος και Πελετίδης, 2007, 

σελ 122-123). 

 

2.2.2. Παράγοντες αξιολόγησης για την έγκριση χορηγιών 

 

Ανάλογα µε τον τύπο του πιστωτικού ανοίγµατος και τη φύση της υφιστάµενης 

σχέσης µε τον οφειλέτη ή αντισυµβαλλόµενο, οι παράγοντες που πρέπει να 

εξετάζονται και να τεκµηριώνονται κατά την έγκριση χορηγήσεων πρέπει, 

τουλάχιστον, να περιλαµβάνουν: 

� Το ποσό, τους όρους και το σκοπό της πίστης, καθώς και την 

αναµενόµενη πηγή αποπληρωµής 

� Το υφιστάµενο προφίλ κινδύνου ( συµπεριλαµβανοµένων της φύσης και 

του ολικού κινδύνου) του δανειολήπτη ή αντισυµβαλλοµένου και της 

εξασφάλισης, καθώς της ευαισθησίας τους στις εξελίξεις της οικονοµίας 

και της αγοράς 

� Την υφιστάµενη ικανότητα αποπληρωµής του δανειολήπτη, το ιστορικό 

αποπληρωµής και τη µελλοντική του ικανότητα αποπληρωµής 

� Το ποσοστό της συνεισφοράς του δανειολήπτη από ιδίους πόρους για το 

χρηµατοδοτούµενο έργο 

� Για τις επιχειρηµατικές πιστοδοτήσεις, την κατάσταση της βιοµηχανίας ή 

του οικονοµικού τοµέα που δραστηριοποιείται ο δανειολήπτης, τη θέση 

του δανειολήπτη στον τοµέα αυτό, καθώς και την επιχειρηµατική του 

πείρα 

� Τις υποχρεώσεις έναντι ατόµων που συνδέονται µε τον δανειολήπτη 

� Τους προτεινόµενους όρους και προϋποθέσεις της πίστης, 

συµπεριλαµβανοµένων προστατευτικών ρητρών (covenants) για τον 
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περιορισµό µελλοντικών αρνητικών µεταβολών στο προφίλ κινδύνου του 

δανειολήπτη  

� Όπου ισχύει, την επάρκεια και την δυνατότητα εκτέλεσης των 

εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων, σύµφωνα µε διάφορα σενάρια. 

Κατά την αξιολόγηση κατά πόσο και µε ποιους όρους θα παραχωρηθεί πίστη, οι 

εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να εκτιµούν τους κινδύνους σε σχέση µε την 

αναµενόµενη απόδοση, τόσο από την τιµολόγηση των συγκεκριµένων χορηγήσεων, 

όσο και τη συνολική κερδοφορία από τη σχέση τους µε τον πελάτη. 

Κατά την αξιολόγηση του κινδύνου, οι εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να 

λαµβάνουν, επίσης, υπόψη ενδεχόµενες µελλοντικές µακροοικονοµικές αλλαγές και 

τις πιθανές επιπτώσεις τους στους δανειολήπτες ή αντισυµβαλλόµενους. 

Οι εποπτευόµενες τράπεζες πρέπει να έχουν πλήρη αντίληψη της ταυτότητας των 

προσώπων στα οποία παραχωρούν πίστη. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η 

ακεραιότητα και η φήµη του δανειολήπτη ή του αντισυµβαλλοµένου καθώς και η 

νοµική του ικανότητα να αναλάβει την υποχρέωση. Θα πρέπει να εφαρµόζεται 

αυστηρή πολιτική ούτως ώστε να αποφεύγεται η επιχειρηµατική σχέση µε άτοµα που 

εµπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και άλλα εγκλήµατα. Η φήµη ή η εξοικείωση του 

πελάτη µε την τράπεζα δεν πρέπει, ωστόσο, να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 

τη χορήγηση πίστης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις διαδικασίες που 

χρησιµοποιούνται για την ταυτοποίηση των νέων πελατών. Η εξακρίβωση της 

ταυτότητας του πελάτη πρέπει να τεκµηριώνεται µε έγγραφα που λαµβάνονται από 

ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές τα οποία να αρχειοθετούνται ούτως ώστε να 

καθίσταται δυνατή η εκ των υστέρων διαπίστωση του τρόπου µε τον οποίο η 

πελατειακή σχέση έχει δηµιουργηθεί και τα στοιχεία στα οποία έχει βασισθεί 

(http://www.centralbank.gov.cy ). 

 

2.3. Νοµοθετικό πλαίσιο 

 

Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2001 τα επιτόκια δεν καθορίζονταν ελεύθερα λόγω της 

ύπαρξης νοµοθεσίας για ανώτατο όριο δανειστικού επιτοκίου 9%. Ο νόµος περί 9% 

στα επιτόκια είχε τις ρίζες του στις αρχές της δεκαετίας του 1940 όταν η αποικιακή 

κυβέρνηση θέλησε να καθορίσει το ανώτατο δανειστικό επιτόκιο µε στόχο την 

προστασία του κοινού από την τοκογλυφία. Η ύπαρξη όµως αυτής της νοµοθετικής 

ρύθµισης επηρέαζε καταλυτικά την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής µε τρόπο που 
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δεν υπήρχαν πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Στη Κύπρο ενώ η νοµοθεσία, έθετε 

ως ανώτατο όριο το 9%, ουδόλως απαγορευόταν η µείωση του όταν οι οικονοµικές 

συνθήκες το επέβαλλαν. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά πετύχαιναν να ανεβάζουν τα 

επιτόκια µε τρόπο που να µην αντιβαίνει της νοµοθεσίας. Όταν όµως παρατηρείτο 

κάµψη της οικονοµίας, παρά το γεγονός ότι η νοµοθεσία δεν απαγόρευε τη µείωση 

του επιτοκίου, οι τράπεζες δεν προέβαιναν στις ανάλογες µειώσεις. Επιπρόσθετα 

υπογραµµίζεται ότι η νοµοθεσία για το ανώτατο επιτόκιο οδήγησε σε πολυδιάστατες 

στρεβλώσεις στην οικονοµία. 

Παρά ταύτα η Κύπρος περίµενε µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1999 για να καταργήσει 

τη νοµοθεσία περί του ανώτατου δανειστικού επιτοκίου 9%, µε νέα νοµοθεσία που 

προέβλεπε ότι η ελευθεροποίηση των επιτοκίων θα ελάµβανε χώρα την 1η Ιανουαρίου 

2001 (Θεοφάνους κ.ά., 2003, σελ 89-91). 

Ο, περί ελευθεροποίησης του επιτοκίου και συναφών θεµάτων, νόµος 160(Ι) του 

1999, αντικατέστησε τον πιο πάνω νόµο. Με το νόµο αυτό η τράπεζα έχει 

υποχρεώσει να ενηµερώνει τον οφειλέτη για το ύψος του επιτοκίου που θα χρεώνεται 

εκάστοτε αναφορικά µε το δάνειο ή την πιστωτική διευκόλυνση, τον τρόπο µε τον 

οποίο θα υπολογίζεται και το χρόνο που θα εισπράττεται ή θα χρεώνεται στο 

λογαριασµό του οφειλέτη. Επίσης να ενηµερώνουν τους οφειλέτες µε γραπτή 

ειδοποίηση είτε µε ανακοίνωση στον ηµερήσιο τύπο για τυχόν αλλαγή στο επιτόκιο, 

να µην ανατοκίζουν περισσότερο από δύο φορές το χρόνο, και να παρέχουν 

λεπτοµέρειες για τυχόν άλλες χρεώσεις ή ανάκτηση εξόδων που σχετίζονται µε το 

δάνειο (http://www.centralbank.gov.cy).  

  

2.3.1. Αναγνώριση τόκων και άλλων εσόδων 

 

Σύµφωνα, µε την οδηγία του άρθρου 41 περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου, της 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ο υπολογισµός του ύψους των τόκων και των άλλων 

εσόδων για τις µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις, που αναγνωρίζονται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων γίνεται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 – 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ39, το 

ύψος των τόκων και άλλων εσόδων που πιστώνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 

πρέπει να υπολογίζεται πάνω στη καθαρή λογιστική αξία του δανείου, δηλαδή πάνω 

στο ποσοστό του δανείου µείον τις συσσωρευµένες προβλέψεις. Συνεπώς, οι τόκοι 

και άλλα έσοδα που αναλογούν στο ποσό των χορηγήσεων για το οποίο έγινε 
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πρόβλεψη θα πρέπει να πιστώνονται απευθείας στις προβλέψεις χωρίς επηρεασµό του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

Σε περίπτωση που η τράπεζα έχει προβεί σε πρόβλεψη για συλλογική αποµείωση 

των δανειακών χαρτοφυλακίων της (collective impairment) και εν συνέχεια 

κατανέµει αναλογικά την πρόβλεψη αυτή στους λογαριασµούς των πελατών που 

περιλαµβάνονται στο συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο για σκοπούς υπολογισµού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, τότε θα πρέπει να γίνεται ο ίδιος χειρισµός των τόκων και 

άλλων εσόδων όπως περιγράφεται πιο πάνω (http://www.centralbank.gov.cy ). 

 

2.3.2 Τόκος σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής 

 

Σύµφωνα µε το νόµο 73(I) του 2003, που προνοεί για την καταπολέµηση των 

καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές και Άλλα Συναφή Θέµατα ο 

οφειλέτης είναι υπόχρεος για καταβολή τόκου σε περίπτωση καθυστέρησης 

πληρωµής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής όπως ορίζεται στη σύµβαση 

για την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ο τόκος υπερηµερίας 

καθίσταται απαιτητός από την ηµέρα που ακολουθεί την ηµεροµηνία πληρωµής ή το 

τέλος της περιόδου πληρωµής που ορίζει η σύµβαση: 

� Εάν η ηµεροµηνία ή η περίοδος πληρωµής δεν ορίζεται στη σύµβαση, τόκος 

καθίσταται αυτόµατα απαιτητός χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση 

υπενθύµισης: 

I. τριάντα ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του 

τιµολογίου ή άλλης ισοδύναµης αίτησης για πληρωµή 

II. εάν η ηµεροµηνία παραλαβής του τιµολογίου ή της ισοδύναµης αίτησης 

για πληρωµή είναι αβέβαιη, τριάντα ηµέρες µετά την παραλαβή των 

αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών 

III.  εάν ο οφειλέτης έχει παραλάβει το τιµολόγιο ή την ισοδύναµη αίτηση για 

πληρωµή πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα ηµέρες µετά την 

παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών 

IV. εάν προβλέπεται από οποιαδήποτε νοµοθεσία ή τη σύµβαση, διαδικασία 

αποδοχής ή ελέγχου, µε την οποία επαληθεύεται η συµφωνία των αγαθών 

ή υπηρεσιών µε τα οριζόµενα στη σύµβαση και εάν ο οφειλέτης λάβει το 

τιµολόγιο ή την ισοδύναµη αίτηση για πληρωµή νωρίτερα ή κατά την 
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ηµεροµηνία, κατά την οποία διενεργείται η αποδοχή ή ο έλεγχος, τριάντα 

ηµέρες µετά από αυτή την τελευταία ηµεροµηνία 

� Ο πιστωτής δικαιούται τόκο υπερηµερίας στο βαθµό που: 

I. Έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νοµικές του υποχρεώσεις 

II. δεν έχει λάβει εγκαίρως το οφειλόµενο ποσό, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν 

ευθύνεται για την καθυστέρηση (http://www.mcit.gov.cy). 

 

2.3.3 Ύψος τόκων υπερηµερίας 

 

Εκτός εάν η σύµβαση ορίζει διαφορετικά, το ύψος των τόκων υπερηµερίας 

(«νόµιµο επιτόκιο»), τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης, σύµφωνα 

µε το παραπάνω άρθρο ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η 

Κεντρική Τράπεζα στην πλέον πρόσφατη κύρια πράξη αναχρηµατοδότησης της, η 

οποία πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου 

εξαµήνου («επιτόκιο αναφοράς»), συν επτά εκατοστιαίες µονάδες («περιθώριο»). 

Συγκεκριµένα, το επιτόκιο υπερηµερίας έχει µειωθεί κατά 2,5%  και όλες οι τράπεζες 

εφαρµόζουν πλέον αυτό το περιθώριο, που είναι και το ανώτατο.  

Το επιτόκιο αναφοράς, το οποίο ισχύει την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του 

οικείου εξαµήνου ισχύει για τους επόµενους έξι µήνες. 

Το επιτόκιο που εφαρµόζει η Κεντρική Τράπεζα για τις βασικές πράξεις 

αναχρηµατοδότησης καθορίζεται από το επιτόκιο που ισχύει για τέτοιες πράξεις στις 

προσφορές µε σταθερό επιτόκιο.  

Τηρουµένων των διατάξεων του πιο πάνω Νόµου, σε περίπτωση, κατά την οποία 

µια βασική πράξη αναχρηµατοδότησης πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη 

διαδικασία της προσφοράς µε κυµαινόµενο επιτόκιο, το επιτόκιο αυτό αφορά το 

οριακό επιτόκιο, το οποίο προέκυψε από την εν λόγω προσφορά. Αυτό ισχύει τόσο 

για τις δηµοπρασίες µε ενιαίο επιτόκιο όσο και για τις δηµοπρασίες µε κυµαινόµενο 

επιτόκιο. 

Ο πιστωτής δικαιούται να απαιτήσει από τον οφειλέτη εύλογη αποζηµίωση για 

όλα τα σχετικά έξοδα είσπραξης που οφείλονται στην καθυστερηµένη πληρωµή του 

οφειλέτη, και τα οποία ανταποκρίνονται στις αρχές της αναλογικότητας όσον αφορά 

τη σχετική οφειλή, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση 

(http://www.mcit.gov.cy). 
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2.3.4 Απαγορευτικά διατάγµατα, ρήτρα παρακράτησης της κυριότητας και 

διαδικασίες είσπραξης. 

Καταχρηστικός χαρακτήρας συµφωνιών 

 

Παρά τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νοµοθεσίας εκάστοτε σε ισχύ στη 

∆ηµοκρατία, συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών ως προς την ηµεροµηνία 

πληρωµής ή ως προς τις συνέπειες της καθυστέρησης πληρωµής που δεν είναι 

σύµφωνη µε τις διατάξεις της επιφύλαξης των πιο πάνω άρθρων, είτε δεν είναι 

εκτελεστή, είτε γεννά αξίωση αποζηµίωσης εάν συνεκτιµωµένων όλων των 

περιστάσεων της υπόθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλακτικών ηθών και της 

φύσης του προϊόντος, αυτή κριθεί κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή, εκτός 

εάν το δικαστήριο καθορίσει διαφορετικούς όρους που είναι δίκαιοι. 

Για την εκτίµηση του τυχόν κατάφωρα καταχρηστικού χαρακτήρα µιας 

συµφωνίας για τον πιστωτή, λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, κατά πόσον ο 

οφειλέτης έχει οποιοδήποτε αντικειµενικό λόγο απόκλισης από τις διατάξεις των 

παραπάνω άρθρων. 

Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται αίτηση σχετικά µε τις διατάξεις 

του παρόντος Νόµου, έχει εξουσία, τηρουµένων των διατάξεων του περί Πολιτικής 

∆ικονοµίας Νόµου, των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 έως 2002 και των περί 

Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών, να εκδώσει διάταγµα, 

περιλαµβανοµένου και απαγορευτικού διατάγµατος, µε το οποίο να διατάσσει: 

(α) Την άµεση παύση και/ή τη µη επανάληψη της χρησιµοποίησης της περί ής η 

αίτηση καταχρηστικής ρήτρας 

(β) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών, κατά την κρίση του 

δικαστηρίου, µέτρων προς άρση της παράνοµης κατάστασης που δηµιούργησε η 

χρησιµοποίηση της περί ής η αίτηση καταχρηστικής ρήτρας 

(γ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή µέτρο που κρίνεται αναγκαίο ή εύλογο υπό τις 

περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης (http://www.mcit.gov.cy). 

 

2.4. Εφαρµογή στην Πράξη 

 

2.4.1. Τραπεζικά σήµατα κινδύνου 

 

Ακόµα και όταν ο δανειολήπτης φαίνεται να καλύπτει τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις όλων των τρεχουσών δανειακών του υποχρεώσεων, µπορεί να 

εµφανιστούν σήµατα επιδείνωσης της συνεργασίας του µε την τράπεζα. Μερικά από 

τα τραπεζικά προειδοποιητικά σήµατα κινδύνου που χρίζουν προσεκτικότερης 

παρακολούθησης είναι: 

• Μείωση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασµών 

• Επαναλαµβανόµενες ή απροσδόκητες ανανεώσεις γραµµατίων σε διαταγή 

• Ανεπαρκείς οικονοµικός σχεδιασµός των αναγκών για πάγια στοιχεία 

ενεργητικού ή για κεφάλαια κίνησης  

• Υπερβολική εξάρτηση από βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

• Σηµαντικές αλλαγές στον προγραµµατισµό των αιτήσεων για εποχιακά 

δάνεια 

• Απότοµες αυξοµειώσεις του ποσού ή της συχνότητας των αιτήσεων 

δανείου 

• ∆άνεια µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση κεφαλαίων κίνησης 

• Η έκδοση επιταγών για κάλυψη ανείσπρακτων οφειλών (Ruth, 2004, 

σελ.311). 

 

2.4.2 Γενικές αρχές ταξινόµησης των χορηγήσεων ως µη- εξυπηρετούµενες. 

 

 Σύµφωνα, µε την οδηγία του άρθρου 41 περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου, της 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, η ταξινόµηση των µη – εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 

θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα ανά πελάτη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για το 

σύνολο των χορηγήσεων που απολαµβάνει από τον τραπεζικό όµιλο ή από το 

εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα της τράπεζας που είναι 

εγκαθιδρυµένη εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Όταν ρυθµίζονται χορηγήσεις οι οποίες προγενέστερα είχαν καταταχθεί ως µη – 

εξυπηρετούµενες, είτε µέσω νέων χορηγήσεων είτε µέσω αναπροσαρµογής του 

προγράµµατος αποπληρωµής, αυτές συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως µη – 

εξυπηρετούµενες για περίοδο 180 ηµερών µετά την έναρξη του νέου προγράµµατος 

αποπληρωµής. Μετά το τέλος της περιόδου αυτής, η χορήγηση κατατάσσεται ως µη – 

εξυπηρετούµενη µόνο αν πληροί τα κριτήρια που ισχύουν για την ταξινόµηση 

χορηγήσεων ως µη εξυπηρετούµενες. 
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Σε περιπτώσεις που υπάρχουν κοινές εξασφαλίσεις οι οποίες καλύπτουν 

περισσότερους από ένα πελάτες, οι λογαριασµοί θεωρούνται πλήρως καλυµµένοι µε 

εξασφαλίσεις µόνον αν, αφού ληφθούν υπόψη οι ατοµικές εξασφαλίσεις κάθε πελάτη, 

το υπόλοιπο των υποχρεώσεων που παραµένει καλύπτεται πλήρως από τις κοινές 

εξασφαλίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, όλες οι χορηγήσεις των πελατών αυτών 

θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται πλήρως µε εξασφαλίσεις και, συνεπώς, 

εφαρµόζονται τα κριτήρια για χαρακτηρισµό τους ως µη – εξυπηρετούµενες. 

Όταν η χρέωση δόσεων δανείων σε τρεχούµενο λογαριασµό δηµιουργεί 

υπέρβαση ή αυξάνει την υπέρβαση στον τρεχούµενο λογαριασµό, οι δόσεις αυτές 

θεωρούνται καθυστερηµένες για τα εν λόγων δάνεια. Σε περίπτωση, όµως που έχουν 

παρέλθει τρείς µήνες από την ηµεροµηνία που οι δόσεις θα έπρεπε να είχαν 

πληρωθεί, τα επηρεαζόµενα δάνεια κατατάσσονται ως µη – εξυπηρετούµενα. 

Οι κοινοί λογαριασµοί συνυπολογίζονται µε τους προσωπικούς λογαριασµούς του 

κάθε κοινού οφειλέτη, σαν να ήταν προσωπικοί λογαριασµοί του. ∆εν επιτρέπεται η 

κατανοµή του κοινού λογαριασµού στους από κοινού οφειλέτες. 

Σε περίπτωση µη-εξυπηρετούµενης χορήγησης, που µετατρέπεται από ένα 

νόµισµα σε άλλο νόµισµα, αυτή εξακολουθεί να θεωρείται µη – εξυπηρετούµενη 

ενόσω εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών 

(http://www.centralbank.gov.cy ). 

 

2.4.3. Κριτήρια για την ταξινόµηση χορηγήσεων ως µη-εξυπηρετούµενων και 

εξαιρέσεις 

 

Αν το άθροισµα των χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασµών χορηγήσεων ενός 

πελάτη που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών είναι µεγαλύτερο 

από το είκοσι τοις εκατό του συνόλου των άµεσων χορηγήσεων του από τον ίδιο 

τραπεζικό όµιλο ή από το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα, 

τότε όλες οι χορηγήσεις του πελάτη χαρακτηρίζονται ως µη-εξυπηρετούµενες. Εάν το 

άθροισµα των χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασµών χορηγήσεων του πελάτη που 

παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των τριών µηνών είναι µέχρι και το είκοσι τοις 

εκατό του συνόλου των άµεσων χορηγήσεων του από τον ίδιο τραπεζικό όµιλο ή από 

το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα, τότε µόνο οι 

λογαριασµοί χορηγήσεων του πελάτη που παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 

τριών µηνών χαρακτηρίζονται ως µη-εξυπηρετούµενες. 
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Ένας τρεχούµενος λογαριασµός µε όριο παρατραβήγµατος θεωρείται ως µη- 

εξυπηρετούµενος όταν: 

I. Παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο πέραν του πέντε τοις εκατό του ορίου 

που έχει κοινοποιηθεί στον πελάτη, επί συνεχούς βάσης, για 

περισσότερους από τρείς µήνες 

II. Μετά την πάροδο τριών µηνών από την πρώτη ηµεροµηνία κατά την 

οποία απαιτήθηκε η αποπληρωµή του χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασµού, δεδοµένου ότι ο λογαριασµός δεν είχε ήδη ταξινοµηθεί ως 

µη-εξυπηρετούµενος. 

Η τράπεζα ή το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα, 

δύναται να αυξήσουν το εγκεκριµένο όριο παρατραβήγµατος ή να προβούν σε 

προσωρινή έγκριση υπέρβασης του εγκεκριµένου ορίου πελατών για να 

ικανοποιήσουν τυχόν ανάγκες τους σε βραχυπρόθεσµη ρευστότητα, δεδοµένου ότι 

έχει προηγηθεί αξιολόγηση του αιτήµατος των πελατών και απαιτούµενη έγκριση από 

την αρµόδια εγκριτική αρχή του τραπεζικού οµίλου ή του εγγεγραµµένου στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκαταστήµατος. 

Οι λογαριασµοί ενός πελάτη, εξαιρουµένων των λογαριασµών του πελάτη µέσω 

των οποίων λειτουργούν οι πιστωτικές τους κάρτες στην περίπτωση όπου η τράπεζα ή 

το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα τις διαχειρίζονται ως 

ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, θεωρούνται ως µη-εξυπηρετούµενοι 

εφόσον ισχύει τουλάχιστον µια από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

I. Ο τραπεζικός όµιλος ή το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

υποκατάστηµα, έχει προβεί σε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις για 

ένα µέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων του πελάτη 

II. Ο τραπεζικός όµιλος ή το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

υποκατάστηµα, έχει διαγράψει τουλάχιστον ένα λογαριασµό του πελάτη. 

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και στην περίπτωση που διαγράφεται µέρος 

του χρεωστικού υπολοίπου ενός λογαριασµού του πελάτη. Αν το 

υπόλοιπο των χορηγήσεων που παραµένει µετά τη διαγραφή δικαστικά 

µη εισπράξιµων χρεών εξασφαλίζεται πλήρως µε εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις τότε οι χορηγήσεις αυτές δεν χαρακτηρίζονται ως µη 

εξυπηρετούµενες.  Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των χορηγήσεων που 

παραµένει µετά τη διαγραφή δικαστικά µη εισπράξιµων χρεών δεν 

καλύπτεται πλήρως µε εξασφαλίσεις και έχει συµφωνηθεί νέο 
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πρόγραµµα αποπληρωµής, τότε  εφαρµόζονται οι διατάξεις που 

αναφέραµε πιο πάνω. Σε αντίθετη περίπτωση, οι χορηγήσεις αυτές 

παραµένουν ως µη-εξυπηρετούµενες, ή 

III. Υπάρχουν συνθήκες, οι οποίες κατά την κρίση της τράπεζας ή του 

εγγεγραµµένου στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκαταστήµατος, θέτουν 

σε αµφιβολία τη δυνατότητα αποπληρωµής του κεφαλαίου ή του τόκου 

ή των άλλων εσόδων σύµφωνα µε το πρόγραµµα αποπληρωµής 

τουλάχιστον µιας χορήγησης. 

  

Εξαιρέσεις: 

 

Όλες οι άµεσες χορηγήσεις υπό τη µορφή ορίων πιστωτικών καρτών ενδέχεται να 

τυγχάνουν διαχείρισης από τις τράπεζες ή από τα εγγεγραµµένα στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία υποκαταστήµατα, ως ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων. Ως εκ 

τούτου σε περίπτωση που η τράπεζα ή το εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

υποκατάστηµα, επιλέξει, για σκοπούς εφαρµογής της παρούσας Οδηγίας, την 

εναλλακτική µέθοδο διαχείρισης των λογαριασµών µέσω των οποίων λειτουργούν 

όλες οι πιστωτικές κάρτες που έχει εκδώσει η τράπεζα ή το εγγεγραµµένο στη 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα, ως ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, 

τότε, η κάθε επί µέρους χορήγηση, που περιλαµβάνεται στο ξεχωριστό 

χαρτοφυλάκιο, πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά για να κριθεί κατά πόσο 

παρουσιάζει υπερβάσεις ή καθυστερήσεις πέρα των τριών µηνών, χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη τυχόν άλλες χορηγήσεις που παρέχει η τράπεζα ή το 

εγγεγραµµένο στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα, στον πελάτη – κάτοχο της 

πιστωτικής κάρτας. Έτσι, σε περίπτωση που η τράπεζα ή το εγγεγραµµένο στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποκατάστηµα, επιλέξει την εναλλακτική µέθοδο διαχείρισης 

των πιστωτικών καρτών, ο λογαριασµός κάθε πελάτη, µέσω του οποίου λειτουργεί η 

πιστωτική κάρτα, δεν θα περιλαµβάνεται στις άµεσες χορηγήσεις του πελάτη. 

Οι άµεσες χορηγήσεις και τα υποκατάστατα χορηγήσεων πελατών που 

καλύπτονται πλήρως µε εξασφαλίσεις δεν χαρακτηρίζονται ως µη-εξυπηρετούµενες. 

Σε περίπτωση που χορηγήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως µη-εξυπηρετούµενες και ο 

πελάτης προσκοµίσει επιπρόσθετες εξασφαλίσεις ούτως ώστε να µην υφίσταται 

πλέον οποιοδήποτε άνοιγµα, τότε οι χορηγήσεις του παύουν να θεωρούνται ως µη-

εξυπηρετούµενες. 



 56 

Όταν η δόση αποπληρωµής δανείου δεν καταβλήθηκε πλήρως και το απλήρωτο 

µέρος της δόσης δεν ξεπερνά το είκοσι τοις εκατό της δόσης, το δάνειο δεν θεωρείται 

ως µη-εξυπηρετούµενο (http://www.centralbank.gov.cy ). 

Όταν µια οφειλή γίνεται  ληξιπρόθεσµη, οι τράπεζες ακολουθούν κάποιες 

διαδικασίες για να εισπράξουν τα χρήµατα τους. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν 

τακτοποιήσει τις χρηµατικές του υποχρεώσεις προς την τράπεζα, τότε η τράπεζα 

λαµβάνει δικαστικά µέτρα και κινούν αγωγή προς τον πρωτοφειλέτη και τους 

εγγυητές. Οι διαδικασίες που ακολουθεί η τράπεζα αναφέρονται πιο κάτω. 

 

2.4.4. Ενηµέρωση του δανειολήπτη και των εγγυητών. 

  

Αφού διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης καθυστερεί να πληρώσει τις οφειλές του, η 

τράπεζα στον πρώτο µήνα καθυστέρησης επικοινωνεί τηλεφωνικώς και γραπτώς µε 

το δανειολήπτη και ζητά να τακτοποιήσει τις καθυστερηµένες του δόσεις. Η ίδια 

γραπτή ενηµέρωση αποστέλλεται και στους εγγυητές. Σε περίπτωση που ο 

δανειολήπτης δεν τακτοποιήσει τις καθυστερηµένες του δόσεις, τότε οι σχετικοί 

λογαριασµοί αναγγέλονται στο Τµήµα Είσπραξης Καθυστερηµένων Χρεών όπου 

καθορίζουν τα κριτήρια µε βάση τη διαδικασία που ξεκινά η είσπραξη των χρεών. Το 

Τµήµα Είσπραξης Καθυστερηµένων Χρεών, συνεχίζει να ενηµερώνει τον οφειλέτη 

µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας αλλά και µέσω γραπτής επικοινωνίας όπως και τους 

εγγυητές. 

Μετά από τρείς καθυστερηµένες δόσεις, οι λογαριασµοί γίνονται µη 

εξυπηρετούµενοι. Έτσι το Τµήµα Είσπραξης Καθυστερηµένων Χρεών, ενηµερώνει 

τον δανειολήπτη και τους εγγυητές µέσω συστηµένης επιστολή «προ τερµατισµού» 

και τον καλεί µέσα σε 21 µέρες να εξοφλήσει τις καθυστερηµένες του οφειλές. Αν ο 

οφειλέτης δεν ανταποκριθεί στο κάλεσµα της τράπεζας, µετά από 21 ηµέρες 

αποστέλλεται επιστολή «τερµατισµού» στον οφειλέτη και στους εγγυητές όπου τον 

ενηµερώνει ότι αν δεν παρουσιαστεί εντός 7 ηµερών για διακανονισµό των 

καθυστερηµένων του οφειλών θα τερµατίσει τον λογαριασµό του (ΣΑΠ, κ. 

Τουµάσης, κ. Καρυδά, κ. Μάπουρα, κ. Ορφανίδη, παράρτηµα).    

 

2.4.5. Ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων  

 

Η ρευστοποίηση αποτελεί µια ελκυστική προσέγγιση ενός προβληµατικού 
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δανείου όταν η τράπεζα επιθυµεί να εξοικονοµήσει το χρόνο και το χρήµα που θα 

έπρεπε να διαθέσει για να συνεργαστεί µε τον δανειολήπτη. Εκτός αυτού, η τράπεζα 

δεν αντιµετωπίζει την προοπτική αύξησης των κινδύνων που διατρέχει αν συνεχίσει 

να επιδεινώνεται η οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη. Αν και αποτελεί την πιο 

άνετη λύση, η ρευστοποίηση µπορεί να µην είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για 

τον περιορισµό της ζηµιάς της τράπεζας. Πριν προβεί σε ρευστοποίηση των 

εξασφαλίσεων, ο διευθυντής χορηγήσεων εξετάζει τα δικαιώµατα της τράπεζας επί 

των εξασφαλίσεων, τη συνεργασία του δανειολήπτη, και την αξία και 

εµπορευσιµότητα των εξασφαλίσεων. 

Μια τράπεζα µπορεί να ρευστοποιήσει τις εξασφαλίσεις µε ποικίλους τρόπους, 

ανάλογα µε τη µορφή της εξασφάλισης και µε την πιθανή αµφισβήτηση των 

δικαιωµάτων της τράπεζας από τον οφειλέτη. Η ιδανική λύση είναι µια εξώδικη 

διαδικασία ρευστοποίησης. Πιο κάτω αναφέρονται µερικά από τα είδη της 

ρευστοποίησης. 

• Ρευστοποίηση διαθεσίµων: βάσει των όρων των περισσότερων εγγράφων του 

δανείου, η τράπεζα κατοχυρώνει το δικαίωµα συµψηφισµού, βάσει του οποίου 

µπορεί να αποσύρει χρήµατα από τους τραπεζικούς λογαριασµούς του 

δανειολήπτη (όψεως, µισθοδοσίας, εταιρικών πιστοποιητικών κατάθεσης, και 

διακίνησης επιταγών) και να τα χρησιµοποιήσει προς κάλυψη των ποσών που 

οφείλονται από τον δανειολήπτη. Το εµπράγµατο δικαίωµα παγιώνεται απλώς 

και µόνο µε την τήρηση των λογαριασµών εκ µέρους της τράπεζας. Ο 

συµψηφισµός όµως κατά πάσα πιθανότητα θα εξαντλήσει τα ταµειακά 

διαθέσιµα της επιχείρησης, και ίσως να την οδηγήσει σε πτώχευση. Γι’ αυτό 

το λόγο ο διευθυντής χορηγήσεων πρέπει να σταθµίζει τις συνέπειες µιας 

πιθανής πτώχευσης έναντι των κινδύνων που διατρέχει η τράπεζα αν δεν 

προβεί σε αυτή την ενέργεια και επιτρέψει στον δανειολήπτη να αντλεί 

κεφάλαια.   

• Ρευστοποίηση χρεογράφων: τα διαπραγµατεύσιµα χρεόγραφα προσφέρουν 

πολλά πλεονεκτήµατα όπως ότι είναι σχετικά εύκολη η αναγκαστική εκτέλεση 

τους, µε την προϋπόθεση ότι η τράπεζα τα έχει στην κατοχή της και έχουν 

υπογραφεί σωστά τα σχετικά έγγραφα, ότι συνήθως είναι εύκολη η εκποίηση 

τους (µολονότι οι κανονισµοί της Επιτροπής Χρηµαταγοράς µπορεί να 

επιτρέπουν την πώληση τους σε ορισµένους αγοραστές µόνο), και αντίθετα 
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από τις άλλες εξασφαλίσεις, περιορίζεται η πιθανότητα αµφισβήτησης του 

δικαιώµατος της τράπεζας από τον οφειλέτη. Όταν η τράπεζα διατηρεί 

χρεόγραφα ως εξασφαλίσεις, ο διευθυντής χορηγήσεων παρακολουθεί τη 

διακύµανση της αξίας τους πριν αποφασίσει αν και πότε θα προβεί σε 

αναγκαστική εκτέλεση. 

• Ρευστοποίηση εισπρακτέων λογαριασµών, αποθεµάτων και εξοπλισµού: ο 

Ενιαίος Εµπορικός Κώδικας (ΕΕΚ) διέπει τις περισσότερες διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης των εισπρακτέων λογαριασµών, των αποθεµάτων 

και του εξοπλισµού. Η αξία ρευστοποίησης αυτών των στοιχείων ενεργητικού 

µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιορισθεί και, όπως προαναφέρθηκε, 

εξαρτάται από τη δυνατότητα πώλησης, την παλαιότητα, και τα έξοδα 

αποθήκευσης και εκποίησης. Ο σοβαρότερος παράγοντας, όµως, είναι η 

προθυµία του οφειλέτη να συνεργαστεί, η τράπεζα µπορεί να λάβει τις 

εξασφαλίσεις στην κατοχή της είτε µέσω της εκούσιας παράδοσης τους από 

τον οφειλέτη είτε µέσω δικαστικής απόφασης υπέρ αυτής. Η εκούσια 

παράδοση είναι λιγότερο δαπανηρή και συνήθως αποφέρει υψηλότερες 

αποδόσεις, επειδή ο οφειλέτης µπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση αγοραστών 

του εξοπλισµού ή των αποθεµάτων ή στην είσπραξη των εισπρακτέων 

λογαριασµών. 

• Ρευστοποίηση ακινήτων: δεδοµένου ότι η κατάσχεση ακινήτων διέπεται από 

τους πολιτειακούς νόµους, οι διαδικασίες ρευστοποίησης δεν είναι ενιαίες. 

Εποµένως είναι αναγκαίο να συνεργάζεται στενά ο διευθυντής χορηγήσεων µε 

το δικαστικό τµήµα της τράπεζας όταν ένα δάνειο εξασφαλίζεται µε βάρη επί 

ακινήτων. Ένα άλλο πιθανό πρόβληµα είναι η αποτίµηση των ακινήτων, που 

µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τις συµβάσεις µακροχρόνιας εκµίσθωσης, µε 

τη θέση του ακινήτου, και την οικιστική ζώνη στην οποία ανήκει. Εν πάση 

περιπτώσει, η ρευστοποίηση ακινήτων αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία 

που µπορεί να διαρκέσει ένα ολόκληρο έτος ή και περισσότερα. Μια 

περιβαλλοντική µελέτη µπορεί να αποκαλύψει αν το ακίνητο έχει υποστεί 

µόλυνση η περιλαµβάνει επικίνδυνες ύλες. Αν ναι, η τράπεζα πρέπει να 

διερευνήσει αν θα της αποδοθούν ευθύνες στην περίπτωση που θα αποκτήσει 

την κυριότητα (Ruth, 2004, σελ.319-321). 
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2.4.6. Οι προοπτικές της προσφυγής στα δικαστήρια 

 

Εάν ο οφειλέτης δεν δώσει τη συγκατάθεση του, η τράπεζα θα πρέπει να αναµένει 

ότι οι προσπάθειες για την αναγκαστική εκτέλεση των εξασφαλίσεων θα 

αντικρουστούν στο δικαστήριο. Αν συµβεί αυτό, η τράπεζα θα εµπλακεί σε 

µακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες µε σηµαντικά δικηγορικά και δικαστικά έξοδα 

(Ruth, 2004, σελ.321). 

 

2.4.7. ∆ικαστικές Ενέργειες 

 

Αφού, δεν υπάρχει συµµόρφωση ούτε από τον πρωτοφειλέτη ούτε και από τους 

εγγυητές, τότε η νοµική υπηρεσία της τράπεζας δίνει εντολή στο δικηγορικό γραφείο 

το οποίο συνεργάζεται και κινούν αγωγή ταυτόχρονα και στον πρωτοφειλέτη αλλά 

και στους εγγυητές. 

Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση και η τράπεζα λαµβάνει µέτρα εκτέλεσης της. 

Τα µέτρα  εκτέλεσης µιας απόφασης είναι: 

� Η αίτηση εκποίησης κινητής περιουσίας είναι µια αίτηση που 

καταχωρείται στο δικαστήριο µαζί µε την απόφαση που έχει εκδοθεί και ο 

επιδοτείς στο δικαστήριο κάνει έρευνα για την κινητή περιουσία του 

οφειλέτη (έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.λ.π) για να τα κατάσχει και να 

τα πωλήσει για να εισπράξει κάποιο ποσό. 

� αίτηση εκποίησης ακίνητης περιουσίας (πρέπει να προηγηθεί όµως πρώτα 

η πιο πάνω αίτηση), και να γίνει έρευνα στο κτηµατολόγιο για την κατοχή 

ακίνητης περιουσίας όπου γίνεται δέσµευση (memo), και διαδικασίες 

πώλησης.   

� αίτηση µηνιαίων δόσεων δηλαδή η τράπεζα κάνει αίτηση στο δικαστήριο 

που υποχρεώνει τον οφειλέτη να παρουσιαστεί στο δικαστήριο, να δείξει 

τα εισοδήµατα του και να υποβάλει το δικαστήριο ένα ποσό που πιστεύει 

ότι ο οφειλέτης µπορεί να το πληρώνει ως µηνιαία δόση. 

� αίτηση πτώχευσης (το µέτρο εξαρτάται από την περίπτωση), είναι όταν ο 

πιστωτής ζητήσει να πτωχεύσει ο οφειλέτης, η περιουσία του οφειλέτη 

περιέρχεται στην κατοχή του επίσηµου παραλήπτη, ο οποίος αναλαµβάνει 

από την περιουσία του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές του (ΣΑΠ, κ. 

∆ιοµήδους, κ. Ευσταθίου, παράρτηµα). 
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2.4.8. Πτώχευση  

 

Οι προσπάθειες ρευστοποίησης µπορεί να εξωθήσουν τον οφειλέτη να ζητήσει 

δικαστική προστασία κηρύσσοντας πτώχευση, µε αποτέλεσµα να επιµηκυνθεί αντί να 

µειωθεί ο χρόνος εξόφλησης. Ακόµα κι αν η ρευστοποίηση αναµένεται να έχει 

αµελητέες επιπτώσεις επί των εργασιών του οφειλέτη, θα προκαλέσει την ανησυχία 

των άλλων πιστωτών, οι οποίοι µπορεί να ακολουθήσουν το παράδειγµα της 

τράπεζας και να στραφούν κι αυτοί κατά του οφειλέτη, µε αποτέλεσµα να τον 

οδηγήσουν σε πτώχευση. 

Για µια τράπεζα ή οποιονδήποτε άλλο πιστωτή, η πτώχευση αποτελεί 

ανεπιθύµητη κατάληξη ενός προβληµατικού δανείου. Όταν µια επιχείρηση υποβάλλει 

αίτηση πτώχευσης, τα περιουσιακά της στοιχεία τίθενται υπό την επιµέλεια του 

δικαστηρίου. Ανάλογα µε την πολιτεία, το δικαστήριο συνήθως διορίζει ένα σύνδικο, 

ο οποίος θα είναι ο άµεσος µεσολαβητής στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 

δικηγόρων της τράπεζας και του οφειλέτη. Η πτώχευση περιορίζει δραστικά τον 

έλεγχο της τράπεζας επί των εξασφαλίσεων που της παρασχέθηκαν, και εκµηδενίζει 

την πιθανότητα να συνεχιστεί η συνεργασία µε το δανειολήπτη για τη διάσωση του 

δανείου. Αντίθετα, η τράπεζα πρέπει να περιµένει στην ουρά µαζί µε τους άλλους 

πιστωτές έως ότου υποβληθεί ένα πρόγραµµα αναδιοργάνωσης ή ρευστοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια αναµονής, όµως η τράπεζα δικαιούται να 

απολαµβάνει επαρκή προστασία, δηλαδή να εισπράξει ορισµένα ποσά, ενώ τα 

περιουσιακά στοιχεία δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν (Ruth, 2004, σελ.321-322). 

.  

2.5 Ενέργειες που γίνονται από τους δικηγόρους των πελατών 

 

Οι δικηγόροι συνήθως προσπαθούν, µέσα από µια επικοινωνία µε τις τράπεζες, να  

µειώσουν το οφειλόµενο ποσό είτε µε την προσπάθεια µείωσης του ποσού, ή µέσω 

µιας προσπάθειας εξώδικου συµβιβασµού όπως για παράδειγµα τη µείωση των 

τόκων. Επίσης, ο πελάτης µπορεί να κερδίσει αρκετό χρόνο αφού οι αγωγές που 

εκδίδονται για υποθέσεις των τραπεζών µπορεί να διαρκέσουν δύο χρόνια µέχρι να 

εκτελεστεί η υπόθεση και έτσι µέσα σε αυτό το διάστηµα ο οφειλέτης να έχει τη 

δυνατότητα να πληρώσει το οφειλόµενο ποσό (ΣΑΠ, κ. Ευσταθίου, παράρτηµα). 

Στη συνέχεια, αναφέρονται κάποια παραδείγµατα όπου οι πελάτες της τράπεζας 

είχαν καθυστερηµένες οφειλές προς αυτές και ποια διαδικασία ακολουθήσανε. 
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1
η
 περίπτωση: Επισυνάπτεται δάνειο αξίας €30,000 για 7 χρόνια, ο οφειλέτης 

πλήρωσε κανονικά τις έξη πρώτες δόσεις και παρέλειψε να πληρώσει τις υπόλοιπες 

δύο δόσεις. Στάλθηκαν 2 επιστολές, και στον πρωτοφειλέτη αλλά και στους εγγυητές 

που τους καλούσαν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. 

Έτσι στάλθηκε επιστολή τερµατισµού του λογαριασµού, καθώς ορίστηκε και η 

ηµεροµηνία που τους καλούσε να καταβάλουν το 10% ολόκληρου του ποσού άµεσα. 

Αφού και πάλι δεν ανταποκρίθηκαν, τον 9/2004 καταχωρήθηκε αγωγή, που τους 

καλούσε µέσα σε 10 ηµέρες να εµφανιστούν στο δικαστήριο. Μετά από 6 µήνες 

καταχωρήθηκε υπεράσπιση, που αµφισβητούσε το ύψος του ποσού,  υποστηρίζοντας 

ότι έγιναν αντισυµβατικές και παράνοµες χρεώσεις τόκου.  

Τελικά τον 6/2007 δηλώθηκε εκ συµφώνου απόφαση για €45,000 πλέον τόκο 8% 

µε κεφαλαιοποίηση των τόκων 2 φορές τον χρόνο πλέον έξοδα δικηγόρου, πλέον 

ΦΠΑ επί των εξόδων µε δικαίωµα εγγραφής memo (υπόµνηµα). Ο οφειλέτης όµως 

και οι εγγυητές δεν ανταποκρίθηκαν και έτσι η τράπεζα προχώρησε στην κατάσχεση 

και πώληση τις κινητής περιουσίας και του πρωτοφειλέτη και των εγγυητών αξίας 

€13,000 και επειδή δεν υπήρχε ακίνητη περιουσία τον 2/2008, έγιναν αιτήσεις 

διεξαγωγής έρευνας στο δικαστήριο για αποπληρωµή του ποσού σε µηνιαίες δόσεις. 

 Κατόπιν ακρόασης, το δικαστήριο διέταξε την καταβολή από τον πρωτοφειλέτη 

€400 τον µήνα και οι εγγυητές από €300. Επειδή, όµως δεν συµµορφωθήκανε, τον 

8/2008 η τράπεζα καταχώρησε αίτηση πτώχευσης.  Ακολούθησε η ένσταση και των 

τριών και τον 10/2008 εκδόθηκαν διατάγµατα παραλαβής εναντίον της περιουσίας 

τους. Το αποτέλεσµα όµως ήταν ότι η τράπεζα είσπραξε µόνο το ποσό των €13,000 

(ΣΑΠ, κ. ∆ιοµήδους, παράρτηµα). 

2
η
 περίπτωση: Στις 23.02.06 έγινε συµφωνία Τρεχούµενου Λογαριασµού και η 

τράπεζα συµφώνησε να παραχωρήσει, και παραχώρησε στον πρωτοφειλέτη 

πιστωτικές διευκολύνσεις ή/και όριο παρατραβήγµατος στον τρεχούµενο χρεωστικό 

λογαριασµό (στο εξής ο «Τρεχούµενος Λογαριασµός») ύψους €3.417,26. Η δεύτερη 

εγγυήτρια εγγυήθηκε αλληλεγγύως και κεχωρισµένως όλες τις υποχρεώσεις του 

πρωτοφειλέτη που πηγάζουν από τη Συµφωνία Τρεχούµενου Λογαριασµού ή/και 

ανέλαβε ευθύνη για την πληρωµή οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού δυνάµει της εν 

λόγω συµφωνίας ή/και διευκόλυνσης πλέον τους αναλογούντες τόκους, προµήθειες 

και τραπεζικά δικαιώµατα, µέχρι τελείας εξόφλησης. 

 Επίσης, µετά από συµφωνία που έγινε στις 25.4.05 µεταξύ της τράπεζας και του 

πρωτοφειλέτη, η τράπεζα συµφώνησε όπως παραχωρήσει, και παραχώρησε στον 
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πρωτοφειλέτη, πιστωτικές διευκολύνσεις ή/και δάνειο ύψους €5,125.80 (στο εξής 

«∆άνειο»). Μετά από συµφωνία που έγινε στις 25.4.05 µεταξύ της τράπεζας και των 

εγγυητών, οι εγγυητές εγγυήθηκαν αλληλεγγύως και κεχωρισµένως όλες τις 

υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτη που πηγάζουν από τη Συµφωνία ∆ανείου ή/και 

ανέλαβαν ευθύνη για την πληρωµή οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού δυνάµει της εν 

λόγω συµφωνίας ή/και διευκόλυνσης πλέον τους αναλογούντες τόκους, προµήθειες 

και τραπεζικά δικαιώµατα, µέχρι τελείας εξόφλησης. 

 Στις 14/03/07, παρουσιάστηκαν καθυστερηµένες δόσεις στο δάνειο αξίας  

€972,16 και ο Τρεχούµενος Λογαριασµός παρουσίαζε υπέρβαση εκ €840,31. 

Στάλθηκαν επιστολές και στον πρωτοφειλέτη και στους εγγυητές, που τους καλούσαν 

εντός 21 ηµερών να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους. Αφού δεν 

συµµορφώθηκαν, στις 14.5.07, η τράπεζα τερµάτισε τη Συµφωνία ή/και την 

λειτουργία του Λογαριασµού ∆ανείου ή/και τη Συµφωνία ή/και λειτουργία του 

Τρεχούµενου Λογαριασµού και απαίτησε από τους εγγυητές να καταβάλουν όλα τα 

οφειλόµενα υπόλοιπα. Παρά τις ως άνω ειδοποιήσεις της τράπεζας, οι εγγυητές µέχρι 

σήµερα αρνούνται ή/και παραλείπουν ή/και αµελούν να συµµορφωθούν µε τις 

υποχρεώσεις τους έναντι της τράπεζας.  

Η τράπεζα απαιτεί από τον πρωτοφειλέτη και τους εγγυητές €3450,58 ως 

υπόλοιπο δανείου ή/και δυνάµει της Συµφωνίας ∆ανείου ηµεροµηνίας 25.4.05 πλέον 

τόκο προς 12,5% επί του ποσού των €3.450,58 από 1.10.07 µέχρι εξοφλήσεων, ο 

οποίος να κεφαλαιοποιείται την 01/07 και 01/01 εκάστου έτους, καθώς και έξοδα, 

πλέον έξοδα επίδοσης πλέον ΦΠΑ. Καθώς επίσης, απαιτείται από τον πρωτοφειλέτη 

και τον πρώτο εγγυητή €4.531,13, ως υπόλοιπο τρεχούµενου λογαριασµού ή/και 

δυνάµει της Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού ηµεροµηνίας 23.2.06 πλέον τόκο 

προς 12,5% επί του ποσού των €4.531,13 από την 1.10.07 µέχρι εξοφλήσεως, ο 

οποίος να κεφαλαιοποιείται την 01/07 και 01/01 εκάστους έτους (ΣΑΠ, κ. Ευσταθίου, 

παράρτηµα). 

3
η
 περίπτωση: Μετά από συµφωνία που έγινε την 1.11.99 η τράπεζα παραχώρησε  

στον πρωτοφειλέτη υπό την εγγύηση ενός εγγυητή, δάνειο €51.260. Το δάνειο θα 

είναι πληρωτέο στις 2.11.99 ή δια µηνιαίων δόσεων εκ €377.60 έκαστη της πρώτης 

δόσεως πληρωτέας στις 30.12.99 και των υπολοίπων την 30ην ηµέρα εκάστου 

επόµενου µηνός µέχρι τελείας εξοφλήσεως. Προς περαιτέρω εξασφάλιση και 

εγγύηση πάσης προς τους ενάγοντας υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη, ο εγγυητής 
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υποθήκευσε προς όφελος της τράπεζας το κτήµα της δυνάµει Υποθήκης ΒΥ.9376/99, 

δια €51.260 πλέον τόκους.  

Οι ενάγοντες µε επιστολή τους την 13.12.2005 ενηµέρωσαν τον πρωτοφειλέτη για 

την αλλαγή του επιτοκίου και απαίτησαν από τον πρωτοφειλέτη εξόφληση παντός 

οφειλόµενου ποσού, αλλά αυτός µέχρι σήµερα αµέλησε ή/και παρέλειψε να το πράξει 

αυτό. Οι ενάγοντες µε επιστολή τους την 14.11.2006, κάλεσαν τον εγγυητή ως 

ενυπόθηκο οφειλέτη όπως εξοφλήσει το ποσό δια το οποίο ευθύνεται, δυνάµει της 

υποθήκης του αλλά αυτός µέχρι σήµερα αµέλησε και/ή παρέλειψε να το πράξει αυτό. 

 Οι εναγόµενοι κατά παράβαση της συµφωνίας, ηµεροµηνίας 1.11.1999, 

εξακολουθούν να οφείλουν το ποσό των €33.219,59 πλέον τόκους προς 2,33% από 

1.1.2005 µέχρι 12.12.2005 και προς 14,25% από 13.12.2005 µέχρι εξοφλήσεων, ποσό 

το οποίο µέχρι σήµερα εξακολουθεί να είναι απλήρωτο. Η τράπεζα, απαιτεί από τον 

πρωτοφειλέτη και τον εγγυητή: 

a) €33.219,59 πλέον τόκο 2,33% από 1.1.2005 µέχρι 12.12.2005 και προς 

14,25% από 13.12.2005 µέχρι εξοφλήσεως, µε δικαίωµα κεφαλαιοποίησης 

των τόκων 2 φορές το χρόνο στις 30.6 και 31.12 ως προνοείται από το 

Νόµο 160(Ι)/99. 

b) ∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου διατάσσει την πώληση του ενυπόθηκου 

κτήµατος του περιγραφόµενου στην παράγραφο 7 ανώτερο προς 

ικανοποίηση της απαιτήσεως και των εξόδων. 

c) Τα έξοδα της παρούσης αγωγής πλέον Φ. Π. Α και έξοδα επίδοσης. 

Εάν ο πρωτοφειλέτης και ο εγγυητής πληρώσουν στην τράπεζα ή τους δικηγόρους 

το αιτούµενο ποσό πλέον €411,77 για έξοδα πλέον Φ. Π. Α και €20,50 έξοδα 

επίδοσης, εντός 10 ηµερών από της επιδόσεως της παρούσας, πάσα περαιτέρω 

διαδικασία θα σταµατήσει (ΣΑΠ, κ. Ευσταθίου, παράρτηµα). 

4
η
 περίπτωση: Στις 4/8/1999 επισυνάπτεται συµφωνία µεταξύ της τράπεζας και 

του οφειλέτη, όπως η τράπεζα να  παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει δάνεια σε 

τρεχούµενο ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό και να δίνει πίστωση ή να παρέχει 

τραπεζικές διευκολύνσεις για τόση περίοδο όση η τράπεζα ήθελε αποφασίσει. Οι 

εγγυητές συµφώνησαν όπως να έχουν ολόκληρη την υποχρέωση όπως και ο 

πρωτοφειλέτης σε περίπτωση που µια οφειλή καταστεί απαιτητή. Το οφειλόµενο 

ποσό ανέρχεται στα €6.735.071,44 και για αυτό είναι υπεύθυνοι, σε περίπτωση που ο 

πρωτοφειλέτης παραλείπει να πληρώσει, οι παραπάνω εγγυητές. Στις 19/04/2001 
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συµφώνησε και άλλος εγγυητής, να έχει και αυτός ολόκληρη υποχρέωση όπως και ο 

πρωτοφειλέτης σε περίπτωση που µια οφειλή καταστεί απαιτητή.  

Επίσης, για περισσότερη εξασφάλιση προς την τράπεζα ο πρωτοφειλέτης και οι 

εγγυητές υποθήκευσαν προς την τράπεζα ένα κτήµα που περιλάµβανε τέσσερις 

κατοικίες. Για το δάνειο αυτό παραχωρηθήκαν περισσότερες εξασφαλίσεις όπως 

ενεχυριασµένες µετοχές. 

Η τράπεζα µε επιστολή της στις 10/11/2003  κάλεσε τον πρωτοφειλέτη όπως 

εξοφλήσει το υπόλοιπο του δανείου του, αυτός όµως δεν ανταποκρίθηκε. Στην 

συνέχεια, η τράπεζα µε επιστολή της στις 12/05/04 καλούσε τους εγγυητές να 

τακτοποιήσουν το υπόλοιπο του λογαριασµού για το οποίο ευθύνονταν και οι ίδιοι. 

Όµως αυτοί αµέλησαν ή παρέλειψαν να το πράξουν. 

Έτσι οι τράπεζες απαιτούν €6.735.071,44 µε επιπλέον τόκους 12,75% και το 

δικαίωµα κεφαλαιοποίησης των τόκων 2 φορές τον χρόνο. Επίσης, σύµφωνα µε 

διάταγµα του ∆ικαστηρίου τη διαταγή πώλησης του ενυπόθηκου κτήµατος και την 

πώληση των ενεχυριασθέντων µετοχών, καθώς και τα έξοδα της παρούσας αγωγής 

πλέον Φ. Π. Α και έξοδα επίδοσης.     

Ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές εµφανίζονται µε υπεράσπιση και απαιτούν 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου, ότι η τράπεζα δεν δικαιούται τόκους ή/και ανατοκισµό 

για το λόγο ότι δεν υπάρχει έγκυρη συµφωνία δανείων µεταξύ τους για 

απόφαση/έγκριση/επιστολή τους, µε ηµεροµηνία 21/08/2001. Ακόµα, απαιτούν 

Απόφαση ∆ικαστηρίου ότι η τράπεζα λάθος υπολόγισε και υπολογίζει τους τόκους 

επί του εµπορικού έτους που αποτελείται από 360, αντί επί του ηµερολογιακού έτους 

που αποτελείται από 365 ηµέρες. Επίσης, Απόφαση ή/και ∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου 

ότι οι εγγυήσεις που παρείχαν ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές προς την τράπεζα 

πριν την απόφαση/έγκριση στις 21/08/2001 δεν δεσµεύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον 

πρωτοφειλέτη και τους εγγυητές. Ακόµη, απαιτούν Απόφαση ∆ικαστηρίου, ότι η 

ενεχυρίαση των µετοχών του ενός εγγυητή από τους τρεις, ήταν από την αρχή άκυρη 

και δίχως ουσίας για το λόγο ότι δεν είχε υπογραφεί κάποιο έγγραφο εγγυήσεως, 

καθώς και έξοδα, πλέον Φ.Π.Α.  

Η τράπεζα επαναλαµβάνει όσα αναφέρονται στην απάντηση της και αρνείται όσα 

αναφέρει η Ανταπαίτηση του πρωτοφειλέτη και των εγγυητών και καλούν αυτούς σε 

αυστηρή απόδειξη των όσων ανταπαιτούν. 

Το ∆ικαστήριο ∆ιέταξε, ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές να πληρώσουν στην 

τράπεζα €6.735.071,44 µε τόκο 12,75% από 29/07/2004 επί του ποσού που ήταν 
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€6.666.599,90 µέχρι εξοφλήσεως µε δικαίωµα κεφαλαιοποίησης των τόκων 2 φορές 

ετησίως στις 30.06 και 31.12. Επίσης, το ∆ικαστήριο ∆ιατάσσει την πώληση των 

ενυπόθηκων κτηµάτων προς ικανοποίηση χρεών και εξόδων. Το ∆ικαστήριο 

∆ιατάσσει την πώληση των ενεχυριασθέντων µετοχών προς ικανοποίηση της 

απαιτήσεως  και εξόδων. Ακόµη το ∆ικαστήριο ∆ιατάσσει, ο πρωτοφειλέτης και οι 

εγγυητές  να πληρώσουν αλληλέγγυα και/ή κεχωρισµένα στην τράπεζα έξοδα όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή. Τέλος, το ∆ικαστήριο ∆ιατάσσει να 

υπάρξει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης µέχρι τις 30/09/2008. Η τράπεζα έχει το 

δικαίωµα να καταχωρήσει memo (υπόµνηµα), στην περιουσία του πρωτοφειλέτη και 

των εγγυητών (ΣΑΠ, κ. ∆ιοµήδους, παράρτηµα). 

5
η
 περίπτωση: Επισυνάπτεται συµφωνία ενοικιαγοράς όπου ο οφειλέτης 

προσφέρει να πουλήσει 3 εµπορεύµατα στην τράπεζα έναντι €3.964,72. Καθορίζονται 

εγγυητές. 

Στη συνέχεια, η τράπεζα έστειλε επιστολή στον πρωτοφειλέτη και στους εγγυητές 

µέσω δικηγόρου, και τους ενηµέρωνε ότι θα τερµάτιζε το συµβόλαιο τους λόγω µη 

πληρωµής των δόσεων τους, αξίας €19.823,62. Επίσης, τους καλούσε να 

παραδώσουν αµέσως τα αντικείµενα ενοικιαγοράς στην τράπεζα, σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις του εγγράφου ενοικιαγοράς. 

Ο πρωτοφειλέτης και ένας από τους εγγυητές εµφανίζονται µε υπεράσπιση, και 

απαιτούν εναντίον της τράπεζας, δήλωση του ∆ικαστηρίου ότι η επίδικη 

ισχυριζόµενη συµφωνία ενοικιαγοράς είναι παράνοµη, άκυρη ή και ανεφάρµοστη ή 

και ανυπόστατη και ότι ουδέποτε η τράπεζα και ο πρωτοφειλέτης συµφώνησαν στην 

κατάρτιση αληθινής συµφωνίας ενοικιαγοράς των ισχυριζόµενων επιδίκων 

αντικειµένων. Επίσης, ζητούν ∆ήλωση του ∆ικαστηρίου ότι η εγγύηση του τρίτου 

εγγυητή είναι άκυρη, παράνοµη ή και ανεφάρµοστη ή και ανυπόστατη, απαιτούν 

ακόµη τα έξοδα, και οποιανδήποτε άλλη θεραπεία. 

Η τράπεζα µε νέα υπεράσπιση, αρνείται τους ισχυρισµούς του οφειλέτη και 

εγγυητή και θέτουν αυτούς σε πλήρη και αυστηρή απόδειξη των ισχυρισµών τους. 

Ακόµη, η τράπεζα αρνείται ότι ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές δικαιούνται να 

ανταπαιτούν και απορρίπτει όσα ζητούν πιο πάνω. Η τράπεζα, ζητά να εκδοθεί 

απόφαση, να απορριφθεί η ανταπαίτηση του οφειλέτη και των εγγυητών και αυτοί να 

καταδικαστούν εις τα έξοδα της διαδικασίας. 

Τέλος, το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η πιο πάνω αγωγή απορρίπτεται, και η 

τράπεζα πρέπει να πληρώσει στον πρωτοφειλέτη και στους εγγυητές €41,86 για τα 
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έξοδα έκδοσης της απόφασης αυτής, πλέον τα έξοδα της αγωγής όπως αυτά θα 

υπολογισθούν από το πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το ∆ικαστήριο, πλέον 

τόκο προς 8% το χρόνο από 16/07/2002 µέχρι εξόφλησης, πλέον Φ.Π.Α. Η έκδοση 

διατάγµατος, κηρύσσει άκυρη τη σύµβαση ενοικιαγοράς και οι ανταπαιτήσεις 

απορρίπτονται χωρίς έξοδα (ΣΑΠ, κ. ∆ιοµήδους, παράρτηµα). 

 

2.6. Συµπεράσµατα του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος 

 

Συµπεραίνουµε από τα πιο πάνω ότι οι τράπεζες τηρούν το κυπριακό τραπεζικό 

δίκαιο και δεν µπορούν να µη το τηρούν αφού βρίσκονται κάτω από την εποπτεία  

της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καθώς επίσης τηρούν και τις διαδικασίες όπου 

πρέπει να ακολουθήσουν όταν µια οφειλή καθίσταται µη εξυπηρετούµενη. 

Οι τράπεζες καθορίζουν τα επιτόκια τους, ανάλογα µε το επιτόκιο υπερηµερίας 

που ορίζει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου καθώς επίσης ανατοκίζουν δύο φορές το 

έτος. Ερωτηθείς, ο κύριος Ορφανίδης  ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου, για την αύξηση των επιτοκίων στην Κύπρο σε σχέση µε την µείωση των 

επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε ότι λόγω της 

χρηµατοοικονοµικής αναταραχής και των προβληµάτων ρευστότητας που 

παρουσιάστηκαν στην διατραπεζική αγορά και αγορά οµολόγων, η χρηµατοδότηση 

των τραπεζών γίνεται κυρίως µέσω της άντλησης καταθέσεων. Όπως και σε πολλές 

άλλες χώρες, καταθετικά και δανειστικά επιτόκια αυξήθηκαν σηµαντικά στο 

αποκορύφωµα της κρίσης τον Οκτώβριο, µαζί µε το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor, 

το οποίο αποτελεί επιτόκιο αναφοράς σε πολλά δάνεια και καταθέσεις. Οι τράπεζες 

προσφέρουν ψηλότερα επιτόκια επί των καταθέσεων ώστε να προσελκύσουν 

καταθέσεις και λόγω των ψηλότερων επιτοκίων επί των καταθέσεων παρατηρούνται 

αυξήσεις και στα δανειστικά επιτόκια.   

Αναφέρει, ακόµη ο κ. Ορφανίδης ότι εκτιµά πως οι αυξήσεις των επιτοκίων 

προβλέπεται ότι θα ανατραπούν σταδιακά, όπως διαφαίνεται ήδη από την 

συνεχιζόµενη µείωση των επιτοκίων Euribor. Οι δραστικές και συντονισµένες 

κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των 

ΗΠΑ, της Τράπεζας της Αγγλίας και πολλών άλλων κεντρικών τραπεζών συνέβαλαν 

αποφασιστικά στην αναχαίτιση της ανοδικής πορείας των διατραπεζικών επιτοκίων 

(http://www.centralbank.gov.cy). 
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Οι Κύπριοι τραπεζίτες πιστεύουν ότι το 2009 θα παρατηρήσουµε µια σταδιακή 

πτώση των επιτοκίων καταθετικών και δανειστικών για τρεις βασικούς λόγους: 

1. την αποκλιµάκωση της διεθνούς κρίσης και των διαφόρων σχεδίων διάσωσης 

που εφαρµόζουν κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις 

2. την ενίσχυση της ρευστότητας στο νησί µέσω του κυπριακού κυβερνητικού 

σχεδίου και του αντίστοιχου ελλαδικού 

3. λόγω του περιορισµού της παραχώρησης δανείων από τις κυπριακές τράπεζες, 

γεγονός που αποθηκεύει ρευστότητα (Φιλελευθερος, 2009, σελ.9). 

Τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης επιβεβαιώνουν 

και τα πρώτα στοιχεία αύξησης των δανείων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει αυξηµένη νευρικότητα στους κόλπους των 

τραπεζικών συµβουλίων και στελέχη των τραπεζών δείχνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το µεγαλύτερο µέρος των καθυστερήσεων που 

παρουσιάζονται σήµερα προέρχεται από δάνεια που δόθηκαν τα προηγούµενα χρόνια. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα πιο «πρόσφατα» στεγαστικά δάνεια τα οποία 

παραχωρήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2008. 

-  Η µια επίφοβη κατηγορία συµπεριλαµβάνει τα δάνεια τα οποία  

παραχωρήθηκαν µε περίοδο χάριτος για παράδειγµα 2 χρόνων µε µόνη 

απαίτηση την καταβολή τόκων στις 30/06 και 31/12 κάθε χρόνο. 

-  Τη δεύτερη κατηγορία µε αυξηµένο για τις τράπεζες ρίσκο αποτελούν τα 

δάνεια µε σταθερό χαµηλό επιτόκιο 2-3 χρόνια. 

Στην πρώτη κατηγορία οι δανειολήπτες καλούνται να ξεκινήσουν την κανονική 

πληρωµή της δόσης τους αφού η περίοδος χάριτος έχει λήξει ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία, χιλιάδες δανειολήπτες καλούνται σήµερα να πληρώσουν αυξηµένη δόση 

αφού µε την ολοκλήρωση σταθερής περιόδου, τα επιτόκια σήµερα βρίσκονται αρκετά 

πιο ψηλά. 

Τα δάνεια αυτά βρίσκονται ήδη υπό στενή παρακολούθηση από τα επιτελεία των 

επηρεαζόµενων τραπεζών αφού τώρα θα διαπιστωθεί ποια θα είναι η εξέλιξη στην 

κανονική αποπληρωµή τους. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις από την πραγµατική εικόνα 

των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα διαφανεί στους επόµενους µήνες. 

Οι επιπτώσεις όπου µπορεί να επιφέρουν τα προβληµατικά δάνεια είναι ότι τα 

νοικοκυριά θα ζητούν επιπρόσθετες δανειοδοτήσεις για να καλύπτουν  τα καθηµερινά 

τους έξοδα, οι τράπεζες θα πιέζουν τους δανειολήπτες που θα εµφανίζουν 
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καθυστερήσεις στην αποπληρωµή των δανείων τους, αρκετά νοικοκυριά θα 

κινδυνεύσουν να χάσουν τα σπίτια τους και άλλα περιουσιακά τους στοιχεία. Οι 

δανειολήπτες µη µπορώντας να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωµή των δανείων τους 

θα διακατέχονται από αρνητική ψυχολογία, οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε 

αναθεωρήσεις των business plan τους, θα υπάρξει µείωση των κερδών των τραπεζών 

σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στόχους που είχαν τεθεί, και τέλος αναµενόµενη 

είναι και η αύξηση των επισφαλειών τους µε σοβαρές συνέπειες στην κερδοφορία 

τους.      

Η αυξητική τάση που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στα προβληµατικά 

στεγαστικά δάνεια απασχολεί γενικότερα τις αρχές όλων των χωρών αφού η 

κατηγορία αυτή αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι για κάθε οικονοµία. Βλέποντας για 

παράδειγµα τις κατασχέσεις κατοικιών να αυξάνονται, οι αµερικάνικες Αρχές 

εξετάζουν πακέτα στήριξης στους δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα 

σπίτια τους ενώ άλλες κυβερνήσεις σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα προτίθενται να 

εξαγοράσουν προβληµατικά δάνεια από τις τράπεζες. Οι κινήσεις αυτές επιβάλλονται 

αφού έχουν σαν βασικό στόχο να µειωθεί σηµαντικά ο αριθµός των κατασχέσεων στα 

ακίνητα καθώς τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι τα 

προβληµατικά δάνεια έχουν αρνητικές συνέπειες στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών 

ανάλογα µε το ρίσκο που η κάθε µια είναι εκτεθειµένη (Φιλελεύθερος, 2009, σελ.15).  

Οι τράπεζες συντελούν στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας είτε µέσω της 

χρηµατοδότησης τους σε αναπτυξιακά έργα, είτε µέσω της χρηµατοδότησης τους σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΣΑΠ, , κ. Μάπουρα, κ. Ορφανίδη, παράρτηµα).  

Οι τράπεζες έχουν σαν πρωταρχικό στόχο να αποκτήσουν τις οφειλές τους, είτε 

µέσα από την συνεργασία και επικοινωνία µε τον οφειλέτη και τους εγγυητές, µέσα 

από τις ρευστοποιήσεις των εξασφαλίσεων τους, είτε µετά από δικαστικές ενέργειες 

και την εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, την καταβολή µηνιαίων 

δόσεων και στη χειρότερη περίπτωση την κήρυξη πτώχευσης.    

Συµπεραίνουµε, µε όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω ότι οι τράπεζες δεν 

παραβαίνουν το νόµο όσον αφορά τα επιτόκια υπερηµερίας καθώς επίσης και την 

κεφαλαιοποίηση των τόκων δύο φορές το χρόνο, αλλά καταβάλλουν υπερχρεώσεις 

µέχρι τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έτσι ώστε να αποκοµίσουν κέρδη για να µπορεί να 

διεξαχθεί η λειτουργία τους.  
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3. Συµπεράσµατα 

 

Έχοντας αναλύσει και τα δύο τραπεζικά συστήµατα, το ελληνικό και το 

κυπριακό, µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν αρκετές οµοιότητες και αρκετές 

διαφορές. Το κυπριακό σύστηµα είναι βασισµένο στο αγγλικό τραπεζικό σύστηµα και 

έχει πολλές οµοιότητες µ’ αυτό. Αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι και τα δύο 

κράτη δέχονται πλέον εντολές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 

εποµένως δεν θα µπορούσαν να διαφέρουν και τόσο πολύ.   

Η χρηµατοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα, φαίνεται να είναι κατά πολύ χαµηλότερη από τη 

Ζώνη του Ευρώ, αλλά παρ’ όλα αυτά αναφέρεται ότι οι 

καθυστερήσεις στην Ελλάδα, είναι περισσότερες από τον 

ευρωπαϊκό µέσο όρο, σύµφωνα µε την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Το ποσοστό των καθυστερήσεων όµως δεν 

αναφέρεται πουθενά, παρά µόνο ένα 2% επισφαλειών 

στα στεγαστικά δάνεια το οποίο φαίνεται να είναι και 

υποτιµηµένο, άρα κατά πολύ µεγαλύτερο στην πραγµατικότητα. Στην Κύπρο, η 

χρηµατοδότηση φαίνεται να είναι ανεβασµένη σε σύγκριση µε τα προηγούµενα 

χρόνια, ενώ το ποσοστό των δανείων µε καθυστέρηση έχει πέσει αισθητά, 

πλησιάζοντας το επιθυµητό όριο που έχει θέσει η ΕΚΤ. Τα επιτόκια που έχουν και οι 

δύο χώρες στα δάνειά τους είναι κοντά σ’ αυτά που θέτει η ΕΚΤ, και εξαρτώνται από 

τον πιστωτικό κίνδυνο του κάθε δανείου.  

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου 

σε Ελλάδα και Κύπρο είναι οι ίδιες. Εξαίρεση αποτελεί το ελληνικό σύστηµα 

επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς πελατών (Τειρεσίας ΑΕ), το 

οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό βοηθά πολύ στην αντιµετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες, αλλά θέτει ερωτήµατα για το πόσο σωστή 

είναι η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος, που φαίνεται να καταπατά το τραπεζικό 

απόρρητο.   

Παρατηρούµε ότι και στις δύο χώρες τα τραπεζικά επιτόκια απελευθερώθηκαν 

και ότι είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα µεταξύ των τραπεζών και των πελατών 

τους. Το επιτόκιο υπερηµερίας που καθορίζουν και οι δύο χώρες κυµαίνεται γύρω 

στο 2,5%. Επίσης, σε περίπτωση που µια οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη  ο 
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ανατοκισµός γίνεται δύο φορές το χρόνο, δηλαδή κάθε εξάµηνο. Τονίζουµε όµως και 

πάλι, ότι οι ενέργειες των τραπεζών γίνονται µε βάση το νόµο και τις συµβάσεις που 

έχουν υπογραφεί ανάµεσα στις ίδιες και τους πελάτες τους, και σε καµία περίπτωση 

δεν µπορούµε να πούµε ότι είναι παράνοµες. ∆ηλαδή, κάθε συµφωνία που έγινε 

µεταξύ του πελάτη και της τράπεζας αναφέρεται αναλυτικά µέσα στη σύµβαση που 

υπογράφει ο πελάτης (από το επιτόκιο που 

συµφωνήθηκε, το επιτόκιο υπερηµερίας, τη συχνότητα 

του ανατοκισµού σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής 

των δόσεων, καθώς επίσης και µετά από πόσο διάστηµα 

η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή από την 

τράπεζα). Όσον αφορά λοιπόν το µέρος αυτό, οι τράπεζες 

φαίνεται να ακολουθούν το νόµο, αν και χρησιµοποιούν 

τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που θέτουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η Κεντρική Τράπεζα 

Κύπρου, ο νόµος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.  

Στην πράξη µόλις µια οφειλή γίνει ληξιπρόθεσµη και απαιτητή ξεκινάνε κάποιες 

διαδικασίες από την πλευρά της τράπεζας. Αρχικά, µιλώντας για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα, η τράπεζα κλείνει το λογαριασµό του οφειλέτη και τον 

ενηµερώνει γι’ αυτήν της την πράξη, καθώς επίσης τον καλεί να τακτοποιήσει τις 

οφειλές του µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία που έχει οριστεί από την σύµβαση και 

από το νόµο. Αν ο οφειλέτης δεν καλύψει την οφειλή του προς την τράπεζα, αυτή 

βγάζει στο όνοµα του ίδιου και των εγγυητών µια διαταγή πληρωµής µε την οποία 

τον καλεί και πάλι να πληρώσει το χρέος του προς αυτή, και τον ενηµερώνει για τις 

δικαστικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν εις βάρος του αν δεν προβεί στην 

αποπληρωµή του οφειλόµενου ποσού. Αν και πάλι ο οφειλέτης, δεν τακτοποιήσει την 

οφειλή του, τότε ξεκινά η αναγκαστική εκτέλεση, µετά την οποία ξεκινάνε οι 

δικαστικές ενέργειες. Η πρώτη πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι η επιταγή 

προς πληρωµή εις βάρος του οφειλέτη, και είναι η τελευταία πράξη ειδοποίησης του 

οφειλέτη για πληρωµή του οφειλόµενου ποσού. Τρεις µέρες µετά την επιταγή προς 

πληρωµή, και εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεµότητες µεταξύ της τράπεζας 

και του πελάτη της, η τράπεζα έχει το δικαίωµα να κατασχέσει στο όνοµα της, τα 

περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Έπειτα απ’ αυτό, αφού κατασχεθούν τα 

περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, βγαίνει ο πίνακας κατάταξης, στον οποίο 

αναφέρεται τι εκκρεµότητες υπάρχουν από τον οφειλέτη σε τρίτους, και ποιοι είναι 

αυτοί, ώστε να µπούνε σ’ ένα είδος σειράς προτεραιότητας για το εκπλειστηρίασµα. 
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Αφού ανακοινωθεί ο πίνακας κατάταξης, και εφόσον δεν γίνει κάποια ένσταση από 

κάποιον που βρίσκεται στον πίνακα κατάταξης σε σχέση µε το ποσό που του χρωστά 

ο οφειλέτης, ή οτιδήποτε άλλο, ορίζεται ηµεροµηνία πλειστηριασµού. Πρέπει να 

αναφερθεί, ότι παρόλο που η διαδικασία φαίνεται να είναι σύντοµη και 

προκαθορισµένη, στην πραγµατικότητα, µέχρι να πραγµατοποιηθεί ένας 

πλειστηριασµός στην Ελλάδα περνάνε τουλάχιστον 24 µήνες χωρίς να υπάρχει 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο είναι βέβαιο ότι θα 

πραγµατοποιηθεί. Αυτό συµβαίνει διότι οι δικηγόροι των οφειλετών κάνουν ότι 

µπορούν, είτε για να κερδίσουν χρόνο για να βρουν τα χρήµατα οι πελάτες τους, 

καθυστερώντας τη διαδικασία, είτε για να καταφέρουν να ανακόψουν τη διαδικασία 

ώστε να µη γίνει τελικά ο πλειστηριασµός. Σύµφωνα µε όσα µας είπαν οι δικηγόροι, 

είναι πολύ δύσκολο ο οφειλέτης να κερδίσει τη δίκη µε την τράπεζα και αυτό 

συµβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις. Τις περισσότερες φορές η τράπεζα θα 

πραγµατοποιήσει τελικά τον πλειστηριασµό και θα πάρει πίσω τα χρήµατά της. 

Επιστρέφοντας στη διαδικασία εκτέλεσης, αφού ανακοινωθεί ο πίνακας κατάταξης 

των πιστωτών, γίνεται ο πλειστηριασµός της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του 

οφειλέτη, την ηµεροµηνία που έχει οριστεί από το δικαστικό επιµελητή. Το 

οφειλόµενο ποσό, και ο αριθµός των πιστωτών καθορίζουν, ποιο θα είναι το 

περιουσιακό στοιχείο που θα βγει τελικά στο πλειστηριασµό προκειµένου να 

αποπληρωθεί το ποσό του χρέους. Έπειτα από τον πλειστηριασµό, η τράπεζα και οι 

υπόλοιποι πιστωτές παίρνουν τα χρήµατά τους, και αν υπάρξει διαφορά, ή γίνεται 

πλειστηριασµός σε άλλο περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη (αν η διαφορά είναι εις 

βάρος του οφειλέτη), ή επιστρέφονται τα χρήµατα που περίσσεψαν στον ίδιο. Αν η 

τράπεζα δεν ασκήσει τα νόµιµα δικαιώµατα της µέσα στα χρονικά περιθώρια που 

ορίζει ο νόµος και η σύµβαση που υπάρχει ανάµεσα σ’ αυτήν και τον οφειλέτη, ο 

οφειλέτης µπορεί να κάνει ανακοπή λόγω παραγραφής. Σε ορισµένες περιπτώσεις, 

όµως, οφειλών η τράπεζα δεν είναι διατεθειµένη να περιµένει τόσο καιρό για να 

εισπράξει τα χρήµατά της, ή µπορεί ο οφειλέτης της να µην έχει αρκετά περιουσιακά 

στοιχεία ώστε να αποπληρώσει το χρέος του, µε αποτέλεσµα η τράπεζα να θεωρεί την 

υπόθεση «χαµένη», µε την έννοια ότι µπορεί να µην εισπράξει ποτέ τα χρήµατα που 

έχει δώσει, και έτσι προτιµά να πουλήσει το καθυστερηµένο δάνειο σε κάποια 

εισπρακτική επιχείρηση. Οι εισπρακτικές επιχειρήσεις είναι συνήθως εταιρείες που 

συνεργάζονται µε τις τράπεζες και αγοράζουν σε χαµηλές τιµές τα δάνεια µε 

καθυστερηµένες οφειλές πελατών τους και αναλαµβάνουν από εκεί και πέρα οι ίδιες 
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να απαιτήσουν τις οφειλές. Η σύσταση των εταιρειών αυτών είναι παράνοµη καθώς η 

διαδικασίες που ακολουθούν απαγορεύονται από την ελληνική νοµοθεσία, καθώς 

παραβιάζουν το επαγγελµατικό απόρρητο που υπάρχει µεταξύ των τραπεζών και των 

πελατών τους. Εποµένως, κάθε πελάτης που ενοχλείται από τη διαρκή όχληση του 

από εισπρακτικές επιχειρήσεις που τον πιέζουν να τακτοποιήσει τις οφειλές του, 

µπορεί να ζητήσει ακόµα και αποζηµίωση για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης 

που του προκαλέστηκε. Κάθε τέτοια ενέργεια από την πλευρά της τράπεζας είναι 

παράνοµη και καταπατά το νόµο, καθώς παραβιάζει το απόρρητο αυτό.  

Στο κυπριακό τραπεζικό σύστηµα απ’ την άλλη, 

υπάρχουν κάποιες διαφορές µε το ελληνικό. Σε 

γενικές γραµµές η διαδικασία που ακολουθείται είναι 

η εξής. Όταν µια οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη, η 

τράπεζα ξεκινάει µια διαδικασία για να εισπράξει το 

οφειλόµενο της ποσό. Στην αρχή, η τράπεζα 

επικοινωνεί µε τον οφειλέτη και τους εγγυητές, µέσω 

γραπτής επιστολής και µέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και ζητά να τακτοποιηθούν οι καθυστερηµένες οφειλές του 

δανειολήπτη. Όταν ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές δεν ανταποκρίνονται και 

υπάρχουν καθυστερηµένες δόσεις τριών µηνών τότε η οφειλή καθίσταται µη 

εξυπηρετούµενη. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, το Τµήµα Είσπραξης 

Καθυστερηµένων Χρεών της τράπεζας, τους ενηµερώνει ότι θα τερµατίσει το 

λογαριασµό τους.   

Η τράπεζα πριν προβεί σε δικαστικές ενέργειες προσπαθεί να εξασφαλίσει τις 

οφειλές της µέσω της ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων. Με τις ρευστοποιήσεις των 

εξασφαλίσεων η τράπεζα εξοικονοµεί το χρόνο και το χρήµα που θα έπρεπε να 

διαθέσει για να συνεργαστεί µε τους δανειολήπτες, καθώς επίσης δεν αντιµετωπίζει 

την προοπτική αύξησης του κινδύνου που διατρέχει αν συνεχίσει να επιδεινώνεται η 

οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη. Μερικά από τα είδη της ρευστοποίησης 

όπως αναφέραµε και πιο πάνω είναι η ρευστοποίηση διαθεσίµων, η ρευστοποίηση 

χρεογράφων, η ρευστοποίηση εισπρακτέων λογαριασµών, αποθεµάτων και 

εξοπλισµού και η ρευστοποίηση των ακινήτων. 

Στη συνέχεια, η τράπεζα αφού παρατηρεί ότι δεν υπάρχει συµµόρφωση ούτε από 

τον οφειλέτη αλλά ούτε και από τους εγγυητές, αναλαµβάνει δικαστικές ενέργειες και 
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κινεί αγωγή στους δανειολήπτες. Αφού εκδοθεί η απόφαση, η τράπεζα λαµβάνει 

µέτρα εκτέλεσης της. 

Σαν πρωταρχικό µέτρο εκτέλεσης της απόφασης, είναι η αίτηση εκποίησης της 

κινητής περιουσίας, όπου γίνεται έρευνα της κινητής περιουσίας που κατέχει ο 

οφειλέτης για κατάσχεση, και στη συνέχεια η διενέργεια του πλειστηριασµού, όπου 

θα πωληθεί η κινητή περιουσία για να εισπράξει κάποιο ποσό ο πιστωτής. 

Ακολουθεί η αίτηση εκποίησης ακίνητης περιουσίας, όπου γίνεται έρευνα στο 

κτηµατολόγιο για την κατοχή ακίνητης περιουσίας, τη δέσµευση της (memo) και στη 

συνέχεια την πώληση της. 

Έπειτα, το δικαστήριο, υποχρεώνει τον οφειλέτη αναλόγως των εισοδηµάτων του, 

να καταβάλει κάθε µήνα ένα µικρό ποσό σαν µηνιαία δόση. Σαν τελευταίο µέτρο, 

ακολουθεί η αίτηση πτώχευσης, όπου είναι µέτρο που η τράπεζα πρέπει να αποφεύγει 

διότι τα περιουσιακά στοιχεία τίθενται στην επιµέλεια του δικαστηρίου, το οποίο 

λαµβάνει το ρόλο του διαπραγµατευτή και η τράπεζα περιµένει στην ουρά µαζί µε 

τους υπόλοιπους πιστωτές µέχρι να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του 

οφειλέτη. Όπως µας ανάφεραν και οι δικηγόροι, τις περισσότερες φορές η τράπεζα 

κερδίζει τη δίκη και λαµβάνει πίσω τα χρήµατα που της ανήκουν.  

 Βλέπουµε ότι µεταξύ ελληνικού και κυπριακού συστήµατος υπάρχουν διαφορές 

όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των καθυστερήσεων. Το κυπριακό σύστηµα 

φαίνεται να είναι πιο συνεργάσιµο µε τον οφειλέτη, προσφέροντας του τη δυνατότητα 

αποπληρωµής του οφειλόµενου ποσού του σε µηνιαίες δόσεις, έπειτα από συµφωνία 

µεταξύ της τράπεζας και του πελάτη της. Επίσης, στην Κύπρο, όταν κάποιος δεν 

τακτοποιήσει τις οφειλές του, βγαίνει σε πλειστηριασµό πρώτα η κινητή του 

περιουσία, σε σύγκριση µε την Ελλάδα όπου στον πλειστηριασµό φαίνεται να βγαίνει 

πρώτα η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη.  

Παρατηρούµε, πως και στις δύο χώρες οι ενέργειες των δικηγόρων αποσκοπούν 

στην εξασφάλιση χρόνου, αναβάλλοντας όσο είναι δυνατό τις κατασχέσεις και τους 

πλειστηριασµούς µε ανακοπές και αναστολές, για να µπορέσουν οι δανειολήπτες να 

πληρώσουν το ποσό που οφείλουν. Στην Κύπρο, οι δικηγόροι προσπαθούν να 

συνεργαστούν µε τις τράπεζες για να µπορέσουν να µειώσουν το οφειλόµενο ποσό, 

είτε µε την προσπάθεια αφαίρεσης τόκου, είτε µέσω µιας προσπάθειας εξώδικου 

συµβιβασµού, όπου για παράδειγµα ο δικηγόρος προσπαθεί να βοηθήσει τους 

εγγυητές να καταβάλουν το χρηµατικό µερίδιο που τους αναλογεί και να 

αποδεσµευτούν. 
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Μετά από προσωπική επικοινωνία που είχαµε µε δικηγόρους διαπιστώσαµε ότι, 

οι αγωγές είναι µακροπρόθεσµες διαδικασίες και µπορεί να διαρκέσουν µέχρι και 2 

χρόνια, αλλά τις περισσότερες φορές οι τράπεζες λαµβάνουν τα χρήµατα που τους 

ανήκουν, είτε µε την πώληση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, είτε 

µε την καταβολή µηνιαίων δόσεων, ή στη χειρότερη περίπτωση, εφόσον ο 

πρωτοφειλέτης   κηρύξει πτώχευση, απ’ τους εγγυητές. 

Στην Ελλάδα, οι δικηγόροι κάνοντας ανακοπές και αναστολές µπορούν να 

κερδίσουν 3-6 µήνες, µέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που 

ακολουθεί της διαταγής πληρωµής. Όλη η διαδικασία, σύµφωνα µε τους δικηγόρους 

που απευθυνθήκαµε µπορεί να διαρκέσει 3-5 χρόνια, µιας και όπως αναφέραµε και 

παραπάνω ο απαιτούµενος χρόνος για τη διενέργεια ενός πλειστηριασµού είναι 

τουλάχιστον 24 µήνες, δηλαδή 2 χρόνια. Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να 

καθυστερήσει όσο µπορεί τη διαδικασία της εκτελέσεως, δίνοντας έτσι χρόνο στον 

πελάτη του να βρει τα χρήµατα για να τακτοποιήσει τις οφειλές του.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, συµπεραίνουµε ότι, το κυπριακό 

σύστηµα είναι πιο ήπιο όσον αφορά τις καθυστερηµένες οφειλές των πελατών προς 

τις τράπεζες απ’ τις οποίες πήραν τα δάνειά τους. Αφήνει στους οφειλέτες 

περισσότερα περιθώρια για να πληρώσουν τα ποσά που οφείλουν στις τράπεζες και 

ίσως αυτός να είναι ο λόγος που το ποσοστό των καθυστερήσεων πληρωµών, ή µη 

εξυπηρετούµενων οφειλών όπως αναφέρονται στο κυπριακό δίκαιο, να είναι πολύ 

µικρότερο απ’ αυτό της Ελλάδας, και µάλιστα να πλησιάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σε γενικές γραµµές, όπως έχουµε αναφέρει, δεν έχουν µεγάλες διαφορές. Το 

κυπριακό δίκαιο τείνει να µοιάζει στο ελληνικό καθώς περνάνε τα χρόνια, καθώς και 

οι δύο χώρες ακολουθούν τις εντολές της ΕΚΤ, και εποµένως πρέπει να συµβαδίζουν 

µ’ αυτές και να µην τις παραβλέπουν. Κάθε σύστηµα έχει τα θετικά του και τα 

αρνητικά του, και τα δύο έχουν οµοιότητες και διαφορές. Απ’ ότι φαίνεται, κανένα 

δεν παραβαίνει το νόµο, µε εξαίρεση κάποιες πληµµέλειες που αναφέρθηκαν στα πιο 

πάνω κεφάλαια, αλλά τον εκµεταλλεύονται όσο πιο πολύ µπορούν. Τέλος, κάθε 

τράπεζα, ως επιχείρηση κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι φυσικό να προσπαθεί µέσα 

στα επιτρεπτά πλαίσια να µεγιστοποιήσει όσο το δυνατόν τα κέρδη της, αλλά παρόλα 

αυτά, δείχνει να εξακολουθεί να έχει ως στόχο της την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας της µέσω των ενεργειών της.  
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Περιορισµοί 

 

Η βιβλιογραφία που αφορούσε το θέµα µας ήταν πολύ περιορισµένη. Παρά τις 

προσπάθειες που κάναµε να βρούµε βιβλία που να αφορούν το θέµα της εργασίας 

µας, δεν βρίσκαµε κάποιο να µας καλύπτει. Συγκεκριµένα, για το κυπριακό τραπεζικό 

δίκαιο και τις διαδικασίες που γίνονται αφότου µια οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη, 

δεν καταφέραµε να συγκεντρώσουµε όσα περιµέναµε, διότι αυτά δεν ήταν αρκετά. 

Όσον αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, δεν µπορούσαµε να βρούµε βιβλία που 

να έχουν γραφτεί µε θέµα τις καθυστερήσεις, αλλά µετά από πολλές προσπάθειες 

καταφέραµε να βρούµε µερικά, κυρίως εγχειρίδια.  

Παρότι στην αρχή, οι άνθρωποι στους οποίους στραφήκαµε για τη βοήθεια τους 

φάνηκαν πρόθυµοι να βοηθήσουν, τελικά δεν καταφέραµε να συλλέξουµε τίποτα απ’ 

αυτούς και έτσι αναγκαστήκαµε να στραφούµε αλλού. Γενικά, λόγω του θέµατος, και 

του κύκλου των τραπεζών, αντιµετωπίσαµε δυσκολίες καθώς, κανείς δεν ήθελε να 

µας πληροφορήσει πάνω στο θέµα αυτό ή µας έλεγαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα. 

Ευτυχώς, κάποιοι δέχτηκαν να µας µιλήσουν και να µας βοηθήσουν. Οι δικηγόροι 

των πελατών ήταν πολύ εξυπηρετικοί και µας κατατόπισαν πολύ σωστά πάνω στο 

θέµα, και έτσι αναπλήρωσαν και µε το παραπάνω το κενό που µας άφησαν οι 

υπάλληλοι των τραπεζών στους οποίους στραφήκαµε. Γενικότερα, οι περισσότεροι 

επικαλούνταν το τραπεζικό απόρρητο και αρνούνταν ευγενικά να µας βοηθήσουν, 

παρόλο που το θέµα της εργασίας µας και οι ερωτήσεις µας, σε καµία περίπτωση δεν 

είχαν να κάνουν µε το αυτό και την καταπάτησή του.   
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Συνέντευξη Αρµοδίου Προσώπου 

 

Τη συνέντευξη µας παραχώρησε ο δικηγόρος, κ. Νεστορίδης Ιορδάνης, την 

19/1/2009, του δικηγορικού γραφείου Νεστορίδης-Μοιροπούλου, στο γραφείο του στη 

Θεσσαλονίκη, Φράγκων 3, 5
ος

 όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310553029 

 

Θα θέλαµε να µας εξηγήσετε τη διαδικασία, απ’ το σηµείο όπου µια οφειλή 

γίνεται ληξιπρόθεσµη. 

 

Μετά από πόσο καιρό βγαίνει µια διαταγή πληρωµής; 

Η διαταγή πληρωµής βγαίνει µέσα στο χρονικό διάστηµα που προβλέπει η 

σύµβαση. Κοινοποιείται σε όλους τους οφειλέτες, είτε είναι πρωτοφειλέτης είτε είναι 

εγγυητής. Ο εγγυητής αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την τράπεζα, καθώς απ’ 

αυτόν γίνεται η εναλλακτική είσπραξη των χρηµάτων της. Ο εγγυητής ευθύνεται ως 

πρωτοφειλέτης. Εδώ θα αναφέρουµε την ένσταση διζήσεως και διαιρέσεως.  Ο 

εγγυητής έχει το δικαίωµα να παραιτηθεί απ’ αυτήν την ένσταση. Αν δεν το κάνει, η 

τράπεζα πρέπει πρώτα να «κυνηγήσει» τον πρωτοφειλέτη. Αν παραιτηθεί, έχει 

δικαίωµα η τράπεζα να στραφεί πρώτα σ’ αυτόν. Το αντίγραφο εξ απογράφου της 

διαταγής πληρωµής στέλνεται στους οφειλέτες και µ’ αυτό επιτάσσονται οι υπόχρεοι 

να καταβάλλουν το ποσό το οποίο έχει καταστεί ληξιπρόθεσµο. Μετά τη παρέλευση 

3 εργασίµων ηµερών, η τράπεζα έχει το δικαίωµα να προβεί σε κατάσχεση των 

περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Βγαίνει διαταγή από τα δικαστήρια, και 

έπειτα µε δικαστικό επιµελητή επιδίδουν αντίγραφο εξ απογράφου στους οφειλέτες 

και τους επιτάσσουν τα πληρώσουν κάποια ποσά. (Μας δείχνει µια διαταγή 

πληρωµής). Μ’ αυτήν την διαταγή πληρωµής επιτασσόταν η οφειλέτρια η οποία 

µάλιστα ήταν και η εγγυήτρια να καταβάλλει το ποσό των 986.940,57€. Η διαταγή 

πληρωµής είναι ο εκτελεστός τίτλος. Με αυτήν ξεκινάει η διαδικασία, και ο 

δικαστικός επιµελητής είναι ο αρµόδιος για την εκτέλεση. Αυτό (το αντίγραφο) 

κοινοποιείται σε όλους τους οφειλέτες, ένα στον καθένα, και µ’ αυτό τους επιτάσσει 

να πληρώσουν. Είναι δηλαδή µια επιταγή προς πληρωµή, επιτάσσει τους οφειλέτες να 

τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητές τους. Η επιταγή αυτή συντάσσεται από δικηγόρο 

και λέει ότι επιτάσσει τον οφειλέτη να πληρώσει (το κεφάλαιο, τους τόκους κλπ) το 

ποσοστό. Και γράφει ότι σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής θα περάσει σε 

διαδικασία εκτέλεσης. ∆ηλαδή το κοινοποιεί, βάζοντας σφραγίδα και ώρα του 
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δικαστικού επιµελητή. Ο δικαστικός επιµελητής παίρνει από την τράπεζα µια έκθεση 

επίδοσης. Είναι το στοιχείο εκείνο που αποδεικνύει ότι το χαρτί αυτό επιδόθηκε στον 

άλλον, γιατί αυτό το κρατάει ο οφειλέτης. Από την άλλη πρέπει να αποδείξει ο άλλος 

αν το επέδωσε και πότε το επέδωσε. (Μας δείχνει µια έκθεση επίδοσης). Έχει µέσα 

όλα τα στοιχεία, δηλαδή τον αριθµό της απόφασης της διαταγής πληρωµής, τα 

στοιχεία του οφειλέτη, τα στοιχεία της τράπεζας, και την ηµεροµηνία επίδοσης της. 

Μετά την παρέλευση 3 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης, έχει το 

δικαίωµα η τράπεζα να κάνει κατάσχεση. Το πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, 

εξαρτάται από το πόσο καιρό µπορεί να έχει κάποιος ληξιπρόθεσµες οφειλές, το 

οποίο αναφέρεται στη σύµβαση της τράπεζας µε τον οφειλέτη. Κάθε τύπος δανειακής 

σύµβασης έχει µέσα τους δικούς της όρους, για τις καθυστερήσεις και κάθε τράπεζα 

έχει διαφορετική πολιτική. Εποµένως υπάρχει ένα εύλογο διάστηµα µέσα στο οποίο 

µια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Φθάνουµε λοιπόν µετά από 3 

εργάσιµες ηµέρες στην κατάσχεση και η τράπεζα έχει το δικαίωµα να κάνει 

κατάσχεση σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, όχι απαραίτητα σ’ 

αυτό που έχει προσηµειώσει. Η τράπεζα θέλει µια ασφάλεια, άµα δει ότι ο πελάτης 

έχει πολλά ανοίγµατα και έχει πολλές οφειλές, παρόλο που µπορεί να είναι 

προσηµειωµένο ένα άλλο ακίνητο, µπορεί να επιλέξει τα κατάσχει ένα άλλο. Όταν 

γίνεται µια κατάσχεση και βγαίνει ένα ακίνητο σε πλειστηριασµό, έχει το δικαίωµα 

να το «χτυπήσει» όποιος θέλει, ακόµα και οι τράπεζες. Αυτός που δίνει το 

µεγαλύτερο ποσό κερδίζει τον πλειστηριασµό (ακόµα και αν είναι 1€ παραπάνω) και 

λέγεται υπερθεµατιστής. Από εκεί και πέρα η τράπεζα δεν θα πάρει όλα τα χρήµατα 

που της χρωστάνε. Ύστερα µπαίνει στη διαδικασία ένας πίνακας κατάταξης των 

πιστωτών, επειδή ο οφειλέτης µπορεί να χρωστούσε σε πολλούς άλλους, όπου 

αφαιρούνται πρώτα τα έξοδα εκτελέσεως (επιµελητής, συµβολαιογράφος, κλπ) και 

µετά µπαίνουν κάποιοι όροι. Αν η τράπεζα έχει σε κάτι υποθήκη θα πάρει 

περισσότερα απ’ ότι αν είχε βάλει προσηµείωση, γιατί θα µπει σε καλύτερη σειρά 

στον πίνακα κατάταξης. Παίρνουν επίσης σειρά προτεραιότητας, το δηµόσιο, το ΙΚΑ, 

οι εργατικές απαιτήσεις, ανάλογα µε το που χρωστάει. Η τράπεζα από τον 

πλειστηριασµό δεν παίρνει συνήθως πίσω όλα τα χρήµατά της, επειδή τα χρήµατα 

του πλειστηριασµού δεν επαρκούν, κυρίως όταν υπάρχουν και άλλοι που δικαιούνται 

να πάρουν χρήµατα. Παλιά οι πλειστηριασµοί ξεκινούσαν απ’ το 50% της αξίας του 

ακινήτου τώρα έχουν πάει στα 2/3. Στη συνέχεια η τράπεζα έχει το δικαίωµα να 

συνεχίσει και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία για το υπόλοιπο της απαίτησης της, είτε 
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στου πρωτοφειλέτη, είτε στου εγγυητή. Ο Κ.Πολ.∆ προβλέπει ότι εάν κατασχεθούν 

περισσότερα ακίνητα ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να ορίσει µε ποια σειρά θα βγουν 

σε πλειστηριασµό και όταν καλυφθεί η απαίτηση του επισπεύδοντος και των 

αναγγελθέντων να σταµατήσει τον πλειστηριασµό των υπολοίπων. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση αν ο οφειλέτης έχει ένα µεγάλο ακίνητο και ένα µικρό και το µικρό µπορεί 

ίσα ίσα να καλύψει την οφειλή, είναι καλύτερα να βγει σε πλειστηριασµό το µεγάλο 

για να σωθεί και το µικρό, αλλιώς µπορεί να τα χάσει και τα δύο. Σε περίπτωση που 

καλυφθεί η οφειλή, τα υπόλοιπα χρήµατα τα παίρνει πίσω ο οφειλέτης.  

Παράδειγµα: Περίπτωση βιοµηχανικού δανείου, όπου µια εταιρία είχε πάρει 

150.000.000δρχ δάνειο, έµειναν 85.000.000δρχ σε υπόλοιπο τα οποία δεν µπορούσε 

να πληρώσει και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε διαδικασία εκτελέσεως εις βάρος της 

εταιρείας και του εγγυητή. 

 

Τι ενέργειες κάνατε για να βοηθήσετε τον πελάτη σας; 

Η τράπεζα έβγαλε διαταγή πληρωµής, εµείς κάναµε µια ανακοπή κατά της 

διαταγής πληρωµής, και µια αίτηση αναστολής, και παράλληλα ζητήσαµε µια αίτηση 

προσωρινής διαταγής αναστολής αυτής. Με την αίτηση της αναστολής, καταφέραµε 

να αναστείλουµε την εκτέλεσης της διαταγής πληρωµής, και στη συνέχεια µε την 

ασκηθείσα ανακοπή πετύχαµε την ακύρωση της διαταγής πληρωµής, διότι η αξίωση 

της τράπεζας κρίθηκε παραγεγραµµένη. Οπότε η τράπεζα δεν µπορούσε να κάνει 

τίποτα. Είχε περάσει το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορούσε να εισπράξει τη 

απαίτησή της. ∆ηλαδή δεν είχε ασκήσει τα δικαιώµατά της µέσα στις προβλεπόµενες 

προθεσµίες.  

Η ανακοπή γενικά πιθανολογείται ότι θα ευδοκιµήσει, δηλαδή πιστεύουµε ότι θα 

γίνει δεκτή και θα ακυρώσει την διαταγή πληρωµής. Για να µην µας κάνει όµως η 

τράπεζα καµιά κατάσχεση, πρέπει το δικαστήριο να µας δώσει µια αναστολή 

εκτέλεσης της διαταγής πληρωµής, ούτως ώστε να αποφύγουµε την κατάσχεση των 

ακινήτων και την περαιτέρω οικονοµική ζηµία και βλάβη. Αν το δικαστήριο κρίνει 

ότι η ανακοπή σου θα ευδοκιµήσει, σου δίνει την αναστολή. Μετά γίνεται το δεύτερο 

δικαστήριο, και αν κρίνει ότι είναι βάσιµη η ανακοπή, ακυρώνει τη διαταγή 

πληρωµής. Μπορεί βέβαια αργότερα, η τράπεζα να κάνει έφεση και να επανέλθει, 

κάτι το οποίο είναι επόµενο.  

Γενικότερα ο πελάτης αµύνεται στις διαταγές πληρωµής µε ανακοπή και 

αναστολή. Η µια ανακοπή που αναφέραµε λέγεται ανακοπή του άρθρου 632 του 
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Κ.Πολ.∆.  Αν παρά ταύτα απορριφθεί αυτή η ανακοπή έχει το δικαίωµα ο οφειλέτης 

να ασκήσει ανακοπή του αρθρ. 933 του Κ.Πολ.∆. Επίσης έχει το δικαίωµα ο 

οφειλέτης να ασκήσει την αίτηση αναστολής του πλειστηριασµού του Άρθρου 1000 

του Κ.Πολ.∆. και επίσης (µια έσχατη λύση) µια ανακοπή του Άρθρου 954 του 

Κ.Πολ.∆. Αυτά είναι τα µέσα άµυνας του οφειλέτη.  

Πολύ σηµαντικό είναι να αναφέρουµε και την κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Όταν 

η τράπεζα έχει να εισπράξει µια απαίτηση, από τον Α, και ξέρει ότι ο Α έχει να 

εισπράξει µια απαίτηση από τον Β, έχει το δικαίωµα να κάνει κατάσχεση εις χείρας 

τρίτου (ο Β είναι ο τρίτος). ∆ηλαδή να στείλει ένα κατασχετήριο έγγραφο που να λέει 

ότι κατάσχει τα χρήµατα και αντί ο τρίτος να τα δώσει σ’ αυτόν που τα χρωστάει, να 

τα δώσει κατευθείαν στην τράπεζα. Προϋποθέτει, εκκαθαρισµένη δικαστική απόφαση 

ή διαταγή πληρωµής από την τράπεζα, και να υπάρχει οικονοµική εκκρεµότητα από 

τον τρίτο προς τον οφειλέτη της τράπεζας. Οπότε, µε µια εξώδικο που έχει τη µορφή 

κατασχετηρίου εγγράφου κοινοποιείται και στον τρίτο αλλά και στον οφειλέτη (επί 

ποινή ακυρότητος). Ο τρίτος έχει την υποχρέωση εντός 8 ηµερών να πάει να κάνει 

µια δήλωση τρίτου, δηλαδή να δηλώσει αν όντως υπάρχει αυτή η απαίτηση του 

τρίτου προς τον οφειλέτη. Αλλά πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στο Ειρηνοδικείο. Ο 

οφειλέτης έχει δικαίωµα να κάνει κάποια ανακοπή κατά της εκτελέσεως αυτής, 

προκειµένου να αµυνθεί, είτε γιατί δεν χρωστάει αυτά τα χρήµατα, είτε γιατί δεν 

υπάρχει χρέος µεταξύ του οφειλέτη και του τρίτου, σύµφωνα πάλι µε το Αρ. 933 του 

Κ.Πολ.∆ικ.  

Παράδειγµα υπόθεσης όπου η τράπεζα έκανε κατάσχεση χρηµάτων σε τρίτο, ο 

οποίος χρωστούσε σε πελάτη του δικηγόρου και ο οποίος χρωστούσε στην τράπεζα. 

Έτσι έκανε ανακοπή κατά της κατασχέσεως και κέρδισε.  

Η τράπεζα είχε παλιά ένα σύστηµα ανατοκισµού ανά τρίµηνο µε αποτέλεσµα να 

έχουν δηµιουργηθεί πανωτόκια, και για ένα ποσό 1.000.000δρχ µέσα σε 5 χρόνια 

µπορούσε η οφειλή να φτάσει τα 25.000.000δρχ., και δυστυχώς υπήρχε µια απόφαση 

του 1980 της νοµισµατικής επιτροπής η οποία τους επέτρεπε να τοκίζουν ανά 

τρίµηνο, να κεφαλαιοποιούν τους τόκους και να ανατοκίζουν. Και τότε τα επιτόκια 

ήταν πολύ υψηλά. Τα ποσά έφταναν στο τέλος µέχρι και 4-5 φορές το κεφάλαιο. Με 

το σύστηµα ανατοκισµού αυξάνεται πολύ εύκολα η οφειλή. Για παράδειγµα, θα 

µπορούσε κάποιος να είχε πάρει δάνειο 3.000.000δρχ, να είχε αποπλήρώσει 

15.000.000δρχ και να χρωστούσε άλλα 27.000.000δρχ. λόγω του ανατοκισµού αυτού. 

Τα ποσά αυτά φυσικά δεν είναι αληθινά.  
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Παράδειγµα: Μια τράπεζα είχε δώσει ένα δάνειο σ’ έναν εργολάβο, ο οποίος δεν 

είχε τακτοποιήσει τις οφειλές του προς την τράπεζα και δεν είχε ακίνητα στο όνοµά 

του. Έτσι, βρήκε τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου όπου έχτιζε ο εργολάβος, και πήγαινε 

εκεί τις µέρες που αυτός θα εισέπραττε χρήµατα από τους αγοραστές του, και έκανε 

κατασχέσεις εις χείρας τρίτου. Και έτσι ο εργολάβος δεν έπαιρνε ποτέ τα χρήµατά 

του. Αν οι αγοραστές δεν τα δίνανε, ως τρίτοι γινότανε αυτοφειλέτες (όλου του 

ποσού) και η τράπεζα είχε το δικαίωµα να στραφεί κατά αυτών (των τρίτων).  Η 

κατάσχεση εις χείρας τρίτου γίνεται πολύ συχνά στις διατροφές.  

 

Είχατε υποθέσεις όπου η τράπεζα να κέρδισε τον πλειστηριασµό;   

Ναι, για παράδειγµα, µια εταιρεία πήρε ένα δάνειο από µια τράπεζα και το δάνειο 

έγινε ληξιπρόθεσµο και απαιτητό γιατί η εταιρεία δεν είχε την δυνατότητα να το 

αποπληρώσει. Η εταιρεία είχε ένα ακίνητο το οποίο παρ’ όλες τις προσπάθειες που 

έγιναν µε ανακοπές και αναστολές για να καθυστερήσει η διαδικασία, στο τέλος αυτό 

βγήκε σε πλειστηριασµό και πουλήθηκε.  

 

Πόσο χρόνο µπορεί να κερδίσει ο πελάτης;  

Συνήθως λίγο χρόνο, ανάλογα µε την περίπτωση. Περίπου 3-6 µήνες. Το πολύ 3-5 

χρόνια. Οι δικηγόροι συνήθως εκµεταλλεύονται τα λάθη των τραπεζών και την 

προσπάθεια που κάνουν να αποκοµίσουν όσο περισσότερα χρήµατα γίνεται. Η 

δουλειά του δικηγόρου είναι να καθυστερήσει την πορεία της εξέλιξης της 

εκτελέσεως. Συνήθως δύσκολα µπορείς να σώσεις ένα ακίνητο, τις περισσότερες 

φορές θα χαθεί. Αυτό που επιδιώκουµε είναι να έχουµε όσο το δυνατόν λιγότερες 

απώλειες.  

Γενικά, στα καταναλωτικά δάνεια, οι τράπεζες δεν βάζουν συνήθως 

προσηµειώσεις, επειδή είναι µικρότερα τα ποσά, αλλά είναι µεγαλύτεροι οι τόκοι. Η 

τράπεζα κυνηγάει τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Προσπαθεί να τον ζορίσει 

για να βρει τα λεφτά και να τους τα δώσει.  

Τα περισσότερο επισφαλή για την τράπεζα είναι τα καταναλωτικά δάνεια και οι 

πιστωτικές κάρτες γιατί είναι δύσκολο να πάρει πίσω τα χρήµατά της.  

 

 

Ευχαριστούµε πολύ  
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Συνέντευξη Αρµοδίου Προσώπου 

 

Τη συνέντευξη µας παραχώρησε ο δικηγόρος, κ. ∆ιοµήδους Λουκάς, στις  

07/1/2009, στο ∆ικηγορικό  γραφείο Καλλής, στη Λευκωσία.  

 

1. Τι ενέργειες γίνονται από τις τράπεζες όταν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές και 

πριν συνεχίσουν δικαστικά; 

 

Η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη µε επιστολή και αναφέρει το ποσό της καθυστέρησης. 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί και συνεχίσει να µην πληρώνει 

ακολουθούνε και άλλες επιστολές. Αφού ο οφειλέτης δεν ανταποκρίνεται ακολουθεί 

επιστολή τερµατισµού και η τράπεζα προσφεύγει στο δικαστήριο ( λόγος αγώγιµο 

δικαίωµα) για να διευθετηθεί η υπόθεση. Στη συνέχεια την υπόθεση αναλαµβάνει το 

τµήµα χειρισµού προβληµατικών λογαριασµών (recover) της τράπεζας. Ακολουθεί η 

δηµιουργία αγωγής και καλούνται οι εγγυητές µε έγγραφο δικαστηρίου. 

 

2. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο; 

 

Ο οφειλέτης καλείται δικαστικώς και του προσάπτουν κατηγορία, σε δέκα µέρες 

εµφανίζεται στο δικαστήριο µαζί µε τον δικηγόρο του, σε δεκατέσσερις ηµέρες 

γίνεται η υπεράσπιση και ακολουθεί η εκδίκαση της απόφασης. 

 

    3. Ποια µέτρα µπορεί να λάβει η τράπεζα µετά την έκδοση της απόφασης; 

 

Σε περίπτωση που η τράπεζα δεν λάβει το οφειλόµενο ποσό από τον οφειλέτη 

εκτελείται η απόφαση του δικαστηρίου. Η τράπεζα προχωράει στην εκποίηση της 

κινητής περιουσίας του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης δεν κατέχει κινητή περιουσία τότε 

η τράπεζα κάνει έρευνα στο κτηµατολόγιο για ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση που 

ο οφειλέτης κατέχει ακίνητη περιουσία η τράπεζα καταγράφει υπόµνηµα (memo) στο 

κτηµατολόγιο και η ακίνητη περιουσία δεν µπορεί να µεταβιβαστεί ή να πωληθεί. Η 

τράπεζα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει µε µέτρα για εκποίηση της ακίνητης 

περιουσίας, κατάσχεση και πώληση. Όταν µε τα παραπάνω µέτρα το ποσό που 

χρωστάει ο οφειλόµενος δεν εξοφλείται γίνεται αίτηση για καταβολή µηνιαίων 

δόσεων σε µικρά ποσά και το δικαστήριο διεξάγει έρευνα. Αν δεν πετύχουνε τα 
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παραπάνω µέτρα προχωράµε σε µέτρα πτώχευσης. Αν πρόκειται για εταιρεία 

ακολουθούµε διαδικασία διάλυσης όπου διορίζεται εκκαθαριστής όπου εκποιεί την 

ακίνητη περιουσία και την πουλά όπως την παραπάνω διαδικασία.  

 

1
ο
 Παράδειγµα: 

 

Επισυνάπτεται δάνειο αξίας €30,000 για 7 χρόνια, ο οφειλέτης πλήρωσε κανονικά 

τις έξη πρώτες δόσεις και παρέλειψε να πληρώσει τις υπόλοιπες δύο δόσεις. 

 

- Αποστάληκε επιστολή στις 30/09/2004 από την τράπεζα καλώντας τον 

χρεώστη να καταβάλει τις καθυστερηµένες του δόσεις. Οι ίδιες επιστολές 

σταλθήκαν και στους δύο εγγυητές του.   

- ∆εν ανταποκρίθηκε. 

- Παραπέµφθηκε η υπόθεση στο τµήµα recovers της τράπεζας, µε νέα 

επιστολή της τράπεζας, από αυτό το τµήµα καλείτο να πληρώσει τις 

καθυστερηµένες του δόσεις και µε αυτήν την επιστολή ενηµερωνόταν ότι 

ο τόκος αυξανόταν από 8% σε 12,75%, 

-  ∆εν ανταποκρίθηκαν και στάλθηκαν επιστολές τερµατισµού καθώς και  η 

ηµεροµηνία που τους καλούσε να καταβάλουν 10% ολόκληρου του ποσού 

άµεσα. 

- ∆εν ανταποκρίθηκαν. 

- Καταχωρήθηκε αγωγή τον 9/2004. 

- Αποτάθηκαν σε δικηγόρο και µέσα σε 10 µέρες καταχώρησαν εµφάνιση 

και ο οφειλέτης και οι εγγυητές µε τον ίδιο δικηγόρο στο δικαστήριο. 

- Ακολούθησε µετά από 6 µήνες καταχώρηση υπεράσπισης η οποία 

εστιάζετουν να αµφισβητεί το ύψος του οφειλόµενου ποσού 

υποστηρίζοντας ότι έγιναν αντισυµβατικές και παράνοµες χρεώσεις τόκου. 

- Ακολούθησαν διαπραγµατεύσεις µεταξύ των δικηγόρων των διαδίκων και 

εν τέλει τον 6/2007 δηλώθηκε εκ συµφώνου απόφαση για €45,000 πλέον 

τόκο 8% µε κεφαλαιοποίηση των τόκων 2 φορές τον χρόνο πλέον έξοδα 

δικηγόρου, πλέον ΦΠΑ επί των εξόδων µε δικαίωµα εγγραφής memo. 

 

∆εν πληρώθηκε οτιδήποτε. 
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a. Η τράπεζα προχωράει στην πώληση και των τριών εγγυητών και οφειλέτη από 

την κινητή περιουσία που βρήκαν στην κατοχή τους αξίας €13,000. 

b. Επειδή δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία, τον 2/2008 σε αιτήσεις διεξαγωγής 

έρευνας στο δικαστήριο για αποπληρωµή του ποσού σε δια µηνιαίες δόσεις 

 

Κατόπιν ακρόασης το δικαστήριο διέταξε την καταβολή από τον πρωτοφειλέτη 

€400 το µήνα και οι εγγυητές από €300. 

∆εν κατέβαλαν τις δόσεις τους και τον 7/2008 η τράπεζα καταχώρισε  εναντίον 

τους καταχώρηση πτώχευσης και αφού δεν ανταποκρίθηκαν καταχώρησαν τον 

8/2008 αίτηση πτώχευσης. 

 Ακολούθησε η ένσταση και των τριών και τον 10/2008 εκδόθηκαν διατάγµατα 

παραλαβής εναντίον της περιουσίας τους. 

 

Αποτέλεσµα: 

Επειδή δεν είχανε ακίνητη περιουσία και δεν τους ενδιάφερε να πτωχεύσουν η 

τράπεζα είσπραξε €13,000. 

 

� Στο µέλλον αν θέλουν να αποκατασταθούν θα πρέπει να καταβάλουν το 

ποσό και να µην περιέχει ένσταση. 

 

2
ο
 Παράδειγµα: 

 

Στις 4/8/1999 επισυνάπτεται συµφωνία µεταξύ της τράπεζας και του οφειλέτη, 

όπως η τράπεζα να  παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει δάνεια σε τρεχούµενο ή 

οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό και να δίνει πίστωση ή να παρέχει τραπεζικές 

διευκολύνσεις για τόση περίοδο όση η τράπεζα ήθελε αποφασίσει. Οι εγγυητές 

συµφώνησαν όπως να έχουν ολόκληρη την υποχρέωση όπως και ο πρωτοφειλέτης σε 

περίπτωση που µια οφειλή καταστεί απαιτητή. Το οφειλόµενο ποσό ανέρχεται στα 

€6.735.071,44 και για αυτό είναι υπεύθυνοι, σε περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης 

παραλείπει να πληρώσει, οι παραπάνω εγγυητές. Στις 19/04/2001 συµφώνησε και 

άλλος εγγυητής, να έχει και αυτός ολόκληρη υποχρέωση όπως και ο πρωτοφειλέτης 

σε περίπτωση που µια οφειλή καταστεί απαιτητή.  

Επίσης, για περισσότερη εξασφάλιση προς την τράπεζα ο πρωτοφειλέτης και οι 

εγγυητές υποθήκευσαν προς την τράπεζα ένα κτήµα που περιλάµβανε τέσσερις 
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κατοικίες. Για το δάνειο αυτό παραχωρηθήκαν περισσότερες εξασφαλίσεις όπως 

ενεχυριασµένες µετοχές. 

Η τράπεζα µε επιστολή της στις 10/11/2003  κάλεσε τον πρωτοφειλέτη όπως 

εξοφλήσει το υπόλοιπο του δανείου του, αυτός όµως δεν ανταποκρίθηκε. Στην 

συνέχεια, η τράπεζα µε επιστολή της στις 12/05/04 καλούσε τους εγγυητές να 

τακτοποιήσουν το υπόλοιπο του λογαριασµού για το οποίο ευθύνονταν και οι ίδιοι. 

Όµως αυτοί αµέλησαν ή παρέλειψαν να το πράξουν. 

Έτσι οι τράπεζες απαιτούν €6.735.071,44 µε επιπλέον τόκους 12,75% και το 

δικαίωµα κεφαλαιοποίησης των τόκων 2 φορές τον χρόνο. Επίσης, σύµφωνα µε 

διάταγµα του ∆ικαστηρίου τη διαταγή πώλησης του ενυπόθηκου κτήµατος και την 

πώληση των ενεχυριασθέντων µετοχών, καθώς και τα έξοδα της παρούσας αγωγής 

πλέον Φ. Π. Α και έξοδα επίδοσης.     

Ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές εµφανίζονται µε υπεράσπιση και απαιτούν 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου, ότι η τράπεζα δεν δικαιούται τόκους ή/και ανατοκισµό 

για το λόγο ότι δεν υπάρχει έγκυρη συµφωνία δανείων µεταξύ τους για 

απόφαση/έγκριση/επιστολή τους, µε ηµεροµηνία 21/08/2001. Ακόµα, απαιτούν 

Απόφαση ∆ικαστηρίου ότι η τράπεζα λάθος υπολόγισε και υπολογίζει τους τόκους 

επί του εµπορικού έτους που αποτελείται από 360, αντί επί του ηµερολογιακού έτους 

που αποτελείται από 365 ηµέρες. Επίσης, Απόφαση ή/και ∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου 

ότι οι εγγυήσεις που παρείχαν ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές προς την τράπεζα 

πριν την απόφαση/έγκριση στις 21/08/2001 δεν δεσµεύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον 

πρωτοφειλέτη και τους εγγυητές. Ακόµη, απαιτούν Απόφαση ∆ικαστηρίου, ότι η 

ενεχυρίαση των µετοχών του ενός εγγυητή από τους τρεις, ήταν από την αρχή άκυρη 

και δίχως ουσία για το λόγο ότι δεν είχε υπογραφεί κάποιο έγγραφο εγγυήσεως, 

καθώς και έξοδα, πλέον Φ.Π.Α.  

Η τράπεζα επαναλαµβάνει όσα αναφέρονται στην απάντηση της και αρνείται όσα 

αναφέρει η Ανταπαίτηση του πρωτοφειλέτη και των εγγυητών και καλεί αυτούς σε 

αυστηρή απόδειξη των όσων ανταπαιτούν. 

Το ∆ικαστήριο ∆ιέταξε, ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές να πληρώσουν στην 

τράπεζα €6.735.071,44 µε τόκο 12,75% από 29/07/2004 επί του ποσού που ήταν 

€6.666.599,90 µέχρι εξοφλήσεως µε δικαίωµα κεφαλαιοποίησης των τόκων 2 φορές 

ετησίως στις 30.06 και 31.12. Επίσης, το ∆ικαστήριο ∆ιατάσσει την πώληση των 

ενυπόθηκων κτηµάτων προς ικανοποίηση χρεών και εξόδων. Το ∆ικαστήριο 

∆ιατάσσει την πώληση των ενεχυριασθέντων µετοχών προς ικανοποίηση της 
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απαιτήσεως  και εξόδων. Ακόµη το ∆ικαστήριο ∆ιατάσσει, ο πρωτοφειλέτης και οι 

εγγυητές  να πληρώσουν αλληλέγγυα και/ή κεχωρισµένα στην τράπεζα έξοδα όπως 

αυτά θα υπολογιστούν από τον πρωτοκολλητή. Τέλος, το ∆ικαστήριο ∆ιατάσσει να 

υπάρξει αναστολή εκτέλεσης της απόφασης µέχρι τις 30/09/2008. Η τράπεζα έχει το 

δικαίωµα να καταχωρήσει memo (υπόµνηµα), στην περιουσία του πρωτοφειλέτη και 

των εγγυητών. 

 

3
ο
 Παράδειγµα: 

 

Επισυνάπτεται συµφωνία ενοικιαγοράς όπου ο οφειλέτης προσφέρει να πουλήσει 

3 εµπορεύµατα στην τράπεζα έναντι €3.964,72. Καθορίζονται εγγυητές. 

Στη συνέχεια, η τράπεζα έστειλε επιστολή στον πρωτοφειλέτη και στους εγγυητές 

µέσω δικηγόρου, και τους ενηµέρωνε ότι θα τερµάτιζε το συµβόλαιο τους λόγω µη 

πληρωµής των δόσεων τους, αξίας €19.823,62. Επίσης, τους καλούσε να 

παραδώσουν αµέσως τα αντικείµενα ενοικιαγοράς στην τράπεζα, σύµφωνα µε τις 

προβλέψεις του εγγράφου ενοικιαγοράς. 

Ο πρωτοφειλέτης και ένας από τους εγγυητές εµφανίζονται µε υπεράσπιση, και 

απαιτούν εναντίον της τράπεζας, δήλωση του ∆ικαστηρίου ότι η επίδικη 

ισχυριζόµενη συµφωνία ενοικιαγοράς είναι παράνοµη, άκυρη ή και ανεφάρµοστη ή 

και ανυπόστατη και ότι ουδέποτε η τράπεζα και ο πρωτοφειλέτης συµφώνησαν στην 

κατάρτιση αληθινής συµφωνίας ενοικιαγοράς των ισχυριζόµενων επιδίκων 

αντικειµένων. Επίσης, ζητούν ∆ήλωση του ∆ικαστηρίου ότι η εγγύηση του τρίτου 

εγγυητή είναι άκυρη, παράνοµη ή και ανεφάρµοστη ή και ανυπόστατη, απαιτούν 

ακόµη τα έξοδα, και οποιανδήποτε άλλη θεραπεία. 

Η τράπεζα µε νέα υπεράσπιση, αρνείται τους ισχυρισµούς του οφειλέτη και 

εγγυητή και θέτουν αυτούς σε πλήρη και αυστηρή απόδειξη των ισχυρισµών τους. 

Ακόµη, η τράπεζα αρνείται ότι ο πρωτοφειλέτης και οι εγγυητές δικαιούνται να 

ανταπαιτούν και απορρίπτει όσα ζητούν πιο πάνω. Η τράπεζα, ζητά να εκδοθεί 

απόφαση, να απορριφθεί η ανταπαίτηση του οφειλέτη και των εγγυητών και αυτοί να 

καταδικαστούν εις τα έξοδα της διαδικασίας. 

Τέλος, το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι η πιο πάνω αγωγή απορρίπτεται, και η τράπεζα 

πρέπει να πληρώσει στον πρωτοφειλέτη και στους εγγυητές €41,86 για τα έξοδα 

έκδοσης της απόφασης αυτής, πλέον τα έξοδα της αγωγής όπως αυτά θα 

υπολογισθούν από το πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το ∆ικαστήριο, πλέον 
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τόκο προς 8% το χρόνο από 16/07/2002 µέχρι εξόφλησης, πλέον Φ.Π.Α. Η έκδοση 

διατάγµατος, κηρύσσει άκυρη τη σύµβαση ενοικιαγοράς και οι ανταπαιτήσεις 

απορρίπτονται χωρίς έξοδα 

 

Τη συνέντευξη µας παραχώρησε ο δικηγόρος, κ. Ευσταθίου Σπύρος, στις  

25/1/2009, στο ∆ικηγορικό  γραφείο Ευστάθιος Ν. Ευσταθίου, στη Λευκωσία. 

 

Συνήθως όταν υπάρχουν καθυστερηµένες δόσεις δανείου η τράπεζα ειδοποιεί και 

τον πρωτοφειλέτη και τους εγγυητές, και ο εγγυητής έχει την ίδια υποχρέωση που 

έχει και ο πρωτοφειλέτης. ∆ηλαδή η τράπεζα κινείται ενάντια και του πρωτοφειλέτη 

και των εγγυητών. Όταν υπάρχουν 2 µε 3 καθυστερηµένες µηνιαίες δόσεις η τράπεζα 

ενηµερώνει µε γραπτή επιστολή. Όταν δεν υπάρχει συµµόρφωση, τότε η νοµική 

υπηρεσία της τράπεζας δίνει εντολή στο δικηγορικό γραφείο το οποίο συνεργάζεται η 

τράπεζα και κινούν αγωγή ταυτόχρονα και εναντίον του πρωτοφειλέτη και εναντίον 

των εγγυητών. Η αγωγή πρέπει να επιδοτηθεί. Αν δεν βρεθεί ο πρωτοφειλέτης 

επιδίδεται στους εγγυητές. Η αγωγή έχει µερικές φορές που γίνεται εναντίον των 

εγγυητών όταν ο πρωτοφειλέτης κηρύξει πτώχευση. Οι τράπεζες µερικές φορές 

βάζουν τόκο στην αγωγή εκτός της συµφωνίας δανείου ή όταν η τράπεζα αυξήσει τον 

τόκο σύµφωνα µε το νόµο ελευθεροποίησης του επιτοκίου.  

 

 Τρόποι για να εκτελεστεί µια απόφαση: 

 

Εκδίδεται µια απόφαση εναντίον του πρωτοφειλέτη ή των εγγυητών που έχουν 

την υποχρέωση να πληρώσουν  

Αν ο ένας εξ αυτών έχει κηρύξει πτώχευση τότε το υπόλοιπο ποσό το 

αναλαµβάνουν οι υπόλοιποι. 

Μέτρα εκτέλεσης της απόφασης: 

1. αίτηση εκποίησης κινητής περιουσίας είναι µια αίτηση που 

καταχωρείται στο δικαστήριο µαζί µε την απόφαση που έχει εκδοθεί και ο 

επιδοτείς στο δικαστήριο κάνει έρευνα για την κινητή περιουσία του οφειλέτη 

(έπιπλα κ.λ.π.) για να τα κατάσχει και να τα πωλήσει για να εισπράξει κάποιο 

ποσό. 

2. αίτηση εκποίησης ακίνητης περιουσίας (πρέπει να προηγηθεί όµως 

πρώτα η πιο πάνω αίτηση), και να γίνει έρευνα στο κτηµατολόγιο για την 
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κατοχή ακίνητης περιουσίας όπου γίνεται δέσµευση (memo), και διαδικασίες 

πώλησης.   

3. αίτηση µηνιαίων δόσεων δηλαδή η τράπεζα κάνει αίτηση στο 

δικαστήριο που υποχρεώνει τον οφειλέτη να παρουσιαστεί στο δικαστήριο και 

να δείξει τα εισοδήµατα του και να υποβάλει το δικαστήριο ένα ποσό που 

πιστεύει ότι ο οφειλέτης µπορεί να το πληρώνει ως µηνιαία δόση 

4. αίτηση πτώχευσης (που το µέτρο εξαρτάται από την περίπτωση), είναι 

όταν ο πιστωτής ζητήσει να πτωχεύσει ο οφειλέτης και η περιουσία του 

οφειλέτη περιέρχεται στην κατοχή του επίσηµου παραλήπτη ο οποίος 

αναλαµβάνει από την περιουσία του οφειλέτη να εξοφλήσει τους πιστωτές 

του. 

 

Όταν υπάρχει υποθήκη για δάνειο η τράπεζα είναι πιο εξασφαλισµένη διότι έχει 

και τους εγγυητές και την υποθήκη και δικαιούται να εκποιήσει την υποθήκη. 

  

Μετά από πόσο καιρό µια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσµη; 

Μετά συνήθως από την αποστολή τριών επιστολών. Στην τρίτη επιστολή 

αναφέρουν ότι τερµατίζεται η συµφωνία δανείου όµως ο τόκος συνεχίζει να 

προστίθεται πάνω στο οφειλόµενο ποσό και η τράπεζα απαιτεί ολόκληρο το ποσό και 

µετά προχωράνε στις αγωγές. 

 

Τι έγγραφα στέλνουν στη νοµική υπηρεσία της τράπεζας οι δικηγόροι και τι 

ενέργειες γίνονται από τους δικηγόρους των πελατών; 

Είναι υποθέσεις που δεν υπάρχει υπεράσπιση, η µόνη υπεράσπιση που υπάρχει 

είναι µια προσπάθεια µείωσης του ποσού, είτε αυτό σηµαίνει αφαίρεση τόκων, ή µια 

προσπάθεια εξώδικου συµβιβασµού, δηλαδή ο δικηγόρος του πελάτη προσπαθεί να 

συµφωνήσει µε την τράπεζα για κάποιο συµβιβασµό όπως για παράδειγµα µη 

αποπληρωµή του τόκου. 

 

Πόσο χρόνο µπορεί να κερδίσει ο πελάτης; 

Αρκετό, παίρνοντας δεδοµένο ότι οι αγωγές εκ των πραγµάτων είναι 

µακροπρόθεσµες διαδικασίες δηλαδή µια αγωγή για να τελειώσει µε δυναµική 

διαδικασία µπορεί και να διαρκέσει και 7 χρόνια, στις υποθέσεις των τραπεζών 

µπορεί να διαρκέσει και 2 χρόνια µέχρι να εκτελεστεί η υπόθεση. 
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4
ο
 Παράδειγµα: 

 

1. Η τράπεζα (Ενάγουσα) είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε το Νόµο και καθ’ όλους τους ουσιώδεις χρόνους 

για τη παρούσα αγωγή διεξήγαγε τραπεζικές εργασίες και είχε την έδρα της 

στη Λευκωσία. 

2. Στις 14/12/2006, η Ενάγουσα µετονοµάστηκε από «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα 

Λτδ» σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». 

3. Η Εναγόµενη 1 (οφειλέτης) είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε το Νόµο και καθ’ όλους τους ουσιώδεις χρόνους 

για τη παρούσα αγωγή είχε την έδρα της στη Λευκωσία. 

4. Οι Εναγόµενοι (εγγυητές) 2 ή/και 3 ή/και 4 εργάζονται ή/και διαµένουν στη 

Λευκωσία. 

5. ∆υνάµει γραπτής συµφωνίας ηµεροµηνίας 23.2.06 η οποία έγινε µεταξύ της 

Ενάγουσας (τράπεζα) και της Εναγόµενης 1 (πρωτοφειλέτης) στη Λευκωσία, 

(στο εξής «η Συµφωνία Τρεχούµενων Λογαριασµού»), η Ενάγουσα 

συµφώνησε να παραχωρήσει, και παραχώρησε στην Εναγόµενη 1 πιστωτικές 

διευκολύνσεις ή/και όριο παρατραβήγµατος στον υπ’ αρ. 071-11-009142 

τρεχούµενο χρεωστικό λογαριασµό (στο εξής ο «Τρεχούµενος Λογαριασµός») 

ύψους €3,417.26. 

6. Ήταν ρητοί ή/και εξυπακουόµενοι ουσιώδεις όροι της Συµφωνίας 

Τρεχούµενου Λογαριασµού ότι: 

a) Το ποσό της πιστωτικής διευκόλυνσης ή/και το όριο παρατραβήγµατος 

ή/και το εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο του Τρεχούµενου Λογαριασµού θα 

ήταν πληρωτέο σε πρώτη ζήτηση ή, µεταξύ άλλων, σε περίπτωση που η 

Εναγόµενη 1 παράβαινε οποιοδήποτε όρο της Συµφωνίας Τρεχούµενου 

Λογαριασµού ή όταν η Εναγόµενη 1 παρέλειπε να καταβάλει οποιοδήποτε 

ποσό δυνάµει της Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού ή/και δυνάµει 

οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας. 

b) Το ποσό της πίστωσης ή/και το όριο ή/και το εκάστοτε χρεωστικό 

υπόλοιπο του τρεχούµενου λογαριασµού θα εχρεώνετο µε ετήσιο 

κυµαινόµενο επιτόκιο, το οποίο θα συνίσταται από το κάθε φορά 

καθοριζόµενο από την Ενάγουσα βασικό επιτόκιο της Ενάγουσας 

προσαυξηµένο κατά 3,75% περιθώριο, πλέον προµήθειες και 
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οποιεσδήποτε χρεώσεις καθώς και µε έξοδα και επιβαρύνσεις ή/και 

δικαιώµατα τα οποία η Ενάγουσα ήθελε κατά την απόλυτη κρίση της 

αποφασίσει. 

c) Κατά την ηµεροµηνία της Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού το 

επιτόκιο ήταν 8% (ήτοι βασικό 4,25% και περιθώριο 3,75%). 

d) Το ποσό της πίστωση ή/και το όριο ή/και το εκάστοτε υπόλοιπο του 

Τρεχούµενου Λογαριασµού θα χρεώνεται µε οποιεσδήποτε χρεώσεις, 

έξοδα, επιβαρύνσεις ή/και δικαιώµατα που η Ενάγουσα κατά την 

απόλυτη κρίση της τυχόν αποφασίσει κατά καιρούς. 

e)  Η Ενάγουσα έχει το δικαίωµα να µεταβάλλει, οποτεδήποτε, µέσα στα 

πλαίσια των νοµισµατικών και πιστωτικών κανόνων που ισχύουν κάθε 

φορά, το ύψος των τραπεζικών δικαιωµάτων, βασικών επιτοκίων, 

περιθωρίων, χρεώσεων και άλλων εξόδων. 

f) Οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο του Τρεχούµενου Λογαριασµού το 

οποίο υπερβαίνει το ανώτατο όριο του εν λόγω λογαριασµού, θα 

καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και επ’ αυτού θα υπολογίζεται 

τόκος υπερηµερίας που θα είναι κατά 5,00000 εκατοστιαίες µονάδες 

µεγαλύτερος από το συµβατικό επιτόκιο του Λογαριασµού όπως θα 

ισχύει κατά τη χρονική στιγµή της υπερηµερίας. 

g) Η Ενάγουσα δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε 

προειδοποίηση να τερµατίζει τη λειτουργία οποιουδήποτε 

λογαριασµού ή πιστωτικής διευκόλυνσης και να απαιτήσει από την 

Εναγόµενη 1 την πληρωµή όλων των ποσών που η Εναγόµενη 1 

οφείλει στην Ενάγουσα δυνάµει οποιασδήποτε συµφωνίας. 

7. ∆υνάµει της Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού, η Ενάγουσα άνοιξε για 

λογαριασµό της Εναγόµενης 1 τον Τρεχούµενο Λογαριασµό, ο οποίος 

χρεώνετο µε τις εκάστοτε πληρωµές ή/και αναλήψεις που διενεργούσε η 

Εναγόµενη 1 και πιστωνόταν µε το ποσό των εκάστοτε καταθέσεων που 

διενεργούσε η Εναγόµενη 1. 

8.   ∆υνάµει γραπτής συµφωνίας που έγινε κατά ή περί την 23.2.06 στη 

Λευκωσία µεταξύ της Ενάγουσας και της Εναγοµένης 2 (στο εξής η 

«Συµφωνία Εγγύησης Τρεχούµενου Λογαριασµού»), η Εναγόµενη 2 

εγγυήθηκε αλληλεγγύως και κεχωρισµένως όλες τις υποχρεώσεις της 

Εναγόµενης 1 που πηγάζουν από τη Συµφωνία Τρεχούµενου Λογαριασµού 
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ή/και ανέλαβε ευθύνη για την πληρωµή οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού 

δυνάµει της εν λόγω συµφωνίας ή/και διευκόλυνσης πλέον τους αναλογούντες 

τόκους, προµήθειες και τραπεζικά δικαιώµατα, µέχρι τελείας εξόφλησης. 

9. ∆υνάµει γραπτής συµφωνίας ηµεροµηνίας 25.4.05 που έγινε µεταξύ της 

Ενάγουσας και της Εναγόµενης 1 στην Λευκωσία, (στο εξής «η Συµφωνία 

∆ανείου»), η Ενάγουσα συµφώνησε όπως παραχωρήσει, και παραχώρησε 

στην Εναγόµενη 1, πιστωτικές διευκολύνσεις ή/και δάνειο ύψους €5,125.80 

(στο εξής «∆άνειο»). 

10. Κατά η περί την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, η Ενάγουσα άνοιξε επ’ ονόµατι της 

Εναγόµενης 1 του υπ’ αρ. 071-12-016894 λογαριασµό δανείου (στο εξής ο 

«Λογαριασµός ∆ανείου») ο οποίος χρεώθηκε µε το ποσό του ∆ανείου. 

11. Ήταν ρητοί ή/και εξυπακουόµενοι οι όροι της Συµφωνίας ∆ανείου ότι: 

a) Η Εναγόµενη 1 θα εξοφλούσε το ∆άνειο µε µηνιαίες δόσεις ύψους 

€162.03. έκαστης, της πρώτης πληρωτέας την 21.5.05 και των 

υπόλοιπων δόσεων πληρωτέων την 21ην ηµέρα εκάστου επόµενου 

µηνός. 

b) Το ποσό του ∆ανείου θα χρεώνεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο ύψους 

8,75% (ήτοι 5,25% βασικό και 3,5% περιθώριο). 

c) Για τη διενέργεια των περιοδικών πληρωµών για εξόφληση του 

∆ανείου η Τράπεζα εξουσιοδοτείται να χρεώνει τον Τρεχούµενο 

Λογαριασµό ή οποιοδήποτε άλλο λογαριασµό της Εναγόµενης 1 χωρίς 

άλλη ειδοποίηση. 

d) Το ∆άνειο θα χρεώνεται µε κυµαινόµενο επιτόκιο αποτελούµενο από 

το εκάστοτε βασικό επιτόκιο πλέον περιθώριο, όπως αναφέρεται στην 

Συµφωνία ∆ανείου ( το βασικό επιτόκιο κατά ή περί την 25.4.05 ήταν 

5,250000%), καθώς και µε προµήθειες, τραπεζικά δικαιώµατα και 

οποιεσδήποτε χρεώσεις, έξοδα, επιβαρύνσεις και/η δικαιώµατα που η 

Ενάγουσα κατά την απόλυτη κρίση της τυχόν να αποφασίσει κατά 

καιρούς και για τα οποία θα ειδοποιήσει γραπτώς την Εναγόµενη 1. 

e) Η Ενάγουσα έχει το δικαίωµα να µεταβάλλει, οποτεδήποτε, µέσα στα 

πλαίσια των νοµισµατικών και πιστωτικών κανόνων που ισχύουν κάθε 

φορά, το ύψος των τραπεζικών δικαιωµάτων, βασικών επιτοκίων, 

περιθωρίων, χρεώσεων και άλλων εξόδων. 
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f) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οποιασδήποτε δόσης το 

καθυστερηµένο ποσό θα χρεώνεται µε τόκο υπερηµερίας από την 

ηµεροµηνία καθυστέρησης του µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του. 

Ο τόκος υπερηµερίας µε τον οποίο θα χρεώνεται το ∆άνειο θα είναι 

κατά 5,00000 εκατοστιαίες µονάδες µεγαλύτερος από το συµβατικό 

επιτόκιο του λογαριασµού όπως θα ισχύει κατά τη χρονική στιγµή της 

υπερηµερίας. 

g) Μόλις το ∆άνειο ή οποιοδήποτε µέρος του ζητηθεί από την Ενάγουσα 

αυτό θα καθίσταται οφειλόµενο και πληρωτέο και η Εναγόµενη 1 θα 

οφείλει αµέσως να πληρώσει κάθε ποσό που οφείλεται στην Ενάγουσα 

συµπεριλαµβανοµένων τόκων, κεφαλαίων, προµηθειών, τραπεζικών 

δικαιωµάτων, δαπανών και άλλων εξόδων. 

12. ∆υνάµει γραπτών συµφωνιών που έγιναν κατά ή περί την 25.4.05 στη 

Λευκωσία µεταξύ της Ενάγουσας και των Εναγοµένων 2, 3 και 4 (στο εξής οι 

«Συµφωνίες Εγγύησης ∆ανείου»), οι Εναγόµενοι 2, 3 και 4 εγγυήθηκαν 

αλληλεγγύως και κεχωρισµένως όλες τις υποχρεώσεις της Εναγόµενης 1 που 

πηγάζουν από τη Συµφωνία ∆ανείου ή/και ανέλαβαν ευθύνη για την πληρωµή 

οποιουδήποτε οφειλόµενου ποσού δυνάµει της εν λόγω συµφωνίας ή/και 

διευκόλυνσης πλέον τους αναλογούντες τόκους, προµήθειες και τραπεζικά 

δικαιώµατα, µέχρι τελείας εξόφλησης. 

13. Κατά παράβαση της Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού και της 

Συµφωνίας ∆ανείου, η Εναγόµενη 1 υπερέβη το όριο του Τρεχούµενου 

Λογαριασµού και παρέλειψε να καταβάλει ή/και καταβάλει εµπρόθεσµα τις 

δόσεις του ∆ανείου, µε αποτέλεσµα, κατά ή περί την 14/3/07, οι επίδικοι 

λογαριασµοί την Εναγοµένης 1 να παρουσιάζουν υπέρβαση ή/και 

καθυστερήσεις. 

14. Κατά περί την 14/3/07 ο Λογαριασµός ∆ανείου παρουσίαζε καθυστερηµένες 

δόσεις εκ. €972,16 και ο Τρεχούµενος Λογαριασµός παρουσίαζε υπέρβαση εκ 

€840,31. 

15. Κατά ή περί την 14/3/07, η Ενάγουσα ειδοποίησε γραπτώς την Εναγόµενη 1 

για την παράλειψη συµµόρφωσης της µε τους όρους την Συµφωνίας ∆ανείου 

και της Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού και την κάλεσε όπως εντός 21 

ηµερών από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης, συµµορφωθεί µε τις 

συµβατικές της υποχρεώσεις. Περαιτέρω, µε την ίδια ειδοποίηση, η Ενάγουσα 
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ειδοποίησε την Εναγόµενη 1 ότι το επιτόκιο µεταβάλλετο σε βασικό συν 8% 

(ήτοι σύνολο 12,5%) και ότι ο τόκος θα κεφαλαιοποιείται την 1/1 και 1/7 

εκάστου έτους.  

16. Με γραπτές ειδοποιήσεις ηµεροµηνίας 14/3/07 η Ενάγουσα ειδοποίησε 

γραπτώς τους Εναγόµενους 2,3 και 4 για τις ως άνω αναφερόµενες 

παραβάσεις των επίδικων συµφωνιών υπό της Εναγόµενης 1 και τους κάλεσε 

όπως εντός 21 ηµερών συµµορφωθούν µε τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

17. Οι Εναγόµενοι παρέλειψαν να συµµορφωθούν µε τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις και ως εκ τούτου κατά ή περί την 14.5.07, η Ενάγουσα 

τερµάτισε τη Συµφωνία ή/και τη λειτουργία του Λογαριασµού ∆ανείου ή/και 

τη Συµφωνία ή/και λειτουργία του Τρεχούµενου Λογαριασµού και απαίτησε 

από τους Εναγόµενους όπως καταβάλουν όλα τα οφειλόµενα υπόλοιπα. 

18. Κατά ή περί την 14.5.07 η Ενάγουσα ειδοποίησε γραπτώς τους Εναγόµενους 

2,3 και 4 για τον τερµατισµό των επίδικων συµφωνιών και των επίδικων 

λογαριασµών και απαίτησε από του Εναγόµενους 2, 3 και 4 όπως προβούν 

στην εξόφληση των οφειλών της Εναγόµενης 1 τις οποίες εγγυήθηκαν. 

19. Κατά ή περί την 1/10/07 ο Λογαριασµός ∆ανείου παρουσίαζε χρεωστικό 

υπόλοιπο εκ €3450.58, πλέον τόκο προς 12,50% ετησίως από 1/10/07 µέχρι 

εξοφλήσεως, ο Τρεχούµενος Λογαριασµός παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο 

εκ €4,531.13 πλέον τόκο προς 12,50%  ετησίως από 1/10/07 µέχρι 

εξοφλήσεων. 

20. Παρά τις ως άνω ειδοποιήσεις της Ενάγουσας, οι Εναγόµενοι 1 ή/και 2 ή/και 3 

ή/και 4 µέχρι σήµερα αρνούνται ή/και παραλείπουν ή/και αµελούν να 

συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους έναντι της Ενάγουσας. 

21. Και η Ενάγουσα Αξιώνει: 

 

Από τους Εναγόµενους 1 ή/και 2 ή/και 3 ή/και 4 Αλληλεγγύως και 

Κεχωρισµένως:  

A. €3.450,58 ως υπόλοιπο δανείου ή/και δυνάµει της Συµφωνίας ∆ανείου 

ηµεροµηνίας 25.4.05 πλέον τόκο προς 12,5% επί του ποσού των €3450,58 από 

1.10.07 µέχρι εξοφλήσεων, ο οποίος να κεφαλαιοποιείται την 01/07 και 01/01 

εκάστου έτους. 

B. Έξοδα πλέον έξοδα επίδοσης πλέον ΦΠΑ. 
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Από τους Εναγόµενους 1 ή/και 2 η Αλληλεγγύως και Κεχωρισµένως:  

C. €4,531.13, ως υπόλοιπο τρεχούµενου λογαριασµού ή/και δυνάµει της 

Συµφωνίας Τρεχούµενου Λογαριασµού ηµεροµηνίας 23.2.06 πλέον τόκο προς 

12,5% επί του ποσού των €4,531.13 από την 1.10.07 µέχρι εξοφλήσεως, ο 

οποίος να κεφαλαιοποιείται την 01/07 και 01/01 εκάστους έτους. 

 

5
ο
 Παράδειγµα: 

 

Η Αξίωσις των εναγόντων είναι: €33.219,59 πλέον τόκο προς 2,33% από 

1.1.05 µέχρι 12.12.05 και προς 14,25% από 13.12.05 µέχρι εξοφλήσεως µε 

κεφαλαιοποίηση των τόκων 2 φορές το χρόνο στις 30.6 και 31.12 και έξοδα πλέον 

Φ.Π.Α και έξοδα επίδοσης. 

1. Οι ενάγοντες είναι Τραπεζικός Οργανισµός δεόντως εγγεγραµµένος 

συµφώνως των Νόµων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και διεξάγουν τραπεζικές 

εργασίες όλων των ειδών. 

2. ∆υνάµει εγγράφου συµφωνίας ηµερ. 1.11.99 που έγινε στη Λευκωσία 

συµφωνήθη όπως οι ενάγοντες παραχωρήσουν εις τον εναγόµενον 1 υπό την 

εγγύηση της εναγοµένης 2 δάνειο εκ €51.260 υπό τους ακόλουθους όρους: 

a) Το προϊόν του δανείου δύναται να καταβληθεί σταδιακώς εις τον 

εναγόµενο 1 µέχρι να δικαιούται να λαµβάνει αυτά τα ποσά και όποτε 

κριθεί από τον ίδιο ότι είναι αναγκαία για τους σκοπούς για τους 

οποίους χορηγείται το δάνειο. 

b) Το δάνειο θα είναι πληρωτέο στις 2.11.99 ή δια µηνιαίων δόσεων εκ 

€377.60 έκαστη της πρώτης δόσεως πληρωτέας στις 30.12.99 και των 

υπολοίπων την 30ην ηµέρα εκάστου επόµενου µηνός µέχρι τελείας 

εξοφλήσεως. Νοείται ότι οι ενάγοντες θα έχουν το δικαίωµα να δίνουν 

παρατάσεις δια και να δέχονται πληρωµές έναντι οποιασδήποτε 

δόσεως η οποία κατέστη πληρωτέα και/ή εν γένει να τροποποιούν 

όλους ή οποιουσδήποτε των όρων των αναφερόµενων εις την 

αποπληρωµή του ρηθέντος δανείου. Νοείται πάντοτε ότι οι ενάγοντες 

θα έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν οποιαδήποτε στιγµή την 

αποπληρωµή του ρηθέντος δανείου ή οποιουδήποτε υπόλοιπου αυτού, 

οπότε το δάνειο ή οποιοδήποτε υπόλοιπο αυτού καθίσταται αµέσως 

πληρωτέο και απαιτητό. 
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c) Το άνω ποσό θα φέρει τόκο προς 4% ετησίως του τοιούτου τόκου 

υπολογιζόµενου και καταβαλλόµενου την 31ην ∆εκεµβρίου εκάστου 

έτους. Νοείται ότι οι ενάγοντες έχουν το δικαίωµα µέσω γραπτής 

ειδοποιήσεως προς τους εναγοµένους να αυξοµειώνουν το επιτόκιο 

εντός του ορίου του εκάστοτε εν ισχύει νοµίµου επιτοκίου. 

d) Νοείται ότι καθ’ όλην την διάρκεια των δοσοληψιών των εναγοµένων 

µετά των εναγόντων και µέχρι πλήρους και τελείας εξοφλήσεως όλων 

των ποσών των οφειλοµένων ποσών προς τους ενάγοντες προς 

εξασφάλιση ή εγγύηση οποιονδήποτε χρηµάτων και υποχρεώσεων οι 

οποίες οφείλονται σήµερα ή είναι δυνατόν να οφείλονται στο µέλλον 

υπό τους εναγόµενους προς τους ενάγοντες υπό οποιανδήποτε µορφή 

είτε προσωπικούς είτε από κοινού, µέσω οποιουδήποτε άλλου 

προσώπου και υπό οποιανδήποτε άλλη ονοµασία ή επωνυµία και είτε 

αυτές οι υποχρεώσεις κατέστησαν ή δυνατόν να καταστούν 

απαιτούµενες ή είναι άµεσοι ή έµµεσοι θα έχουν κατά προτεραιότητα 

παντός άλλου, γενικό δικαίωµα επισχέσεως επί παντός και 

οποιουδήποτε ποσού χρηµάτων, διαπραγµατεύσιµων εγγράφων, ως και 

επί ενεργητικού πάσης φύσεως ανήκοντος εις τους εναγόµενους 

οποιανδήποτε στιγµή ήθελε περιέλθει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχον 

των εναγόντων.  

5. Οι ενάγοντες δικαιούνται οποιανδήποτε στιγµή και δίχως προειδοποίηση προς 

τους εναγόµενους να ενώνουν ή να συνενώνουν όλους ή οποιουσδήποτε 

λογαριασµούς των εναγοµένων µετά των προς τους ενάγοντες υποχρεώσεων 

τους και να συµψηφίζουν ή µεταφέρουν οποιονδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία 

έχουν βρεθεί σε οποιονδήποτε λογαριασµό ή λογαριασµούς προς εξόφληση 

µέρους ή όλων των υποχρεώσεων των εναγοµένων πάσης φύσεως δυνάµει 

οποιουδήποτε λογαριασµού ή οποιουδήποτε άλλου λόγου είτε αυτές οι 

υποχρεώσεις κατέστησαν απαιτούµενες είτε ενδέχεται να καταστούν 

απαιτούµενες, είτε είναι άµεσοι ή έµµεσοι είτε είναι προσωπικοί ή 

αλληλέγγυοι ή κοινοί µε άλλο πρόσωπο ή άλλα πρόσωπα. Εξουσιοδοτούνται 

οι ενάγοντες σε οποιανδήποτε στιγµή και δίχως προειδοποίηση να 

µεταφέρουν και να καταθέσουν έναντι ή προς εξόφληση του πιο πάνω 

δανείου, µε οποιονδήποτε ποσό έχουν βρει σε οποιονδήποτε λογαριασµό ή 

λογαριασµούς των εναγοµένων, και προβαίνουν σε αυτήν την µεταφορά. 
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6. Οι ενάγοντες θα αναφερθούν εις τους πλήρεις όρους της υπογραφείσης 

συµφωνίας κατά την ακρόαση της αγωγής. 

7. Προς περαιτέρω εξασφάλιση και εγγύηση πάσης προς τους ενάγοντας 

υποχρεώσεων του εναγοµένου 1, η εναγόµενη 2 υποθήκευσε προς όφελος των 

εναγόντων το κτήµα της δυνάµει Υποθήκης ΒΥ.9376/99, δια €51.260 πλέον 

τόκους. 

Νοείται ότι το µέγιστον ποσό δια το οποίο δεσµεύεται το υποθηκευµένο κτήµα 

είναι το τελικό υπόλοιπο το οποίο κατά την ηµέρα της εκποιήσεως της υποθήκης 

παραµένει απλήρωτο εν σχέσει µε τις υποχρεώσεις προς εξασφάλιση των οποίων 

συνεστήθη η ρηθείσα υποθήκη µέχρι συνολικού ποσού µη υπερβαίνοντας τα 

€51.260 πλέον τόκους και έξοδα. 

8. ∆υνάµει συµφωνίας εκχωρήσεως ηµερ 8.11.1999 ο εναγόµενος 1 εκχώρησε 

τα δικαιώµατα του από την Ασφάλεια Ζωής της Universal Life Insurance ar. 

1-077211-9, ηµερ. 16.1.1992. 

9. Οι ενάγοντες παρεχώρησαν εις τον εναγόµενον 1 το ρηθέν δάνειο των 

€51.260 σύµφωνα µε τους όρους της υπογραφείσης συµφωνίας ηµερ. 

1.11.1999. 

10. Οι ενάγοντες µε επιστολή τους ηµερ. 13.12.2005 ενηµέρωσαν τον 

πρωτοφειλέτη για την αλλαγή του επιτοκίου και απαίτησαν από τον 

πρωτοφειλέτη εξόφληση παντός οφειλόµενου ποσού, αλλά αυτός µέχρι 

σήµερα αµέλεισαι ή/και παρέλειψε να το πράξει αυτό. 

11. Οι ενάγοντες µε επιστολή των ηµερ. 14.11.2006 κάλεσαν την εναγόµενη 2 ως 

ενυπόθηκο οφειλέτρια όπως εξοφλήσει το ποσό δια το οποίον ευθύνεται 

δυνάµει της υποθήκης της αλλά αυτή µέχρι σήµερα αµέλησε και/η παρέλειψε 

να το πράξει αυτό. 

12. Οι εναγόµενοι κατά παράβαση της συµφωνίας ηµερ. 1.11.1999 εξακολουθούν 

να οφείλουν το ποσό των €33.219,59 πλέον τόκους προς 2,33% από 1.1.2005 

µέχρι 12.12.2005 και προς 14,25% από 13.12.2005 µέχρι εξοφλήσεων ποσό 

το οποίο µέχρι σήµερα εξακολουθεί να είναι απλήρωτο. 

13. οι ενάγοντες αξιούν παρά των εναγοµένων: 

d) €33.219,59 πλέον τόκο 2,33% από 1.1.2005 µέχρι 12.12.2005 και προς 

14,25% από 13.12.2005 µέχρι εξοφλήσεως µε δικαίωµα κεφαλαιοποίησης 

των τόκων 2 φορές το χρόνο στις 30.0 και 31.12 ως προνοείται από το 

Νόµο 160(Ι)/99. 
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e) ∆ιάταγµα του ∆ικαστηρίου διατάσσει την πώληση του ενυπόθηκου 

κτήµατος του περιγραφόµενου στην παράγραφο 7 ανωτέρω προς 

ικανοποίηση της απαιτήσεως και των εξόδων. 

f) Τα έξοδα της παρούσης αγωγής πλέον Φ. Π. Α και έξοδα επίδοσης. 

Οι ενάγοντες επιφυλάσσουν τα δικαιώµατα των για την εξασφάλιση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 8 ανωτέρω. 

Εάν οι εναγόµενοι πληρώσουν εις τους ενάγοντας ή τους δικηγόρους το αιτούµενο 

ποσό πλέον €411.77 δι’ έξοδα πλέον Φ. Π. Α και €20.50 έξοδα επίδοσης εντός 10 

ηµερών από της επιδόσεως της παρούσας πάσα περαιτέρω διαδικασία θα σταµατήσει. 

 

Τη συνέντευξη µας παραχώρησε ο κ. Τουµάσης Κωνσταντίνος  και η κ. Καρυδά 

Άντρη, στις  12/01/2009, στο υποκατάστηµα της τράπεζας Societe General, στην 

Λευκωσία. 

 

1. Τι µεθόδους χρησιµοποιούν οι τράπεζες για να προστατευτούν από 

χρηµατοδοτήσεις που καταλήγουν σε ληξιπρόθεσµες οφειλές; 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν είναι; 

• Ποιότητα αιτητή 

• Ικανότητα πληρωµής, όταν η τράπεζα εξετάζει την ικανότητα του 

πελάτη να πληρώσει  

• Είσπραξη τόκου 

• Εξασφαλίσεις 

• Πόσο χρονικό διάστηµα λήγουν τα δάνεια 

• Υπηρεσίες αξιολόγησης κινδύνων 

• Ανάλογα µε το ρίσκο του πελάτη 

 

2. Τι ενέργειες γίνονται από τις τράπεζες όταν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές 

και πριν συνεχίσουν δικαστικά; 

Οι ενέργειες αυτές είναι µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον πρωτοφειλέτη 

για άσκηση πίεσης. Στη συνέχεια, αποστολή πρώτης γραπτής επιστολής και στον 

πρωτοφειλέτη και στους εγγυητές για να τους προειδοποιήσει να τακτοποιήσουν τις 

καθυστερηµένες τους δόσεις. Ακολουθεί δεύτερη επιστολή και στον πρωτοφειλέτη 

και στους εγγυητές που ενηµερώνει ότι αν µέσα σε 21 ηµέρες δεν τακτοποιηθούν οι 
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καθυστερηµένες δόσεις ο λογαριασµός τους θα τερµατιστεί και ότι την υπόθεση θα 

αναλάβει η Υπηρεσία ανάκτησης χρεών της τράπεζας. Τέλος, ακολουθεί τρίτη 

επιστολή που τους ενηµερώνει ότι αν µέσα σε 7 ηµέρες δεν τακτοποιηθούν οι 

καθυστερηµένες δόσεις η τράπεζα θα κινηθεί δικαστικώς. 

 

3. Μετά από πόσο καιρό αφού βγαίνει διαταγή πληρωµής γίνονται δικαστικές 

ενέργειες; 

Μετά από 7 ηµέρες. 

 

4. Τι ρήτρες υπάρχουν αν δεν πληρωθούν τα δάνεια; 

Κινούν αγωγή προς τον πρωτοφειλέτη και τους εγγυητές, βγαίνει απόφαση από το 

δικαστήριο, και αν δεν συµµορφωθούν οι πελάτες, εκδίδεται ένταλµα κατάσχεσης 

κινητής περιουσίας, γίνεται έρευνα στο κτηµατολόγιο για ακίνητη περιουσία και 

καταγράφουν υπόµνηµα (memo), για να µην µπορέσουν να µεταβιβάσουν ή να 

πωλήσουν την ακίνητη περιουσία. Αν υπάρχει υπόλοιπο τότε κυρήσσουµε πτώχευση 

και προς τον πρωτοφειλέτη και προς τους εγγυητές.   

 

Τη συνέντευξη µας παραχώρησε ο κ. Μάπουρα Γιώργος και ο κ. Ορφανίδης 

Χρήστος, στις  26/01/2009, στο υποκατάστηµα της Τράπεζας Κύπρου, στη Λευκωσία. 

 

1. Τι ενέργειες γίνονται από τις τράπεζες όταν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές 

και πριν συνεχίσουν δικαστικά; 

Υπάρχουν τα λογισµικά συστήµατα Είσπραξης Καθυστερηµένων Χρεών 

(Collections), που καθορίζουν τα κριτήρια µε βάση τη διαδικασία που ξεκινά η 

είσπραξη των χρεών. 

Στον πρώτο µήνα καθυστέρησης πληρωµής της οφειλής η τράπεζα επικοινωνεί µε 

το πελάτη τηλεφωνικώς και µε γραπτή επιστολή όπου τον καλεί να συµµορφωθεί µε 

τους όρους της σύµβασης. Η ίδια η επιστολή αποστέλλεται και στους εγγυητές. Αν 

δεν ανταποκριθούν αποστέλλεται δεύτερη συστηµένη επιστολή προ τερµατισµού 

όπου τους ενηµερώνει ότι αν µέσα σε 21 ηµέρες δεν τακτοποιήσουν τις 

καθυστερηµένες τους οφειλές θα τερµατίσουν το λογαριασµό του. Αν ο 

πρωτοφειλέτης δεν τακτοποιήσει τις καθυστερηµένες του οφειλές εντός του 

περιθωρίου που του καθορίζει η τράπεζα, τότε η τράπεζα τερµατίζει το λογαριασµό 

του και παγιοποιεί τα επιτόκια. Στη συνέχεια, η τράπεζα επικοινωνεί µε τον οφειλέτη 
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και τους εγγυητές πριν προχωρήσουν δικαστικά για τυχόν συνεργασία. Αν δεν 

συµµορφωθούν τότε η τράπεζα κινείται δικαστικά. 

 

2. Ποιο είναι το επιτόκιο υπερηµερίας;  

Το επιτόκιο υπερηµερίας της Τράπεζας Κύπρου είναι 5,25%. 

 

3. Μετά από πόσο καιρό µια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσµη; 

Εάν λήξει το δάνειο και παραµένει  απλήρωτο και αναγκαστεί η τράπεζα να 

συνεχίσει σε καταγγελία της σύµβασης. 

 

4. Σε πόσους µήνες καταγγέλλεται η σύµβαση και πότε βγαίνει διαταγή 

πληρωµής; 

Εξαρτάται από την πολιτική της κάθε τράπεζας αλλά συνήθως πέραν τις τρεις 

καθυστερηµένες δόσεις και αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια είσπραξης, τότε 

αµέσως µετά οι τράπεζες θα κινηθούν δικαστικά. 

 

5. Τι ρήτρες υπάρχουν αν δεν πληρωθούν τα δάνεια; 

Οι εξασφαλίσεις των δανείων που συνήθως είναι οι προσωπικές εγγυήσεις, οι 

υποθήκες – προσηµειώσεις, τα ακίνητα, οι εκχωρήσεις ασφαλιστήριων εγγράφων, οι 

µετοχές, τα χρεόγραφα, η δέσµευση µετρητών και τα αυτοκίνητα όταν πρόκειται για 

δάνεια αυτοκινήτων. 

 

6. Τι έγγραφα στέλνουν στη νοµική υπηρεσία της τράπεζας; 

Συµβάσεις και βάση του νόµου γραπτή επικοινωνία (επιστολές). 

 

7. Πιστεύετε ότι οι τράπεζες τηρούν το δίκαιο της χώρας ή παρανοµούν; 

Οι τράπεζες πιστεύω ότι είναι υποχρεωµένες να το τηρούν και δεν µπορούν να 

µην το τηρούν διότι ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα. 

 

8. Πιστεύετε ότι βοηθούν οι τράπεζες στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 

και µε ποιο τρόπο; 

Βεβαίως και βοηθούν, µέσω της χρηµατοδότησης σε αναπτυξιακά έργα, ή η 

χρηµατοδότηση σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
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Υπόδειγµα ∆ιαταγής Πληρωµής 
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Πτυχιακή Εργασία µε θέµα:

Σύγκριση καθυστερηµένων οφειλών σε Ελλάδα και Κύπρο

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μαυρίδης Σάββας

Εισηγήτριες: Ανδρεάδου Μαρκέλλα – Ελένη

Παναγιώτου Κωνσταντίνα

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009



Σκοπός της εργασίας

Στόχος της εργασίας µας είναι να βρεθεί αν το τραπεζικό σύστηµα βοηθά στην

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας του, καθώς και αν οι τράπεζες τηρούν το τραπεζικό

δίκαιο της χώρας τους, ή παρανοµούν προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη

τους. 

Η χρηµατοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα, φαίνεται να είναι κατά πολύ

χαµηλότερη από τη Ζώνη του Ευρώ, αλλά παρ’ όλα αυτά αναφέρεται ότι οι καθυστερήσεις

στην Ελλάδα, είναι περισσότερες από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, σύµφωνα µε την Τράπεζα

της Ελλάδος. Το ποσοστό των καθυστερήσεων όµως δεν αναφέρεται πουθενά, παρά µόνο

ένα 2% επισφαλειών στα στεγαστικά δάνεια το οποίο φαίνεται να είναι και υποτιµηµένο,

άρα κατά πολύ µεγαλύτερο στην πραγµατικότητα. Στην Κύπρο, η χρηµατοδότηση

φαίνεται να είναι ανεβασµένη σε σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια, ενώ το ποσοστό

των δανείων µε καθυστέρηση έχει πέσει αισθητά, πλησιάζοντας το επιθυµητό όριο που

έχει θέσει η ΕΚΤ. 

Συµπεράσµατα



Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου

σε Ελλάδα και Κύπρο είναι οι ίδιες. Εξαίρεση αποτελεί το ελληνικό σύστηµα

επεξεργασίας δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς πελατών (Τειρεσίας ΑΕ), 

το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 χρόνια. 

Και στις δύο χώρες τα τραπεζικά επιτόκια απελευθερώθηκαν και είναι ελεύθερα

διαπραγµατεύσιµα µεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους. 

Εξάµηνος ανατοκισµός

(δύο φορές το χρόνο)
Εξάµηνος ανατοκισµός

(δύο φορές το χρόνο)

2,5% επιτόκιο υπερηµερίας2,5% επιτόκιο υπερηµερίας

ΚύπροςΚύπροςΕλλάδαΕλλάδα



Στην πράξη µόλις µια οφειλή γίνει ληξιπρόθεσµη και απαιτητή ξεκινάνε κάποιες διαδικασίες

από την πλευρά της τράπεζας. 

Πλειστηριασµός ή αίτηση

πτώχευσης

Καταβολή ποσού σε µηνιαίες

δόσεις από τον οφειλέτη

Πλειστηριασµός των

περιουσιακών στοιχείων του

οφειλέτη

Αίτηση εκποίησης ακίνητης

περιουσίας του οφειλέτη
Πίνακας κατάταξης πιστωτών

Αίτηση εκποίησης της κινητής

περιουσίας του οφειλέτη

Έναρξη διαδικασίας κατάσχεσης

των περιουσιακών στοιχείων του

οφειλέτη

Αγωγή προς τους δανειολήπτες
Επιταγή προς πληρωµή εις βάρος

του οφειλέτη

Ρευστοποίηση των εξασφαλίσεωνΈκδοση διαταγής πληρωµής

Κλείσιµο λογ/µού του οφειλέτηΚλείσιµο λογ/µού του οφειλέτη

ΚύπροςΕλλάδα

ΕφαρµογήΕφαρµογή τουτου νόµουνόµου



Kαι στις δύο χώρες οι ενέργειες των δικηγόρων αποσκοπούν στην εξασφάλιση χρόνου, 

αναβάλλοντας όσο είναι δυνατό τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασµούς µε ανακοπές και

αναστολές, για να µπορέσουν οι δανειολήπτες να πληρώσουν το ποσό που οφείλουν. Στην

Κύπρο, οι δικηγόροι προσπαθούν να συνεργαστούν µε τις τράπεζες για να µπορέσουν να

µειώσουν το οφειλόµενο ποσό.

Στην Ελλάδα, οι δικηγόροι κάνοντας ανακοπές και αναστολές µπορούν να κερδίσουν 3-6 

µήνες, µέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που ακολουθεί της διαταγής

πληρωµής. 

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να καθυστερήσει όσο µπορεί τη διαδικασία της εκτελέσεως, 

δίνοντας έτσι χρόνο στον πελάτη του να βρει τα χρήµατα για να τακτοποιήσει τις οφειλές του. 



Tο κυπριακό σύστηµα είναι πιο ήπιο όσον αφορά τις καθυστερηµένες οφειλές των πελατών

προς τις τράπεζες απ’ τις οποίες πήραν τα δάνειά τους. 

Το κυπριακό δίκαιο τείνει να µοιάζει στο ελληνικό καθώς περνάνε τα χρόνια, καθώς και οι

δύο χώρες ακολουθούν τις εντολές της ΕΚΤ, και εποµένως πρέπει να συµβαδίζουν µ’ αυτές

και να µην τις παραβλέπουν. 

Απ’ ότι φαίνεται, κανένα δεν παραβαίνει το νόµο, µε εξαίρεση κάποιες πληµµέλειες, αλλά τον

εκµεταλλεύονται όσο πιο πολύ µπορούν. Τέλος, κάθε τράπεζα, ως επιχείρηση κερδοσκοπικού

χαρακτήρα είναι φυσικό να προσπαθεί µέσα στα επιτρεπτά πλαίσια να µεγιστοποιήσει όσο το

δυνατόν τα κέρδη της, αλλά παρόλα αυτά, δείχνει να εξακολουθεί να έχει ως στόχο της την

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας της µέσω των ενεργειών της. 




