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1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και 
υποβολής στοιχείων 

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών του παρόντος εγγράφου 

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του 
άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/20101. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες 
γραμμές. 

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες 
εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής 
Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας σε συγκεκριμένο 
τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010, στις οποίες εφαρμόζονται οι κατευθυντήριες γραμμές, θα πρέπει να 
συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τις δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το 
νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων 
στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως σε ιδρύματα. 

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να 
συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους 
μη συμμόρφωσης, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει 
άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις 
πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο 
της ΕΑΤ, με την επισήμανση «EBA/GL/2020/15». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβληθούν 
από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιήσουν τη συμμόρφωση εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης 
να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 

4. Οι γνωστοποιήσεις θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 

                                                           
1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12). 
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2. Αποδέκτες 

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, και στα πιστωτικά 
ιδρύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013. 

3. Εφαρμογή 

Ημερομηνία εφαρμογής 

6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 2/12/2020. 
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4. Τροποποιήσεις 

7. Οι κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2020/02 σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές 
στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 
τροποποιούνται ως εξής: 

(1) Το στοιχείο στ) της παραγράφου 10 των κατευθυντηρίων γραμμών τροποποιείται ως εξής: 

«στ) η στάση πληρωμών συστήθηκε σε ανταπόκριση προς την πανδημία της νόσου COVID-
19 και θα εφαρμόζεται έως την 31η Μαρτίου 2021. 

(2) Μετά την παράγραφο 10, προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος: 

Κριτήρια για τα ανοίγματα που εμπίπτουν στις στάσεις πληρωμών 

«10 (α) Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, το συνολικό χρονικό 
διάστημα για το οποίο μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα πληρωμής ορισμένης σύμβασης 
δανείου σύμφωνα με το παράγραφο 10 στοιχείο γ), ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
γενικών στάσεων πληρωμών, δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 9 μήνες. Ωστόσο, η 9-μηνη 
αυτή μέγιστη προθεσμία δεν ισχύει για αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών που 
συμφωνήθηκαν επί συμβάσεων δανείων πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 βάσει 
γενικής στάσης πληρωμών στο πλαίσιο της οποίας η συνολική διάρκεια της αλλαγής 
υπερβαίνει τους 9 μήνες.» 

(3) Η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής: 

«11. Στις περιπτώσεις που μια γενική στάση πληρωμών πληροί τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 10 και εφαρμόζεται σε όλα τα ανοίγματα ενός ιδρύματος 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της στάσης πληρωμών, και εφόσον τα ανοίγματα 
που εμπίπτουν στη στάση πληρωμών πληρούν τον όρο που αναφέρεται στην παράγραφο 
10(α), τα εν λόγω μέτρα δεν πρέπει να μεταβάλλουν την ταξινόμηση των ανοιγμάτων 
δυνάμει του ορισμού της ρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 47β του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 ή να μεταβάλλουν την αντιμετώπιση ή όχι των ανοιγμάτων ως επείγουσα 
αναδιάρθρωση σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του εν λόγω 
κανονισμού. Συνεπώς, η εφαρμογή της γενικής στάσης πληρωμών αφ’ εαυτής δεν πρέπει 
να επιφέρει την αναταξινόμηση του ανοίγματος ως ανοίγματος με ανοχή (είτε 
εξυπηρετούμενου είτε μη εξυπηρετούμενου), εκτός εάν ένα άνοιγμα έχει ήδη ταξινομηθεί 
ως άνοιγμα με ανοχή κατά τον χρόνο εφαρμογής της στάσης πληρωμών. 

(4) Η παράγραφος 13 τροποποιείται ως εξής: 

«13. Στις περιπτώσεις που μια γενική στάση πληρωμών πληροί τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 10, και εφόσον τα ανοίγματα που εμπίπτουν στη στάση 
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πληρωμών πληρούν τον όρο που αναφέρεται στην παράγραφο 10(α), η εν λόγω στάση 
πληρωμών πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 16 έως 18 των 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού της αθέτησης, 
οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 178 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 
Συνεπώς, για τον σκοπό του άρθρου 178 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 575/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του εν λόγω 
κανονισμού, τα ιδρύματα πρέπει να υπολογίζουν την καθυστέρηση με βάση το 
αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που προκύπτει από την εφαρμογή 
στάσης πληρωμών. Παρομοίως, για τον σκοπό του άρθρου 47α παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα πρέπει να υπολογίζουν την 
καθυστέρηση με βάση το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που προκύπτει 
από την εφαρμογή στάσης πληρωμών.» 

(5) Μετά την παράγραφο 17, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«17(α) Τα ιδρύματα πρέπει να γνωστοποιούν στην/στις αρμόδια/-ες αρχή/-ές το σχέδιο 
που περιγράφει τη διαδικασία, τις πηγές ενημέρωσης και τις ευθύνες στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης της δυνητικής αδυναμίας πληρωμής των πιστούχων που υπόκεινται σε κάθε 
νομοθετική ή μη νομοθετική γενική στάση πληρωμών σύμφωνα με την παράγραφο 14.» 

(6) Μετά την παράγραφο 19, προστίθεται η ακόλουθη υποπαράγραφος: 

Ταξινόμηση των ανοιγμάτων για το διάστημα μεταξύ 1ης 
Οκτωβρίου 2020 και 1ης Δεκεμβρίου 2020 

«20. Τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές σε 
επαναταξινομήσεις των ανοιγμάτων που συνεπάγονται αθέτηση λόγω επείγουσας 
αναδιάρθρωσης ή/και σε ανοίγματα με ανοχή βάσει στάσεων πληρωμών οι οποίες: α) 
εφαρμόστηκαν στο διάστημα μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2020 και 1ης Δεκεμβρίου 2020 και β) σε 
διαφορετική περίπτωση πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10. Εφόσον τα ιδρύματα το 
πράξουν, η 9-μηνη μέγιστη προθεσμία της παραγράφου 10(α) εφαρμόζεται στις αλλαγές στο 
χρονοδιάγραμμα πληρωμής που συμφωνείται για τα εν λόγω ανοίγματα.» 


