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1. Σύνοψη 

Η έξαρση της πανδημίας της νόσου COVID-19 και τα μέτρα αντιμετώπισης που θεσπίστηκαν σε 
πολλές χώρες ανά την υφήλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένων των 
διάφορων μορφών εγκλεισμού του πληθυσμού, έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. 
Ειδικότερα, πολλές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από την κρίση ενδέχεται να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και δυσκολίες όσον αφορά την έγκαιρη πληρωμή των 
οικονομικών και λοιπών υποχρεώσεών τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ έλαβε μια σειρά από μέτρα για την παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά 
την εφαρμογή της ευελιξίας του κανονιστικού κεφαλαιακού πλαισίου και την παροχή 
επιχειρησιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19. Ένα από τα 
βασικά αποφασιστικής σημασίας μέτρα της ΕΑΤ υπήρξε η δημοσίευση των κατευθυντηρίων 
γραμμών σχετικά με τις νομοθετικές και τις μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 (στο εξής: EBA/GL/2020/02, GL σχετικά 
με τις στάσεις πληρωμών).1 Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στάσεις πληρωμών 
καθορίζουν τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις 
πληρωμών, ώστε να μην εφαρμόζονται η αυτόματη αναταξινόμηση σε καθεστώς ρύθμισης και η 
αυτόματη αξιολόγηση μέτρων αναδιάρθρωσης των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων. Ένας 
από τους όρους που συμφωνήθηκαν ήταν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη στάση 
πληρωμών θα είχαν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα εφαρμογής και, ως εκ τούτου, η στάση 
πληρωμών επρόκειτο να ανακοινωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή (ώστε να υπάρξει αναδιάρθρωση 
των πληρωμών) πριν από την 30ή Ιουνίου 2020. 

Ωστόσο, κατά την έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη στάση πληρωμών, η ΕΑΤ 
εξέτασε το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας της 30ής Ιουνίου 2020 ανάλογα με τις 
μεταγενέστερες εξελίξεις. Δεδομένου ότι οι οικονομίες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη ανοίξει πλήρως και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση της νόσου COVID-19 έχει πλήξει ποικιλοτρόπως και σε 
διαφορετικό βαθμό τις χώρες της ΕΕ, η ΕΑΤ αποφάσισε να συνεχίσει να στηρίζει τη χρηματοδότηση 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών παρατείνοντας την εφαρμογή των 
κατευθυντηρίων γραμμών κατά τρεις μήνες.2 

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές τροποποιούν την παράγραφο 10 στοιχείο στ) των 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη στάση πληρωμών θεσπίζοντας νέα προθεσμία που λήγει 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και αντικαθιστά την προηγούμενη προθεσμία, η οποία έληγε στις 30 
Ιουνίου 2020. 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήματος και της ειδικής εστίασης των παρουσών 
κατευθυντηρίων γραμμών στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας της νόσου COVID-19, η ΕΑΤ 

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september
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αποφάσισε να μη διεξαγάγει δημόσια διαβούλευση ούτε να διενεργήσει ανάλυση 
κόστους/οφέλους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ΕΑΤ ενημέρωσε την ομάδα τραπεζικών 
συμφεροντούχων σχετικά με την πρόθεσή της να εκδώσει τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, 
χωρίς όμως να την καλέσει να καταθέσει τις απόψεις της. 
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1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και 
υποβολής στοιχείων και αναφορών 

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. 1093/20103. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά 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 ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας σε 
συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, 
θα πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες 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 στα ιδρύματα. 

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 

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 προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ή άλλως να εκθέσουν τους 
λόγους μη συμμόρφωσης, έως 26 Αυγούστου 2020. 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 
δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, με την επισήμανση «EBA/GL/2020/08». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να 
υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ 
μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης 
πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 

                                                            
3 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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4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. 
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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 ισχύουν από τις 25 Ιουνίου 2020. 
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4. Τροποποιήσεις 

7. Η παράγραφος 10 στοιχείο στ) των κατευθυντηρίων γραμμών 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: 

«στ) η στάση πληρωμών δρομολογήθηκε σε ανταπόκριση προς την πανδημία της νόσου 
COVID-19 και θα εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ωστόσο, αυτή η προθεσμία 
μπορεί να αναθεωρηθεί στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της τρέχουσας κατάστασης 
που συνδέεται με την πανδημία του COVID-19. 
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