
                         

 
 

Συχνές Ερωτήσεις για τον 

Κώδικα ∆εοντολογίας 

του ν.4224/2013 

 
1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας; 

2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας;  

3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας;  

4) Σε ποιο βαθµό ο Κώδικας ∆εοντολογίας διασφαλίζει ενιαία αντιµετώπιση όλων των 
δανειοληπτών σε καθυστέρηση;  

5) Τί είναι η ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (∆.Ε.Κ);  

6) Μετά από ποια χρονική στιγµή µία οφειλή υπάγεται στη ∆.Ε.Κ;  

7) Πρακτικά, τι «σηµαίνει» ο Κώδικας ∆εοντολογίας για τον δανειολήπτη που δεν έχει 
ληξιπρόθεσµη οφειλή αλλά αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες;  

8)    Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την εφαρµογή της ∆ιαδικασίας Επίλυσης 
Καθυστερήσεων(∆.Ε.Κ.)? ;  

9) Αν ο δανειολήπτης δεν συµφωνεί µε την πρόταση εναλλακτικής ρύθµισης ή οριστικής 
διευθέτησης της Τράπεζας/Χρηµατοδοτικού Ιδρύµατος, τι επιλογές έχει;  

10) Τί είναι η ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (∆.Ε.Ε);  

11) Πότε χαρακτηρίζεται ένας δανειολήπτης ως «Μη Συνεργάσιµος»  

12) Ποιες οι νοµικές συνέπειες του χαρακτηρισµού του δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιµου»;  

13) Μπορεί να  ζητήσει ο δανειολήπτης παρέµβαση ανεξάρτητου φορέα στο πλαίσιο της ∆.Ε.Κ;  

14) Για τους Εγγυητές σε δάνεια που παρουσιάζουν καθυστέρηση, εφαρµόζεται ο Κωδικας 
∆εοντολογίας επ’ αυτών;  
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1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας; 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας θεσπίστηκε κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν.4224/2013 µε σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης & µε σαφήνεια ενηµέρωσης των 
δανειοληπτών που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες, αναφορικά µε τη δυνατότητα 
ένταξής τους στη διαδικασία ρύθµισης των δανείων τους. Σήµερα ο Κώδικας ∆εοντολογίας 
ισχύει όπως αναθεωρήθηκε τον Μάιο του 2021.   
  
Με τον Κώδικα ∆εοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συµπεριφοράς και υιοθετούνται 
βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίµατος εµπιστοσύνης, την 
αµοιβαία δέσµευση και την ανταλλαγή µεταξύ δανειολήπτη και Τράπεζας/Χρηµατοδοτικού 
ιδρύµατος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειµένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να 
σταθµίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθµισης) ή 
οριστικού διακανονισµού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση των 
οποίων η σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί, µε τελικό σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, 
κατά περίπτωση, λύσης.  
 
Σε αυτό το κλίµα, οι Τράπεζες/τα Χρηµατοδοτικά ιδρύµατα καλούνται να ενηµερώσουν τους 
δανειολήπτες, µε σαφήνεια για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, καθόλα τα στάδια 
της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης, είτε πρόκειται για ρύθµιση είτε για οριστική διευθέτηση 
των καθυστερηµένων οφειλών τους. Παράλληλα, οι δανειολήπτες οφείλουν να είναι 
διαθέσιµοι σε επικοινωνία µε τις Τράπεζες/τα Χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, να ανταποκρίνονται 
µε πνεύµα συνεργασίας στις προσκλήσεις αυτών και εν γένει να συνεργάζονται µε τις 
Τράπεζες για την εξεύρεση λύσεων στη διαχείριση των οφειλών τους. 
  

2)   Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας; 

Ο Κώδικας ∆εοντολογίας ισχύει για όλους τους ενεχόµενους, πρωτοφειλέτες, συν-οφειλέτες 
και εγγυητές, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τρίτων προσώπων που έχουν παράσχει 
προσηµείωση υποθήκης/υποθήκη στη µοναδική κατοικίας τους(εφεξής δανειολήπτες), που 
έχουν συνάψει σύµβαση µε την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα για τα ακόλουθα 
προϊόντα: 

 Καταναλωτικά ∆άνεια 

 Στεγαστικά ∆άνεια 

 Πιστωτικές Κάρτες 

 ∆άνεια Εταιρειών 

 ∆άνεια Ατοµικών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων  Επαγγελµατιών 

 Leasing 

 Factoring 
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3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες που υπάγονται στον Κώδικα ∆εοντολογίας; 

Επιπρόσθετα των υποχρεώσεων των δανειοληπτών που απορρέουν από τις δανειακές 
συµβάσεις, ο Κώδικας ∆εοντολογίας κατ’ ελάχιστον απαιτεί: 

(α) τα πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας τους, 

(β) τη συνεργασία τους µε την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα για την εξεύρεση µίας 
αµοιβαία αποδεκτής λύσης ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης,  

(γ) την έγκαιρη & πλήρη παροχή πληροφοριών για την τρέχουσα ή και µελλοντική 
οικονοµική τους κατάσταση, η επεξεργασία των οποίων θα επιτρέψει τον προσδιορισµό 
εναλλακτικών προτάσεων λύσεων. 

Η µη ανταπόκριση των δανειοληπτών συνεπάγεται τον χαρακτηρισµό τους ως «Μη 
Συνεργάσιµων», και κατά συνέπεια την άσκηση, από µέρους της Τράπεζας/του 
Χρηµατοδοτικού Ιδρύµατος, των νοµίµων δικαιωµάτων της/του. 

4)  Σε ποιο βαθµό ο Κώδικας ∆εοντολογίας διασφαλίζει ενιαία αντιµετώπιση όλων 
των δανειοληπτών σε καθυστέρηση;  

Βάσει του Κώδικα ∆εοντολογίας, οι Τράπεζες/τα Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα υποχρεούνται να 
θεσπίσουν και να τηρούν ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (∆.Ε.Κ), διασφαλίζοντας την 
ενιαία αντιµετώπιση των δανειοληπτών µε ληξιπρόθεσµες οφειλές. 
Σηµεία προσοχής:  
1. Για τους συνεργάσιµους δανειολήπτες για τους οποίους τεκµηριώνεται ιδιαίτερη 
οικονοµική δυσχέρεια, εφαρµόζονται τα οριζόµενα ειδικά υπό το σηµείο (ι) της Ενότητας Β. 
στο Κεφάλαιο ∆εύτερο του Κώδικα ∆εοντολογίας  
2. Για τους δανειολήπτες-φυσικά πρόσωπα µε ειδικά προβλήµατα υγείας (π.χ. όρασης, 
ακοής), που αιτιολογούν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, οι Τράπεζες/τα 
Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα οφείλουν να προσαρµόζουν αναλόγως τον τρόπο επικοινωνίας 
µαζί τους.   

5)  Τί είναι η ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (∆.Ε.Κ); 

Με τη ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης και 
αντιµετώπισης δανειοληπτών µε καθυστερηµένες οφειλές. Στη ∆ιαδικασία Επίλυσης 
Καθυστερήσεων υπάγονται δανειολήπτες φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα-πολύ 
µικρές επιχειρήσεις µε  ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη 
που δεν υπερβαίνει κατά µέσο όρο το ποσό του € 1.000.000.  
 
Η ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων αποτελείται από πέντε (5) στάδια: 
 
Στάδιο 1: Επικοινωνία µε το δανειολήπτη 
Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονοµικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη 
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων 
Στάδιο 4: Πρόταση κατάλληλης λύσης  
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Στάδιο 5: ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (∆.Ε.Ε)  

6) Μετά από ποια χρονική στιγµή µία οφειλή υπάγεται στη ∆.Ε.Κ; 

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής, εν όλω ή εν µέρει, κατά το συµφωνηµένο 
πρόγραµµα καταβολών, αρχικά επιχειρείται επικοινωνία συµβουλευτικού χαρακτήρα µε τον 
δανειολήπτη, µε επίκεντρο τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και µπορεί να 
οδηγήσουν σε καθυστερήσεις.  
Αν η καθυστέρηση καταβολής υπερβεί τις 30 ηµερολογιακές ηµέρες, αποστέλλεται στον 
δανειολήπτη γραπτή ειδοποίηση που περιλαµβάνει ενηµέρωση κατ’ελάχιστον για τα εξής: 

 Την ένταξη του στη ∆.Ε.Κ 

 Τα στοιχεία της ληξιπρόθεσµης οφειλής του 

 Την ανάγκη υποβολής των οικονοµικών στοιχείων του για την εξεύρεση εναλλακτικής 
λύσης ρύθµισης ή οριστικής διευθέτησης. 

  
Η γραπτή ειδοποίηση αποστέλλεται εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία 
που η οφειλή περιήλθε σε καθυστέρηση 30 ηµερολογιακών ηµερών εκτός  εάν ο 
δανειολήπτης έχει στο µεταξύ προβεί σε ολική καταβολή της οφειλής του, ή βρίσκεται ήδη σε 
διαδικασία ρύθµισης µε την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα.   

7) Πρακτικά, τι «σηµαίνει» ο Κώδικας ∆εοντολογίας για τον δανειολήπτη που δεν έχει 
ληξιπρόθεσµη οφειλή αλλά αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες; 

Αν ο δανειολήπτης αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες και έχει βάσιµες εκτιµήσεις ότι θα 
εισέλθει σε κατάσταση καθυστέρησης στο άµεσο µέλλον, µπορεί να απευθυνθεί στην 
Τράπεζα/στο Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα και να υποβάλει το σύνολο των ζητούµενων 
οικονοµικών στοιχείων του για ένταξη του στη ∆.Ε.Κ. 
 
Αλλά και από την πλευρά της/του η Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα αν υπάρχουν 
βάσιµες εκτιµήσεις ότι ο δανειολήπτης αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες ή πρόκειται να 
αντιµετωπίσει στο µέλλον, δύναται (δίχως όµως να υποχρεούται) να πραγµατοποιησεί 
επικοινωνία συµβουλευτικού χαρακτήρα µαζί του, ώστε να εξεταστούν τυχόν εναλλακτικές 
λύσεις. 

8) Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας; 

Από την εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντολογίας εξαιρούνται:  

1. Απαιτήσεις από συµβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από την 01.01.2015.  
2. Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν:  

 Το ποσό των 1.000€, στην περίπτωση απαιτήσεων έναντι δανειοληπτών 
φυσικών προσώπων. Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισµα των 
οφειλών του δανειολήπτη προς το πιστωτικό/χρηµατοδοτικό ίδρυµα.  

 Το ποσό των 5.000€, σε περιπτώσεις δανειοληπτών νοµικών προσώπων – 
πολύ µικρών επιχειρήσεων.  
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 Το ποσό αυτό υπολογίζεται ως το άθροισµα των οφειλών του δανειολήπτη 
προς το πιστωτικό ίδρυµα/χρηµατοδοτικό ίδρυµα.  

3. Απαιτήσεις έναντι νοµικών προσώπων που δεν είναι «πολύ µικρές επιχειρήσεις» 
(“πολύ µικρή” είναι η επιχείρηση της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών, κατά τα 
τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη, δεν υπερέβη κατά µέσο όρο το ποσό του € 
1.000.000).  
 

Επιπρόσθετα η Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται 
να αναστείλει ή αναστέλλει, την ήδη εκκινηθείσα ∆ιαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων 
(∆.Ε.Κ.), όταν συντρέχει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται υπό την 
υποενότητα Γ.2. της Ενότητας Γ. στο Κεφάλαιο Πρώτο του Κώδικα ∆εοντολογίας (π.χ. όταν ο 
δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθµιση οφειλής σύµφωνα µε την παρ. 
1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν η Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα έχει 
κοινοποιήσει στον δανειολήπτη-οφειλέτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση 
οφειλής σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 και για το χρονικό 
διάστηµα έως την για οποιονδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης). 
 
Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 
(Αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων) της ∆ιαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων 
δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει µε δική του πρωτοβουλία την 
απαιτούµενη, κατά τον Κώδικα ∆εοντολογίας, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της 
ικανότητας αποπληρωµής των οφειλών του, εκτός εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται υπό την υποενότητα Γ.2. της Ενότητας Γ. στο Κεφάλαιο Πρώτο του Κώδικα 
∆εοντολογίας (π.χ. όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθµιση 
οφειλής σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν η Τράπεζα/το 
Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα έχει κοινοποιήσει στον δανειολήπτη-οφειλέτη πρόσκληση για 
εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 
4738/2020 και για το χρονικό διάστηµα έως την για οποιονδήποτε λόγο περάτωση της 
διαδικασίας ως άκαρπης). 

9) Αν ο δανειολήπτης δεν συµφωνεί µε την πρόταση ρύθµισης ή οριστικής 
διευθέτησης της Τράπεζας/του Χρηµατοδοτικού Ιδρύµατος, τι επιλογές έχει;  

Εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την παρουσίαση της πρότασης ρύθµισης ή οριστικής 
διευθέτησης, ο δανειολήπτης µπορεί εγγράφως να αντιπροτείνει άλλη λύση ή και να αρνηθεί 
να συναινέσει σε οποιαδήποτε πρόταση. 
 
Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στην πρόταση της Τράπεζας/του 
Χρηµατοδοτικού Ιδρύµατος  (είτε πρόκειται για την αρχική πρόταση είτε πρόκειται για 
πρόταση κατόπιν αξιολόγησης αντιπρότασης του δανειολήπτη) εντός του προβλεπόµενου 
χρονικού διαστήµατος (15 εργάσιµες ηµέρες), η Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα είναι 
υποχρεωµένη/ο βάσει του Κώδικα ∆εοντολογίας να προβεί σε χαρακτηρισµό του 
δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιµου» και να δροµολογήσει όλες τις κατά νόµο ενέργειες.  
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Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι, ακόµα και στην περίπτωση δανειολήπτη που δεν 
κατηγοριοποιείται (κατά τους ορισµούς του Κώδικα ∆εοντολογίας) ως «Μη Συνεργάσιµος», η 
Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα (υπό τον όρο της δέουσας ολοκλήρωσης των ενεργειών 
που απαιτούνται στο πλαίσιο του Κώδικα ∆εοντολογίας) δύναται να δροµολογεί τις νόµιµες 
ενέργειες για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της/του. 
 

10) Τί είναι η ∆ιαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (∆.Ε.Ε); 

Πρόκειται για το Στάδιο 5. της ∆.Ε.Κ., που ενεργοποιείται µετά την κατηγοριοποίηση 
δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιµου». Με την ∆.Ε.Ε. διασφαλίζεται, µεταξύ άλλων, ότι κάθε 
δανειολήπτης έχει άµεση και εύκολη πρόσβαση σε τυποποιηµένα έγγραφα ενστάσεων, µε τα 
οποία µπορεί να υποβάλει ένσταση µόνο επί της διαδικασίας που τυχόν οδήγησε στον 
χαρακτηρισµό του ως «Μη Συνεργάσιµου» και όχι επί του περιεχοµένου της πρότασης ή της 
αντιπρότασης της Τράπεζας/του Χρηµατοδοτικού Ιδρύµατος. 
 
Κάθε δανειολήπτης µπορεί να προσφύγει στη ∆.Ε.Ε. µόνο µία φορά µετά από κάθε 
εφαρµογή της ∆.Ε.Κ. 
 
Η έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων δεν µπορεί να υπερβεί τους 2 µήνες από 
την υποβολή της ένστασης, κοινοποιείται εγγράφως και είναι δεόντως αιτιολογηµένη. 
 

11) Πότε χαρακτηρίζεται ένας δανειολήπτης ως «Μη Συνεργάσιµος» 

Ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως µη συνεργάσιµος όταν: 

 ∆εν παρέχει πλήρη και επικαιροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας στην Τράπεζα/στο 
Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα ή σε όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της/του (π.χ. 
αριθµούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, 
διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και δεν προβαίνει σε ορισµό συγγενικού ή φιλικού 
προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι 
διαθέσιµος, 

 ∆εν είναι διαθέσιµος σε επικοινωνία µε την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα ή µε 
όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό αυτής/αυτού και δεν ανταποκρίνεται µε 
ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές της Τράπεζας/του Χρηµατοδοτικού 
Ιδρύµατος ή όποιου ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της/του, αυτοπροσώπως είτε δια 
του αντικλήτου του, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιµων ηµερών,  

 ∆εν προβαίνει αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή 
γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα ή όποιον 
ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της/του, αναφορικά µε την τρέχουσα οικονοµική του 
κατάσταση, εντός 15 εργασίµων ηµερών από την ηµέρα µεταβολής της ή εντός 15 
εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από την 
Τράπεζα/Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα ή όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της/του,  
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 ∆εν προβαίνει αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή 
γνωστοποίηση πληροφοριών, προς την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα ή όποιον 
ενεργεί για λογαριασµό της/του, οι οποίες θα έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 
µελλοντική οικονοµική του κατάσταση, εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που 
θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόµατος, 
εµφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του 
[κληρονοµιά κ.λ.π.], απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις 
απόλυσης, καταγγελίες µισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη 
οποιαδήποτες µορφής κλπ), 

 ∆εν συνεργάζεται  µε την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα για την διερεύνηση 
εναλλακτικής πρότασης ρύθµισης  ή όποιον ενεργεί νοµίµως για λογαριασµό της/του, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆εοντολογίας του Ν. 4224/2014. 
 

Σε περίπτωση που χαρακτηριστεί ο δανειολήπτης ως «Μη Συνεργάσιµος», ενηµερώνεται από 
την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα εγγράφως, εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία χαρακτηρισµού του.  
 
Για νοµικά πρόσωπα πολύ µικρές επιχειρήσεις η ενηµέρωση για τον χαρακτηρισµό του 
δανειολήπτη ως «Μη Συνεργάσιµου» πραγµατοποιείται κατά τον χρόνο καταγγελίας της 
σύµβασης ή νωρίτερα.   

12) Ποιες οι νοµικές συνέπειες του χαρακτηρισµού του δανειολήπτη ως «Μη 
Συνεργάσιµου»;  

 
Οι νοµικές συνέπειες και επιπτώσεις του χαρακτηρισµού ενός δανειολήπτη ως «Μη 
Συνεργάσιµου», είναι η δροµολόγηση από την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα των 
νόµιµων ενεργειών για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της/του (π.χ. καταγγελία, έκδοση 
διαταγής πληρωµής, λήψη ασφαλιστικών µέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένου του ακινήτου που αποτελεί τη µοναδική 
κατοικία του δανειολήπτη, όπως επίσης και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν 
εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές & τρίτα πρόσωπα). 

 

Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισµού από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νοµοθεσίας, 
καθώς και από πιθανά πλεονεκτήµατα που ο δανειολήπτης θα µπορούσε να έχει εάν 
συνεργαστεί µε την Τράπεζα/το Χρηµατοδοτικό Ίδρυµα, για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης.   

13)  Μπορεί να  ζητήσει ο δανειολήπτης παρέµβαση ανεξάρτητου φορέα στο πλαίσιο 
της ∆.Ε.Κ;  

 
Ο δανειολήπτης µπορεί να ζητήσει συνδροµή και πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρµογή 
του Κώδικα ∆εοντολογίας, στα Κέντρα-Γραφεία Ενηµέρωσης και Υποστήριξης 
∆ανειοληπτών (ΚΕΥ∆-ΓΕΥ∆) της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(Ε.Γ.∆.Ι.Χ.) ή στην αντίστοιχη ιστοσελίδα (http://www.keyd.gov.gr). 
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14) Είµαι εγγυητής σε δανεισµό τρίτου. Υπάγοµαι στον Κώδικα ∆εοντολογίας? 

 
Κάθε διάταξη του Κώδικα ∆εοντολογίας του ν.4224/2013 που εφαρµόζεται επί δανειολήπτη 
µε οφειλές σε καθυστέρηση, εφαρµόζεται και επί των εγγυητών της οφειλής. 


