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«Big Brother» 
για όλους 
τους οφειλέτες

Η κυβέρνηση 
προχωρά στη 
σύσταση της 

Υπηρεσίας Πίστωσης 
και Πλούτου, 

όπως προβλέπει 
το μνημόνιο. 

Η νέα Ανεξάρτητη 
Αρχή θα «σκανάρει» 
τις οφειλές φυσικών 

προσώπων και 
επιχειρήσεων σε 

τράπεζες, εφορία, 
ταμεία, ΔΕΚΟ και θα 
κρίνει το μοντέλο της 

ρύθμισης οφειλών

Το πλαίσίο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Οικονομίας και υποστηρίζεται από 
την τρόικα εισάγει και στην ελληνική πραγματικότητα τον θεσμό του «credit bureau», 
της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου. Ο θεσμός των γραφείων πίστωσης λειτουργεί 
εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες της Ε.Ε. (όπως στην Αγγλία και στην Ιρλανδία), αλλά 
και στις ΗΠΑ. O ενδιαφερόμενος δανειολήπτης παραθέτει (αυτοβούλως) τα οικονομι-
κά του στοιχεία προκειμένου να διαμορφωθεί το πιστοληπτικό του προφίλ, βάσει του 
οποίου θα μπορεί να πάρει κάποιο δάνειο ή πιστωτική κάρτα. Επιπλέον, τα γραφεία 
αυτά (με τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου) μπορούν να ελέγξουν ορισμένα στοι-
χεία προκειμένου να τον προστατεύσουν από υπερδανεισμό.

Τι ισχύει στις υπόλοιπες χώρες
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Τ
ον «Μεγάλο Αδελφό», την Υπηρεσία Πί-
στωσης και Πλούτου, σε όλες τις συναλ-
λαγές φυσικών και νομικών προσώπων 

με τις τράπεζες, το Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ ενερ-
γοποιεί η κυβέρνηση, ώστε να έχει σαφή εικό-
να για την πιστοληπτική συμπεριφορά όσων 
επιδιώξουν να ρυθμίσουν δανειακές και άλλες 
οφειλές. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα συλ-
λογής στοιχείων που αφορούν τη φερεγγυότη-
τα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από 
το εξωτερικό.

Το υπουργείο Οικονομίας είναι έτοιμο να κα-
ταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο στο οποίο θα 
λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές ή μη στην 
εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στη ΔΕΗ, στις 
εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στην 
ΕΥΔΑΠ, αλλά και τυχόν δοσοληψίες με τις δικα-
στικές Αρχές όσον αφορά υπαγωγή στον νόμο 
Κατσέλη ή κατασχέσεις, για να διαπιστωθεί κα-
τά πόσο -μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία 
αξιολόγησης της φερεγγυότητας- μπορούν επι-
χειρήσεις και πολίτες να προχωρήσουν σε ανα-
διάρθρωση οφειλών. Οπως εκτιμάται, με αυ-
τόν τον τρόπο θα διαπιστώνονται οι πραγματι-
κές δυνατότητες πληρωμής των οφειλετών και 
θα προκύπτει εάν όσοι ζητούν υπαγωγή στις δι-
ατάξεις του νόμου για ρύθμιση οφειλών ή δα-
νείου δικαιούνται να υπαχθούν ή όχι σε αυτές.

Το σχέδιο για τη λειτουργία της Αρχής είχε 
συμφωνηθεί με τους δανειστές κατά το τρίτο 
μνημόνιο, αλλά έμεινε «παγωμένo» στα υπουρ-
γικά συρτάρια και... ξαναπήρε μπροστά μετά 

προκειμένου να λάβει το «πράσινο φως», θα 
προβλέπει ότι τα στοιχεία που θα συλλέγονται 
από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευ-
ση πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον 
πολίτη σε έναν πιστωτικό φορέα σχετικά με τη 
σύναψη μιας σύμβασης πίστωσης και την αξιο-
λόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων από τη χο-
ρήγηση πίστωσης ή από την αποδοχή εγγύη-
σης για μια σύμβαση πίστωσης. Ακόμα, θα εξε-
τάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι από τη μετατροπή 
των όρων μιας σύμβασης πίστωσης, η παρακο-
λούθηση οποιασδήποτε αστοχίας στην τήρηση 
κάποιας αναληφθείσας υποχρέωσης στο πλαί-
σιο μιας σύμβασης πίστωσης ή εγγύησης και 
βεβαίως η αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής σε 
διακανονισμό οφειλών.

Το έργο του «σκαναρίσματος» αλλά και της 
βαθμολόγησης του φυσικού προσώπου ή της 
επιχείρησης θα αναλάβει η Υπηρεσία Πίστω-
σης και Πλούτου, που με κριτήριο τη συνέπεια 
στις πληρωμές θα βαθμολογεί τους ενδιαφερό-
μενους οι οποίοι επιθυμούν να ρυθμίσουν ή να 
λάβουν τραπεζικό δάνειο, να υπαχθούν σε δια-
κανονισμό σειράς οφειλών, να προχωρήσουν 
σε συναλλαγές με τους προμηθευτές τους. Επί-
σης, η Ανεξάρτητη Αρχή θα μπορεί να τροφοδο-
τεί τα δικαστήρια -ή τις Αρχές που θα επιλαμβά-
νονται εξωδικαστικά της διευθέτησης της οφει-
λής- με επαρκή στοιχεία για το συνολικό προ-
φίλ του δανειολήπτη, ώστε να είναι ξεκάθαρο 
από την αρχή της ρύθμισης τι μπορεί να πλη-
ρώσει και τι όχι. Η διαδικασία που θα ακολου-
θείται θα είναι η εξής:

f Ολα τα στοιχεία των συναλλαγών που θα συλ-
λέγονται θα συγκεντρώνονται σε μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα που θα είναι συνδεδεμένη σε 
πρώτη φάση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί-
ων Εσόδων και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών και μεταγενέστερα -μέσα στο 
2018- με τον «Τειρεσία». Παράλληλα, θα δίνε-
ται η δυνατότητα συλλογής στοιχείων που αφο-
ρούν τη φερεγγυότητα φυσικών προσώπων και 
επιχειρήσεων από το εξωτερικό.
f Θα ελέγχεται το ύψος των χρεών προς την 
εφορία, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
καθώς και η συνέπεια που επιδεικνύει ο οφει-
λέτης στην αποπληρωμή των λογαριασμών ΔΕ-
ΚΟ, αν υπάγεται σε ρυθμίσεις ή αν έχει προβεί 
σε διακανονισμούς, ακόμα και η ακίνητη περι-
ουσία του. Εάν κάποια πρόσωπα ή επιχειρή-
σεις είναι συνεπείς, είναι βέβαιο ότι θα τυγχά-
νουν υψηλότερης βαθμολογίας και άρα πιο ευ-
νοϊκής μεταχείρισης σε σχέση με κάποιον που 
είναι κακοπληρωτής.
f Μέσω point system η Αρχή θα βαθμολογεί 
την πιστοληπτική ικανότητα από 1 έως 10, ανά-
λογα με το πώς εξυπηρετεί ο ενδιαφερόμενος τις 
οφειλές του προς τις τράπεζες και το Δημόσιο.
f Στη συνέχεια, η Αρχή θα παρέχει τη βαθμο-
λογία στον ενδιαφερόμενο αλλά και στον φο-
ρέα που θα κάνει τη ρύθμιση (εφορία, ταμεία, 
τράπεζες, ΔΕΚΟ), προκειμένου εκείνος με τη 
σειρά του να διαπραγματεύεται με την τράπε-
ζα που θέλει να λάβει ή τη ρύθμιση που θέλει 
να πετύχει. Οπως προβλέπεται, όσο πιο ψηλά 
είναι στην κλίμακα, τόσο πιο εύκολη θα είναι η 
ικανοποίηση του αιτήματός του.

τη σχετική πίεση που ασκήθηκε από την τρόι-
κα. Σύμφωνα με κύκλους του οικονομικού επιτε-
λείου, δεν αποκλείεται οι δανειστές να ανοίξουν 
τη βεντάλια των περιπτώσεων που θα μπορούν 
μελλοντικά να αξιολογούνται από την Αρχή. Η 
πίεση που ασκείται από την τρόικα για λειτουρ-
γία της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου συν-
δέεται και με την εφαρμογή του εξωδικαστικού 
μηχανισμού, καθώς εκτιμούν ότι θα μπορούσε 
να συμβάλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας 
και στην ένταξη μεγαλύτερου αριθμού επιχει-
ρήσεων σε αυτόν.

Στην τρόικα
Το νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί επί τάπητος 
κατά την έλευση των δανειστών στην Αθήνα 


