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ΚώδιΚας βέλτιςτης πραΚτιΚης για τη ςύναψη Και διαχέιριςη ΚοινοπραΚτιΚών δανέιών

τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της έλληνικής Ένωσης τραπεζών (εφεξής «έέτ») υιοθετούν 

στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη 

σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων (εφεξής Κώδικας). Oι διατάξεις του Κώδικα 

δεν είναι δεσμευτικές. απεικονίζουν τη συνήθη πρακτική και θέτουν γενικές κατευθυντή-

ριες γραμμές για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων με την επιφύλαξη των 

ειδικών νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν επιμέρους μορφές κοινοπρακτικών δανείων 

(όπως, ενδεικτικά, ο ν. 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια). 

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1 - Σκοπός

ςκοπός του Κώδικα είναι η διαμόρφωση βέλτιστης πρακτικής σε ό,τι αφορά τη διοργά-

νωση, σύναψη, εκταμίευση, έκδοση/κάλυψη και διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων (όπως 

ορίζονται κατωτέρω) περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων, με γνώμονα την ενί-

σχυση της διαφάνειας και τη ρύθμιση του ρόλου των συμμετεχόντων σε αυτά πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Άρθρο 2 - Ορισμοί 

για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα:

1. ώς «κοινοπρακτικό δάνειο» νοείται κάθε είδους χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην 

οποία συμμετέχουν περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα και από την οποία απορ-

ρέουν διαιρετά και αυτοτελή δικαιώματα και υποχρεώσεις για κάθε ένα από τα συμμετέ-

χοντα πιστωτικά ιδρύματα.
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τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν στη σύναψη κοινοπρακτικών δανείων και στη λήψη 
οποιωνδήποτε σχετικών αποφάσεων (εφόσον τυχόν απαιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος 
των κοινοπρακτικών δανείων) μετά από ανεξάρτητη εκτίμηση, έρευνα και θεώρηση της 
οικονομικής και εν γένει περιουσιακής κατάστασης, φερεγγυότητας και θέσης του δανειο-
λήπτη από κάθε πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά. 

2. ώς «Διοργανωτής (Mandated Lead Arranger)» νοείται το πιστωτικό ίδρυμα που 

είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της διοργάνωσης και σύναψης του κοινοπρακτικού 

δανείου. 

αν υπάρχουν περισσότεροι διοργανωτές, την κατάρτιση των συμβατικών εγγράφων 

αναλαμβάνει ένας εξ αυτών, ο συντονιστής (coordinator) του κοινοπρακτικού δανείου, ο 

οποίος έχει συνήθως και το ρόλο του διαχειριστή. 

3. ώς «Διαχειριστής (Facility Agent)» νοείται, συνήθως, μέλος της κοινοπραξίας, υπεύ-

θυνο για τη διαχείριση του κοινοπρακτικού δανείου.

Μέρος ΙΙ: Διοργάνωση και σύναψη κοινοπρακτικών δανείων 

Άρθρο 3 - Ανάθεση της διοργάνωσης

η ανάθεση της διοργάνωσης γίνεται από την εταιρεία/δανειολήπτη στον (στους) διοργανω-

τή(ές) βάσει μεταξύ τους έγγραφης συμφωνίας.

ανάλογα με το είδος και τις ιδιαιτερότητες του κοινοπρακτικού δανείου δύναται να προκύ-

ψουν και άλλοι ρόλοι (ενδεικτικά, διαχειριστής έξασφαλίσεων, έκπρόσωπος ομολογιούχων, 

πληρεξούσιος Καταβολών), οι οποίοι δύναται να ανατίθενται από το δανειολήπτη είτε στο 

διαχειριστή είτε στα άλλα συμμετέχοντα στο κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικά ιδρύματα είτε 

σε μη συμμετέχοντα στο κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικά ιδρύματα. 

Άρθρο 4 - Πληροφοριακό δελτίο

1. ο διοργανωτής στο πλαίσιο της εντολής ανάθεσης προχωρά στην πρόσκληση των πι-

στωτικών ιδρυμάτων, η οποία περιλαμβάνει περιληπτικά τους γενικούς όρους και προϋ-

ποθέσεις της χρηματοδότησης (summary terms and conditions (term-sheet)), οι οποίοι 

πρέπει να προσδιορίζουν, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά:

• το είδος, το ύψος και το σκοπό της χρηματοδότησης,

• το επιτόκιο, το περιθώριο επιτοκίου και άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, καθώς και το επιτό-

κιο υπερημερίας,

• τη διάρκεια της χρηματοδότησης, 

• επιλογή κατάλληλων αριθμοδεικτών (financial covenants), λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της συναλλαγής και του δανειολήπτη,
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• το νόμισμα ή τα νομίσματα στο(α) οποίο(α) είναι διαθέσιμη η χρηματοδότηση,

• τις πιθανές εξασφαλίσεις,

• την περίοδο διαθεσιμότητας/εκταμίευσης του κοινοπρακτικού/ομολογιακού δανείου 

και τυχόν προμήθεια αδράνειας,

• τις προϋποθέσεις εκταμίευσης (CP’s) και κάλυψης,

• το πρόγραμμα αποπληρωμής του κοινοπρακτικού δανείου (repayment schedule), καθώς 

και τυχόν δικαίωμα εκούσιας ή και υποχρεωτικής πρόωρης εξόφλησης, 

• υποχρεώσεις του δανειολήπτη, θετικές, αρνητικές και γενικές δεσμεύσεις,

• τους λόγους καταγγελίας της συμβάσεως,

• το ύψος των συμφωνηθεισών με το δανειολήπτη αμοιβών των συμμετεχόντων στο 

κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικών ιδρυμάτων, και

• ρήτρα περί του εφαρμοστέου δικαίου και της δικαιοδοσίας.

2. ο διοργανωτής στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης και εφόσον αυτό απαιτείται κατά 

την κρίση του, μεριμνά σε συνεργασία με το δανειολήπτη, για τη σύνταξη του πληροφο-

ριακού δελτίου (‘‘ιnformation Memorandum’’), το οποίο υπογράφεται από το δανειολή-

πτη και η ακρίβεια του οποίου τελεί υπό την πλήρη ευθύνη του.

3. το πληροφοριακό δελτίο δύναται να περιλαμβάνει:

• πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και το επιχειρηματικό προφίλ του 

δανειολήπτη, καθώς επίσης και ιστορικά στοιχεία και ανάλυση της γενικότερης οικονο-

μικής κατάστασής του, μεσο-μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο και αναφορά στη 

διοίκηση του δανειολήπτη,

• κλαδικά στοιχεία για τις βασικές αγορές της έλλάδος και του εξωτερικού που δραστη-

ριοποιείται ο δανειολήπτης, 

• περιγραφή της συναλλαγής,

• αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και στοιχεία επικοινωνίας με το διοργανωτή(ές) και το 

δανειολήπτη,

• ρήτρα απαλλαγής του διοργανωτή από την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα 

των πληροφοριών, για την κατάρτιση, συμπλήρωση ή αναθεώρηση του πληροφοριακού 

δελτίου, για την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης, τη φερεγγυότητα, τις προοπτικές 

ή τον κλάδο του δανειολήπτη. 

4. τα πιστωτικά ιδρύματα που λαμβάνουν πρόσκληση για τη συμμετοχή τους σε κοινο-

πρακτικό δάνειο υποχρεούνται να τηρούν απολύτως εμπιστευτικές τις πληροφορίες του 

πληροφοριακού δελτίου και να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία που τυχόν 

εφαρμόζεται. 

Άρθρο 5 - Συμβατικά έγγραφα

οι συμβάσεις του κοινοπρακτικού δανείου περιέχουν τους όρους της συναλλαγής, όπως 

αυτοί αποτυπώνουν τους όρους της χρηματοδότησης. έπίσης, περιέχουν ρυθμίσεις για τις 
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σχέσεις όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία και στη χρηματοδότηση μερών, άμεσα ή 

έμμεσα, και κατ’ ελάχιστο ή ενδεικτικά για τις σχέσεις: 

(i) μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, του δανειολήπτη και των υπόχρεων για την 

παροχή των συμφωνηθεισών εξασφαλίσεων, 

(ii) των πιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ τους, ως μελών της κοινοπραξίας,

(iii) των πιστωτικών ιδρυμάτων, του δανειολήπτη και των υπόχρεων για την παροχή των 

συμφωνηθεισών εξασφαλίσεων με το διαχειριστή,

(iv) των μελών της κοινοπραξίας με τυχόν λοιπούς πιστωτές του δανειολήπτη 

(intercreditor agreement) ή τους τυχόν λοιπούς εμπλεκόμενους/συμβαλλόμενους στα 

συμβατικά έγγραφα.

Μέρος ΙΙΙ: Διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων

Άρθρο 6

1. ο διαχειριστής έχει τα εξής βασικά καθήκοντα και υποχρεώσεις:

• να φροντίσει για την εκταμίευση της χρηματοδότησης προς το δανειολήπτη, η οποία 

θα γίνεται με κεφάλαια διαθέσιμα, που τα συμμετέχοντα στο κοινοπρακτικό δάνειο 

πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται κατά την αναλογία της συμμετοχής τους σε αυτό να 

θέτουν έγκαιρα στη διάθεση του διαχειριστή (αφού ο τελευταίος προηγουμένως έχει 

πιστοποιήσει την τήρηση/ύπαρξη των προϋποθέσεων εκταμίευσης του κοινοπρακτικού 

δανείου, περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων 

για την υπογραφή των συμβατικών κειμένων του κοινοπρακτικού δανείου), 

• να γνωστοποιεί στα πιστωτικά ιδρύματα το ύψος του εκάστοτε εφαρμοζομένου επιτο-

κίου δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εκτοκισμού, 

• μέχρι την τυχόν καταγγελία, να εισπράττει το κεφάλαιο και τους τόκους και οποιαδή-

ποτε οφειλή εκ του κοινοπρακτικού δανείου από το δανειολήπτη και να αποδίδει σε κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα την αναλογία του, 

• να ειδοποιεί/ενημερώνει εγγράφως άμεσα τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα για το πε-

ριεχόμενο οποιασδήποτε προειδοποιήσεως, αιτήματος ή εγγράφου που του υπέβαλε ο 

δανειολήπτης ή άλλος εμπλεκόμενος σχετικά με το κοινοπρακτικό δάνειο και το οποίο 

τα αφορά, 

• να παρέχει προς τα πιστωτικά ιδρύματα πληροφορίες σχετικά με την πορεία του κοινο-

πρακτικού δανείου, εφόσον το ζητήσουν και εφόσον ο διαχειριστής έχει σχετική γνώση 

υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή, 

• σε περίπτωση καταγγελίας να παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα του κοινοπρακτικού 

δανείου, κατόπιν αιτήματός τους, αντίγραφο οποιουδήποτε εγγράφου βρίσκεται στην 

κατοχή του υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή και το οποίο είναι απαραίτητο για την 

επιδίωξη απαιτήσεών τους, 

• εάν έχει λάβει έγγραφη ειδοποίηση περί τούτου, να ειδοποιεί αμελλητί όλα τα συμμε-

τέχοντα στο κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικά ιδρύματα για την επέλευση οποιουδήποτε 

γεγονότος καταγγελίας του κοινοπρακτικού δανείου, σύμφωνα με τα συμβατικά έγγραφα. 

4

ΚώδιΚας βέλτιςτης πραΚτιΚης για τη ςύναψη Και διαχέιριςη ΚοινοπραΚτιΚών δανέιών



5

ΚώδιΚας βέλτιςτης πραΚτιΚης για τη ςύναψη Και διαχέιριςη ΚοινοπραΚτιΚών δανέιών

ώστόσο, ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να εξετάσει εάν επήλθε τέτοιο γεγονός οποτε-
δήποτε,
• να μεσολαβεί για την εξεύρεση λύσεων σε περίπτωση αμφιβολιών και προβλημάτων 

που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να φροντίζει για τη διευθέτησή τους 

εντός αυστηρά οριοθετημένων χρονικών περιθωρίων.

2. ο διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί, αφού ειδοποιήσει σχετικά τα πιστωτικά ιδρύματα 

και το δανειολήπτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση του κοινοπρακτικού δανεί-

ου. ςτην περίπτωση αυτή, με τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό δάνειο διορίζεται νέος διαχειριστής, μετά από προ-

ηγούμενη σύμφωνη γνώμη του δανειολήπτη και ενημέρωση τυχόν εγγυητή(ών) σχετικά 

με το πρόσωπο του νέου διαχειριστή. 

3. έιδικές διατάξεις που συμπεριλαμβάνονται στα συμβατικά κείμενα καθορίζουν τη μετα-

βίβαση ποσοστών συμμετοχής σε τρίτους και γενικότερα τυχόν μεταβολές στη σύνθεση 

των συμμετεχόντων στο κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Άρθρο 7 - Πλειοψηφίες 

1. το ποσοστό των ψήφων των συμμετεχόντων στο κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικών 

ιδρυμάτων είναι ανάλογο με το ποσό με το οποίο συμμετέχουν σε αυτό. 

2. οι αποφάσεις σχετικά με την τροποποίηση ουσιωδών όρων του κοινοπρακτικού δανείου 

(ιδίως διάρκεια, τιμολόγηση, μεταβολή του νομίσματος, εξασφαλίσεις, αυξημένη και 

απλή πλειοψηφία, σειρά καταλογισμού των πληρωμών, διάρκεια περιόδου εκτοκι-

σμού, τρόπος και χρόνος αποπληρωμής του δανείου, επαύξηση των υποχρεώσεων 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, τροποποίηση όρου που ορίζει τα ανωτέρω) λαμβάνονται 

με ομοφωνία ή αυξημένη πλειοψηφία, όπως αυτή ορίζεται στα συμβατικά έγγραφα. 

η συναίνεση των πιστωτικών ιδρυμάτων επί αιτήματος του δανειολήπτη για μεμονω-

μένη περίπτωση (waiver) παρέχεται με την πλειοψηφία που ορίζεται στα συμβατικά 

έγγραφα. 

3. η απόφαση για την καταγγελία του κοινοπρακτικού δανείου λαμβάνεται με απλή πλειο-

ψηφία, όπως αυτή ορίζεται στα συμβατικά έγγραφα.

4. η λήψη αποφάσεων επί λοιπών θεμάτων απαιτεί απλή πλειοψηφία, όπως αυτή ορίζεται 

στα συμβατικά έγγραφα.



Μέρος ΙV: Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 8 

1. λαμβάνεται η δέουσα επιμέλεια κατά τη διαχείριση των επιπτώσεων που ενέχει η ανά-

ληψη διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων στο κοινοπρακτικό δάνειο πιστωτικών 

ιδρυμάτων σε τυχόν άλλες συναλλαγές τους με τον ίδιο δανειολήπτη (για παράδειγμα, 

όταν ο διοργανωτής και διαχειριστής ενός κοινοπρακτικού δανείου είναι ταυτόχρονα συμ-

μετέχων σε άλλο κοινοπρακτικό δάνειο ή δανειστής (bilateral) του ίδιου δανειολήπτη).

2. αποφεύγονται οι περιπτώσεις αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς πιστωτικού ιδρύματος 

έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων στο κοινοπρακτικό δάνειο λόγω σύγκρουσης 

συμφερόντων. έννοείται ότι δεν απαγορεύεται σε συμμετέχον στο κοινοπρακτικό δάνειο 

πιστωτικό ίδρυμα, στο διοργανωτή ή στο διαχειριστή του κοινοπρακτικού δανείου να 

χορηγεί άλλα δάνεια στο δανειολήπτη ή να συνάπτει άλλες συμβάσεις οποιουδήποτε 

είδους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά έγγραφα. 

3. διασφαλίζεται ότι ο διοργανωτής/διαχειριστής δεν αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε την 

ταυτότητα πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με πληροφορίες/αλληλογραφία/αιτήματα 

που λαμβάνει από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα 

συμβατικά έγγραφα. 

4. Μέχρι την τυχόν καταγγελία της σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου, κάθε πιστωτικό ίδρυ-

μα οφείλει να αποδίδει στο διαχειριστή προς διανομή μεταξύ των συμμετεχόντων σε 

αυτό πιστωτικών ιδρυμάτων κάθε ποσό που μπορεί να έχει λάβει απευθείας από το δα-

νειολήπτη, ακόμη και λόγω συμψηφισμού. Μετά την καταγγελία της σύμβασης κοινοπρα-

κτικού δανείου, κάθε πιστωτικό ίδρυμα δύναται να λαμβάνει δικαστικά ή εξώδικα μέτρα 

κατά του δανειολήπτη, στο όνομα και για λογαριασμό του, με εξαίρεση την περίπτωση 

ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου με εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπου τα δικαστικά ή 

εξώδικα μέτρα λαμβάνονται και μετά την καταγγελία από τον έκπρόσωπο των ομολογι-

ούχων υπέρ των εκάστοτε ομολογιούχων του δανείου.
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