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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Στο σύγχρονο αποκανονικοποιημένο και διεθνοποιημένο 

τραπεζικό περιβάλλον η έμφαση έχει μεταφερθεί από τον 

κατασταλτικό έλεγχο στην προληπτική εποπτεία των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων, για λόγους που ανάγονται αφενός 

στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήματος και αφετέρου στην αποφυγή της στρέβλωσης 

στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού ανάμεσα στα 

Πιστωτικά Ιδρύματα. Το ελάχιστο περιεχόμενο των εν λόγω 

κανόνων τραπεζικής εποπτείας παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

σύγκλισης σε διεθνές επίπεδο. 

Όταν αναφερόμαστε στην προληπτική εποπτεία, εννοούμε 

ένα σύνολο κανόνων που στοχεύουν στη διασφάλιση της 

σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως 

κυρίαρχης συνισταμένης της σύγχρονης παγκόσμιας 

οικονομικής τάξης. 

Ο κύριος λόγος εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου στον 

οικονομικό τομέα είναι στο  επίπεδο της λιανικής τραπεζικής 

να προστατευθούν οι καταναλωτές και σε χονδρικό επίπεδο 

να αποτραπεί ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος. 

Καθώς οι καταναλωτές, λόγω της ατελούς πληροφόρησης 

που έχουν, δεν είναι σε  θέση να κρίνουν την ασφάλεια και 

την ευρωστία των ιδρυμάτων με τα οποία συναλλάσσονται, 

τίθεται ζήτημα δημόσιας πολιτικής και προστασίας του 

λεγόμενου «γενικότερου καλού». 
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 Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται ειδικότερα ο 

ορισμός των ίδιων κεφαλαίων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 

καθώς και ο έλεγχος της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, 

της κεφαλαιακής επάρκειας, της συγκέντρωσης κινδύνων 

και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων. 

Βασικό εργαλείο για την εποπτεία έχει καταστεί ο 

συντελεστής φερεγγυότητας ο οποίος αποτελεί μια κοινή, 

ευέλικτη μέθοδο υπολογισμού, αξιολόγησης, μέτρησης και 

σύγκρισης της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

ανταποκρινόμενη στην ταχύτατα εξελισσόμενη τραπεζική 

αγορά. Αποσκοπεί στη διαμόρφωση ομοιόμορφων 

προϋποθέσεων ανταγωνισμού μέσα σ' αυτή και ως ένα από 

τα κριτήρια μέτρησης της χρηματοοικονομικής 

αποτελεσματικότητας ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

εγγυάται την ίση μεταχείριση από άποψη ανταγωνισμού. 

Αποτελεί κριτήριο, τόσο για την τήρηση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσο 

και ελέγχου της βιωσιμότητας τους, με απώτερο σκοπό την 

προστασία των καταθέσεων και των επενδυτών. 

Οι ζημίες ενός πιστωτικού ιδρύματος έχουν σαν αποτέλεσμα 

τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του κάτω από το ελάχιστο 

επίπεδο που προβλέπουν οι σχετικές εθνικές νομοθετικές 

διατάξεις, καθώς και την υποβάθμιση της φερεγγυότητας 

του και της πιστοληπτικής του ικανότητας. Περαιτέρω 

συνέπεια των ανωτέρω είναι η εμφάνιση προβλημάτων 

ρευστότητας, που είναι εύκολα μεταδιδόμενα σε άλλα 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μπορεί να θέσουν σε 

κίνδυνο το σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος 

της χώρας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Όταν αναφερόμαστε στην προληπτική εποπτεία, εννοούμε 

ένα σύνολο κανόνων που στοχεύουν στη διασφάλιση της 

σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως 

κυρίαρχης συνισταμένης της σύγχρονης παγκόσμιας 

οικονομικής τάξης. Στην έννοια της εποπτείας 

περιλαμβάνονται ειδικότερα ο ορισμός των ίδιων κεφαλαίων 

των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ο έλεγχος της 

φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της κεφαλαιακής 

επάρκειας, της συγκέντρωσης κινδύνων και του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων Κατά την 

εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων περί εποπτείας, η ΤΕ 

μπορεί να θέτει τόσο γενικούς για όλα τα Π.Ι. όσο και 

ειδικούς κατά Π.Ι. κανόνες (άρθρο 18 § 1 Ν. 2076/1992, 

όπως ισχύει). 

Οι αντίστοιχες κοινοτικές ρυθμίσεις, χρωστούν πολλά στη 

συνεισφορά της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της 

Βασιλείας. Η τελευταία, έχοντας ως μέλη τις κεντρικές 

τράπεζες των χωρών που αποτελούν σήμερα την "Ομάδα 

των 10", μαζί με την Ελβετία, το Λουξεμβούργο και την 

Ισπανία, καθώς και άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές, 

λειτουργώντας δε χωρίς ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς, ως 

συμβουλευτικό όργανο στους κόλπους της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών, έχει αποδώσει αξιοσημείωτο έργο 
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σε όλα τα επίπεδα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

εποπτείας και ασφάλειας. 

Στόχοι της κρατικής εποπτείας είναι η σταθερότητα και  η 

αποτελεσματικότητα του πιστωτικού συστήματος και 

γενικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, 

ενώ ταυτόχρονα αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών 

και των όρων των συναλλαγών των υποκειμένων σ' αυτή. Η 

ΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55Α του 

Καταστατικού της, όπως ισχύει, και του Ν. 2076/1992 που 

αφορά κυρίως την εποπτεία των Π.Ι. που εδρεύουν στην 

Ελλάδα και την αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος 

εποπτείας των τραπεζών μ' έδρα στην Ε.Ε. ασκεί την 

εποπτεία στα Π.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα περιλαμβα-

νομένων των υποκαταστημάτων τους στην αλλοδαπή, 

καθώς και στα υποκαταστήματα Π.Ι. που εδρεύουν σε τρίτες 

χώρες, εκτός Ε.Ε. 

Κανόνες με τους οποίους επιδιώκεται η πρόληψη της 

έκθεσης των Π.Ι  στους κινδύνους που απορρέουν από τη 

δραστηριότητά τους στις απελευθερωμένες αγορές, έχουν 

αντικαταστήσει και πάρει την θέση διοικητικών κανόνων, 

μέσω των οποίων γινόταν περιοριστική οριοθέτηση του 

επιχειρηματικού πεδίου των Π.Ι., γεγονός που συνιστά 

σημαντική μεταβολή στο καθεστώς που διέπει την κρατική 

εποπτεία. 

Στο σύγχρονο αποκανονικοποιημένο και διεθνοποιημένο 

τραπεζικό σύστημα η έμφαση έχει πλέον μεταφερθεί από 

τον κατασταλτικό έλεγχο των τραπεζικών εργασιών στον 
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έλεγχο της προληπτικής εποπτείας των Π.Ι. Για λόγους, που 

ανάγονται αφενός στη διατήρηση της σταθερότητας του 

τραπεζικού συστήματος και αφετέρου στην αποφυγή της 

στρέβλωσης στις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού 

ανάμεσα στα Π.Ι., το ελάχιστο περιεχόμενο των εν λόγω 

κανόνων τραπεζικής εποπτείας παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

σύγκλισης σε διεθνές επίπεδο. 

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί απόρροια της αποτελεσματικότητας 

του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική 

εποπτεία, στην οποία εκπροσωπούνται οι τραπεζικές 

εποπτικές αρχές από τα σημαντικότερα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά κέντρα στις ανεπτυγμένες οικονομίες. 

 

Το σκεπτικό της προληπτικής εποπτείας ευρύτερα 

 

Ο κύριος λόγος εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου στον 

οικονομικό τομέα είναι να προστατευθούν οι καταναλωτές 

στο  επίπεδο της λιανικής τραπεζικής και να αποτραπεί ο 

κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος στο χονδρικό 

επίπεδο. Αυτή η λογική πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλα  

εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο 

παράγοντας κίνδυνος, διαφέρει για τις τράπεζες, τις εταιρίες 

επενδύσεων και τις ασφαλιστικές  εταιρείες.  

 

Ο κανονισμός στο λιανικό επίπεδο ισχύει και για τους τρεις 

τομείς. Οι καταναλωτές δεν είναι σε  θέση να κρίνουν την 

ασφάλεια και την υγεία των ιδρυμάτων με τα οποία 
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συναλλάσσονται, λόγω της ατελούς πληροφόρησης (ζήτημα 

αντιπροσώπευσης), γεγονός που θέτει ζήτημα δημόσιας 

πολιτικής. Ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος 

αποτελεί σοβαρό ζήτημα για τις τράπεζες, σε μικρότερη 

έκταση  για  τις εταιρίες επένδυσης, και καθόλου για  τις 

ασφαλιστικές εταιρείες και τις τράπεζες στεγαστικής πίστης 

(οι οποίες χρηματοδοτούν σε μακροπρόθεσμη βάση). 

Οι τράπεζες μετασχηματίζουν τα ρευστά βραχυπρόθεσμα 

στοιχεία του παθητικού (καταθέσεις) σε μακροπρόθεσμα, μη 

άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού (εμπορικά 

δάνεια). Οι καταθέσεις μπορούν να αποσυρθούν εύκολα, 

ενώ τα δάνεια δεν είναι εύκολο να γίνουν άμεσα απαιτητά. 

Μια τράπεζα μπορεί να αντέξει οικονομικά αυτήν την 

ασυμμετρία εφ' όσον πραγματοποιούνται τυχαία οι 

αναλήψεις από τους καταθέτες κατά τη διάρκεια  του 

χρόνου και τα στοιχεία του ενεργητικού τηρούνται 

σύμφωνα με τους όρους δανεισμού. Εντούτοις σε 

περίπτωση απώλειας εμπιστοσύνης στη φερεγγυότητα μιας 

τράπεζας, οι καταθέτες βρίσκονται αντιμέτωποι  με ένα 

δίλημμα: Ενώ μπορούν να κερδίσουν περισσότερα 

συλλογικά,  με  τη συμφωνία να απόσχουν από τις 

αναλήψεις και να επιτρέψουν στην τράπεζα να εισπράξει τα 

στοιχεία του ενεργητικού, τα μεμονωμένα συμφέροντά τους 

βρίσκονται στο να αποσύρουν την κατάθεσή τους, ενώ η  

τράπεζα είναι ακόμα ικανή να πληρώσει. Αντιμέτωπη με 

αυτήν την κατάσταση, μια τράπεζα μπορεί μόνο να 

εισπράξει τα περιουσιακά της στοιχεία, με την αποδοχή μιας 
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έκπτωσης στη λογιστική αξία των δανείων της, ή χειρότερα, 

μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με ένα αυξανόμενο ποσοστό 

κακών δανείων, τα οποία θα προκαλούσαν την 

αφερεγγυότητα της τράπεζας. Η δυσπραγία μιας τράπεζας 

μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες τράπεζες.  Έτσι μία  

κατάρρευση σε μια τράπεζα μπορεί να οδηγήσει  σε 

κατάρρευση ακόμα και σε όλες τις τράπεζες, ή μπορεί να 

έχει αντίκτυπο  στη  διατραπεζική αγορά και στο σύστημα 

πληρωμών και τακτοποιήσεων, διακινδυνεύοντας έτσι τη 

σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Η 

αποτυχία μιας τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

έχει άμεσες επιπτώσεις στους πιστωτές της.   Σε τέτοιες 

καταστάσεις, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες 

να αντιδράσουν και να προμηθεύσουν με πρόσθετη 

ρευστότητα το οικονομικό σύστημα για να ανακουφίσουν  

τους προσωρινούς περιορισμούς ρευστότητας στις τράπεζες 

και να αποτρέψουν να καταρρεύσει το σύστημα από μια 

κρίση.  Πρέπει να ενεργήσουν σε στενή συνεργασία με τους 

εποπτικά όργανα των τραπεζών, ώστε να κρίνουν τη 

δανειοληπτική ικανότητα μιας της τράπεζας που 

αντιμετωπίζει πρόβλημα.  

Σε περίπτωση που η τράπεζα κρίνεται ότι αντιμετωπίζει 

πρόβλημα ρευστότητας  αλλά δεν είναι αφερέγγυος, ο 

δανεισμός είναι η τελευταία πηγή υποστήριξης που πρέπει 

να παρασχεθεί. 

Οι τράπεζες συμβάλλουν στην οικονομική 

αποτελεσματικότητα με την τοποθέτηση των αποταμιεύσεων 
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σε παραγωγικές  επενδύσεις, και η εμπιστοσύνη σε αυτό το 

σύστημα πρέπει να διατηρηθεί. Εντούτοις, η υπερβολική 

υποστήριξη μπορεί να δημιουργήσει έναν ηθικό κίνδυνο, 

δηλαδή ο ίδιος ο κανονισμός να δημιουργήσει την  εικόνα 

ότι και λιγότερη προσοχή να δοθεί, η κεντρική τράπεζα θα 

αποσοβήσει την κρίση, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα των 

τραπεζών να διαχειριστούν προσεκτικά τα χαρτοφυλάκιά  

τους. Αυτό συνέβη στις ΗΠΑ με την κρίση στο τέλος της 

δεκαετίας του '80, όταν 1.142 συνεταιρισμοί αποταμίευσης  

και δανεισμού και 1.395 τράπεζες χρεοκόπησαν, ως 

αποτέλεσμα της αδυναμίας να συνδυάσουν την λήξη των 

υποχρεώσεών τους (αποταμιεύσεις) και του  μη συνετού 

δανεισμού.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας, ο διεθνής αυτός οργανισμός για 

την τραπεζική εποπτεία, συμφώνησε το 1988 ότι ένας 

δείκτης φερεγγυότητας σε ποσοστό 8% είναι το ελάχιστο 

που απαιτείται από μια τράπεζα για να θεωρείται υγιής. Μια  

τράπεζα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο κεφαλαίου, κατηγορίας 

ένα και δύο, σε ποσοστό 8% του συνολικού σταθμισμένου 

κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού.  

Αυτός ο κανόνας εφαρμόστηκε, όσον αφορά την ΕΕ, στις 

οδηγίες σχετικά μα τους δείκτες φερεγγυότητας. Ωστόσο 

ένας καλός δείκτης φερεγγυότητας, είναι ένας απαραίτητος 

αλλά μη ικανοποιητικός όρος για να εξασφαλίσει την 

ευρωστία μιας τράπεζας.  Πολύ μεγαλύτερο ρόλο παίζουν η 

διαχείριση και η δομή της τράπεζας, το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου, διαδικασίες δανεισμού, η δομή του δανειακού 
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χαρτοφυλακίου, κ.λπ.... Μια τέτοια σύνθεση βασικών 

ζητημάτων για τον έλεγχο των τραπεζών, που 

τιτλοφορήθηκε ως «Βασικές Αρχές Τραπεζικής εποπτείας»,  

δημοσιεύθηκε πρόσφατα  από  την Επιτροπή της Βασιλείας. 

Στον λιανικό τομέα, οι καταθετικοί πελάτες των τραπεζών 

και των εταιριών επενδύσεων προστατεύονται μέσω 

συστημάτων προστασίας των καταθέσεων. Προστατεύοντας 

τις καταθέσεις, μειώνονται οι πιθανότητες χρεοκοπίας μιας 

τράπεζας και αυξάνεται η σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Η προστασία των 

καταθετών, εντούτοις, είναι μάλλον πρόσφατη έννοια στην 

ΕΕ. Καθιερώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη στη δεκαετία 

του '70, αντίθετα από τις ΗΠΑ  όπου υφίσταται από το 

1933, ενώ ήταν ανύπαρκτο στην Ελλάδα και στην 

Πορτογαλία. Έγινε υποχρεωτικό μετά από την οδηγία για 

την εγγύηση των καταθέσεων του 1992 της ΕΕ. Αυτή η 

οδηγία εισήγαγε ένα κατώτατο επίπεδο προστασίας στις 

καταθέσεις (20.000 Ευρώ)  υπό την ευθύνη του κράτους 

μέλους. Στην ΕΕ, το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για 

τον έλεγχο των τραπεζών υπό την επίβλεψή του, είναι 

επίσης υπεύθυνο για την εγγύηση των καταθετών του. Οι 

ίδια αρχές και τα επίπεδα προστασίας καταναλωτών 

εισήχθησαν πρόσφατα μέσω της οδηγίας σχετικά με τις 

αποζημιώσεις των επενδυτών, για τους πελάτες των 

εταιριών επένδυσης. 

Ο κίνδυνος για τους επενδυτικούς οίκους έχει διαφορετική 

φύση, από αυτόν για τις τραπεζικές εργασίες. Το ενεργητικό 
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των εταιριών επένδυσης αποτελείται κυρίως από 

εμπορεύσιμους τίτλους, οι οποίοι διαπραγματεύονται κάθε 

μέρα. Η ασυμμετρία των συμβάσεων που υπάρχει στον 

τραπεζικό τομέα δεν υφίσταται στον επενδυτικό τομέα, και 

έτσι η ευαισθησία στην απώλεια εμπιστοσύνης είναι 

λιγότερο υψηλή στον τελευταίο τομέα. Εντούτοις, είναι όλο 

και πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτό το επιχείρημα, 

καθώς το προφίλ κινδύνου των εταιριών επένδυσης έχει 

αλλάξει με την πρακτική των συναλλαγών σε παράγωγα, 

όπου η έκθεση στον κίνδυνο μπορεί να είναι πολύ 

υψηλότερη απ' ό,τι στην πρωτογενή αγορά και μπορεί να 

αλλάξει γρήγορα. Επίσης οι τράπεζες επενδύσεων είναι 

πολλές φορές, φορείς συναλλαγών μεγάλης αξίας εντός του 

οικονομικού συστήματος. Η αποτυχία μιας μεγάλης 

επενδυτικής εταιρείας θα μπορούσε έτσι να έχει επιπτώσεις 

σε ολόκληρο το οικονομικό σύστημα. Τέλος, οι τραπεζικές 

εργασίες επένδυσης έχουν γίνει όλο και περισσότερο 

συνδεδεμένες με τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.   

 

Γενικά για τον συντελεστή φερεγγυότητας 

 

Οι τυχόν ζημίες ενός πιστωτικού ιδρύματος έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων του κάτω από 

το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπουν οι σχετικές εθνικές 

νομοθετικές διατάξεις, καθώς και την υποβάθμιση της 

φερεγγυότητας του και της πιστοληπτικής του ικανότητας. 
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Περαιτέρω συνέπεια των ανωτέρω είναι η εμφάνιση 

προβλημάτων ρευστότητας, που είναι εύκολα μεταδιδόμενα 

σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μπορεί να θέσουν 

σε κίνδυνο το σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος 

της χώρας. 

Στην περίπτωση όπου ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, καθίσταται ανα-

γκαία και επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη 

του και τον εφησυχασμό των συναλλασσόμενων με αυτό. 

Τα κρατικά μέτρα για τη χρηματοδοτική στήριξη ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που αντιμετωπίζει 

δυσχέρειες, ούτως ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να 

τηρήσει τους κανόνες της προληπτικής εποπτείας, περιέχουν 

στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Στους κανόνες προληπτικής 

εποπτείας περιλαμβάνεται και η τήρηση από το πιστωτικό 

ίδρυμα του συντελεστή φερεγγυότητας που θέσπισε 

υποχρεωτικά η οδηγία του Συμβουλίου no 89/647/EOK, για 

όλα τα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών της Ένωσης 

και διατήρησε η κωδικοποιητική οδηγία  2000/12/ΕΚ. Βάσει  

των τελευταίων αυτών διατάξεων, ο συντελεστής 

φερεγγυότητας συνιστά ειδική έκφρασή της κεφαλαιακής 

επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ορίζεται δε ως το 

πηλίκο τουλάχιστον του 8%, με αριθμητή τα σύμφωνα με 

τα ανωτέρω ίδια κεφάλαια και με παρανομαστή 

συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού καθώς και εκτός 

ισολογισμού στοιχεία, σταθμισμένα το καθένα κατά κίνδυνο 

με τον ιδιαίτερο τρόπο που ορίζουν τα άρθρα 42 επ της 
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σύνθετης οδηγίας. Εδώ πάντως πρέπει να σημειωθεί, ότι τα 

κράτη μέλη διαθέτουν αρκετά περιθώρια προσαρμογής της 

στάθμισης επικινδυνότητας των διαφόρων επί μέρους 

οικονομικών στοιχείων σε σχέση με τις ανάγκες των 

εθνικών τους αγορών. Επισημαίνεται ακόμη, ότι ο 

υπολογισμός του συντελεστή φερεγγυότητας στην 

περίπτωση ομαλοποιημένων πιστωτικών ιδρυμάτων 

πραγματοποιείται σε ενοποιημένη βάση με κύριο άξονα τη 

μητρική επιχείρηση. Με σκοπό τον αποτελεσματικό προ-

ληπτικό έλεγχο στο εσωτερικό των τραπεζικών ομίλων οι 

αρμόδιες για την επιχείρηση αυτήν εθνικές αρχές μπορούν 

επίσης να απαιτούν την εξαγωγή υποενοποιημένου ή μη 

ενοποιημένου συντελεστή σε σχέση με την ίδια και τις επί 

μέρους θυγατρικές της. Στα πλαίσια αυτά, ο υπολογισμός 

του συντελεστή φερεγγυότητας για κάθε εποπτευόμενο 

πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιείται δύο τουλάχιστον φορές 

τον χρόνο με πρωτοβουλία των αρμόδιων εθνικών 

ελεγκτικών αρχών ή και των ίδιων των ιδρυμάτων, που 

γνωστοποιούν στη συνέχεια στις τελευταίες τα σχετικά 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση που ο συντελεστής 

φερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος, υποχωρήσει 

κάτω από το προαναφερόμενο ελάχιστο όριο ασφαλείας, 

σύμφωνα με το άρθρο 47 της υπόψη οδηγίας , οι αρμόδιες 

εθνικές ελεγκτικές αρχές φροντίζουν για τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, 

ώστε ο συντελεστής φερεγγυότητάς του να επανέλθει το 

ταχύτερο έστω στο ελάχιστο απαιτούμενο ύψος. 
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Σε μία μελέτη με αντικείμενο την προληπτική εποπτεία θα 

περίμενε κανείς να περιλαμβάνεται και εμπειρική έρευνα 

σχετικά με τον δείκτη φερεγγυότητας, η οποία θα 

αναδείκνυε το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνικές 

τράπεζες, καθώς και την συμμόρφωσή τους ή όχι με το 

ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. Παρ’  όλα αυτά 

τέτοια στοιχεία δεν έγινε δυνατό να βρεθούν ούτε από τους 

Ετήσιους Απολογισμούς των τραπεζών(παρ΄ όλο που 

υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για ημερήσια παρακολούθηση 

του δείκτη φερεγγυότητας), ούτε όμως και από στοιχεία της 

Τραπέζης Ελλάδος, το επίσημο δηλαδή εποπτικό όργανο 

των τραπεζών. Στην περίπτωση της Τ.Ε. η μη 

δημοσιοποίηση των στοιχείων (όπως ενημερώθηκε ο 

γράφων απ΄ τις αρμόδιες εποπτικές υπηρεσίες) γίνεται για 

να μην θεωρηθεί παρέμβαση στον ανταγωνισμό. Απ΄ την 

θεωρητική όμως προσέγγιση που έγινε, προέκυψε ότι ο 

συντελεστής φερεγγυότητας, όπως και τα λοιπά μέτρα της 

προληπτικής εποπτείας, αποσκοπούν εκτός των άλλων και 

στην προστασία του καταναλωτή αλλά και του «γενικότερου 

καλού», οι οποίοι δεν προστατεύονται ικανοποιητικά λόγω 

έλλειψης ενημέρωσης. Φαίνεται λοιπόν, ότι παρά την λήψη 

των όποιων μέτρων προς την σωστή κατεύθυνση, ορισμένοι 

παράγοντες, όπως η μη δημοσιοποίηση, αποτρέπουν την 

ύπαρξη πλήρους διαφάνειας στο τραπεζικό σύστημα.     
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ΠΩΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ  

 

Α. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Commission, οι χρηματοοικο-

νομικές υπηρεσίες χωρίζονται ανάλογα με τις λειτουργίες 

τους. Η νομοθεσία απευθύνεται στους τρεις παραδοσιακούς 

τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: τα πιστωτικά 

ιδρύματα, τους επενδυτικούς οίκους και τις ασφαλιστικές 

εταιρείες. Αυτοί οι τομείς καλύπτουν διαφορετικές νομικές 

οντότητες στα διάφορα κράτη μέλη. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τις εμπορικές τράπεζες, τα ταμιευτήρια, τις 

συνεταιριστικές τράπεζες και τις τράπεζες που ασχολούνται 

με στεγαστική πίστη(στις μέρες μας πλέον οι περισσότερες 

αν όχι όλες οι τράπεζες ασχολούνται με το σύνολο των 

εργασιών που προαναφέρθηκαν). Το νομικό καθεστώς της 

επιχείρησης, χρησιμοποιείται σαν βάση για την υπαγωγή της 

στις κατηγορίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Όσον αφορά 

τους επενδυτικούς οίκους, οι υπηρεσίες που παρέχουν, οι 

οποίοι δύνανται να περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα 

εργαλείων, χρησιμοποιούνται για να κατηγοριοποιήσουν τις 

εταιρείες. Έτσι έχουμε να κάνουμε με εταιρείες που 

ασχολούνται με χρηματιστηριακές υπηρεσίες, dealing, 

market making, portfolio management, underwriting, 

συμβουλές επενδύσεων, υπηρεσίες ενοικίασης θυρίδων, 
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υπηρεσίες σχετικές με εργαλεία της χρηματαγοράς, futures 

και options, συνάλλαγμα, και επιτόκια καταθέσεων.  

Ο τρίτος τομέας, αυτός των ασφαλιστικών εταιρειών, 

περιλαμβάνει τις κατηγορίες των εταιρειών που ασχολούνται 

με ασφάλειες ζωής κι αυτές που ασχολούνται με τα λοιπά 

αντικείμενα των ασφαλειών προσδιοριζόμενες ως 

επιχειρήσεις που έχουν επίσημη εξουσιοδότηση να 

παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Αυτές οι κατηγοριοποιήσεις 

είναι σε κάποιο βαθμό αυθαίρετες και σίγουρα όχι απόλυτα 

αποσαφηνισμένες ομοιόμορφα για όλα τα κράτη μέλη, ενώ 

μεγάλα πρόβλημα δημιουργεί η προσπάθεια για διάκριση 

μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών οίκων. Στη 

Γερμανία για παράδειγμα, οι επενδυτικοί οίκοι δεν 

αποτελούν διαφορετική νομική οντότητα από την τράπεζα 

και γι΄ αυτό τον λόγο εντάσσονται στα πλαίσια ελέγχου του 

συνόλου του πιστωτικού ιδρύματος. Από την άλλη πλευρά, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ελεγκτικές αρχές προτιμούν να 

μην μπορεί η ίδια νομική οντότητα να εμπεριέχει και τους 

δύο τομείς. Αντίθετα είναι συνηθέστερο οι  υπηρεσίες των 

securities να παρέχονται από θυγατρικές επιχειρήσεις, με 

διαφορετικό νομικό καθεστώς από την μητρική εταιρεία.                          

Επομένως ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για τις επενδυτικές 

υπηρεσίες θα πρέπει να λάβει υπ΄ όψιν τις εθνικές διαφορές 

σχετικά με το πλαίσιο ίδρυσης των οργανισμών του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Για παράδειγμα οι σημαντικά 

χαμηλότερες ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας των 

επενδυτικών οίκων από τις αντίστοιχες των πιστωτικών 
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ιδρυμάτων θα «τιμωρούσε» τις χώρες που θεωρούν θεμιτή 

την ενιαία λειτουργία των ιδρυμάτων. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος, είναι ότι οι τράπεζες και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, αντιμετωπίζονται σαν χωριστές 

νομικές οντότητες σε όλα τα κράτη μέλη. Στις μέρες όμως, 

πολλά ιδρύματα επεκτείνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων 

τους και σχηματίζουν πλέον συγκροτήματα (ομίλους) 

επιχειρήσεων, γεγονός που αυξάνει την προβληματική της 

εποπτείας τους. Ξεκάθαρο παράδειγμα αποτελεί το γεγονός 

ότι πολλές τράπεζες, ήδη παρέχουν ασφάλειες ζωής και 

συνταξιοδοτικά προγράμματα έχοντας εξασφαλίσει 

διαφορετικές άδειες. 

Τέσσερις οδηγίες προσδιορίζουν τις διατάξεις στις οποίες θα 

πρέπει να εναρμονισθούν οι νομοθεσίες όλων των κρατών-

μελών:  

1) Η δεύτερη τραπεζική οδηγία, 2) η οδηγία για τις 

επενδυτικές υπηρεσίες, 3) η τρίτη ηλικία και 4) οι οδηγίες 

για τις ασφαλίσεις (εκτός του τομέα της ασφάλειας ζωής). 

Αυτά τα μέτρα συμπληρώνονται από μία ή και περισσότερες 

οδηγίες που πραγματεύονται συγκεκριμένα ζητήματα, όπως 

για παράδειγμα, οι οδηγίες για τα ίδια κεφάλαια και τους 

δείκτες φερεγγυότητας των τραπεζών, και η οδηγία για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των επενδυτικών οίκων και των 

τμημάτων των εμπορικών συναλλαγών  των τραπεζών. 

Αυτές οι οδηγίες θέτουν τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα για 

τη προληπτική εποπτεία στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 20 - 

Κομβικό σημείο στην προληπτική εποπτεία αποτελεί η 

φερεγγυότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Αυτή 

προϋποθέτει ότι τέτοια ιδρύματα θα έχουν ένα ελάχιστο 

επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας ώστε να  μπορούν να 

καλύψουν οικονομικές απαιτήσεις των πελατών τους. Στον 

τραπεζικό τομέα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής 

της Βασιλείας το 1988, το 8% είναι το ελάχιστο αποδεκτό 

επίπεδο του δείκτη φερεγγυότητας. Αυτός υπολογίζεται ως 

ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς την αξία του συνόλου 

του ενεργητικού, προσαρμοσμένου όμως ανάλογα με το 

επίπεδο ρίσκου της κάθε κατηγορίας, καθώς και 

συγκεκριμένων κατηγοριών εκτός ισολογισμού.  

Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από δύο κατηγορίες: στην 

πρώτη κατηγορία εντάσσονται το κεφάλαιο της τράπεζας και 

τα τακτικά αποθεματικά και στην δεύτερη περιλαμβάνονται 

οι επανεκτιμήσεις τα έκτακτα αποθεματικά, οι γενικές 

προβλέψεις και τα υποτεταγμένα χρέη. Όσον αφορά το 

ενεργητικό, υπάρχει διαφοροποίηση στην στάθμιση των 

κινδύνων   ανάλογα με την φύση, αλλά και την προέλευση 

των δανειοληπτών. Έτσι ο συντελεστής στάθμισης για τις 

χαμηλού ρίσκου απαιτήσεις, όπως οι αξιώσεις από τις 

κυβερνήσεις και  τις κεντρικές τράπεζες των χωρών του 

ΟΟΣΑ είναι 0%, ενώ φτάνει μέχρι και 100% για τα υψηλού 

κινδύνου στοιχεία όπως οι αξιώσεις στον εξωτραπεζικό 

τομέα. Η οδηγία σχετικά με την έκταση της έκθεσης των 

τραπεζών, απαιτεί από τις τράπεζες να έχουν μια ευρεία 
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διαφοροποίηση στα δάνειά τους και τις αποτρέπει από το να 

γίνουν εξαρτώμενες από λίγους και μεγάλους πελάτες. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι τράπεζες των ευρωπαϊκών 

χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

δείχνουν ότι ο συντελεστής φερεγγυότητας είναι αρκετά 

πάνω από 8%, με τις περισσότερες χώρες να έχουν δείκτες 

περίπου στο 12%. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι δεν 

φαίνεται να υπάρχει καμία άμεση σχέση μεταξύ των δεικτών  

αποδοτικότητας και των δεικτών φερεγγυότητας. Οι χώρες 

με τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας δεν έχουν 

απαραιτήτως τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας, και 

αντίστροφα. Αυτό υπογραμμίζει τη σχετικότητα του δείκτη  

φερεγγυότητας, ή δείχνει ότι κι άλλα στοιχεία έχουν 

επιπτώσεις στην ευρωστία των τραπεζών. Για παράδειγμα, η 

τράπεζα Banesto στην Ισπανία, κατέρρευσε, ενώ είχε δείκτη 

φερεγγυότητας 9%, αλλά δεν είχε λάβει ικανοποιητικά 

μέτρα για σωστή δανειοδότηση. 

Οι δείκτες φερεγγυότητας για τις εταιρίες επενδύσεων 

τίθενται στην οδηγία κεφαλαιακής επάρκειας (CAD), αλλά 

αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης και για τις τράπεζες εάν 

αυτές επιλέξουν  να μην υποβάλουν τη συνολική τους 

δραστηριότητα στους δείκτες φερεγγυότητας της οδηγίας 

των τραπεζών (SRD). Το SRD είναι πιο απαιτητικό από τους 

κανόνες των εμπορικών συναλλαγών, δεδομένου ότι   

απαιτεί πάντα από τις τράπεζες να έχουν ίδια κεφάλαια 

τουλάχιστον 8%. Ο έλεγχος του κινδύνου της αγοράς 

γίνεται τόσο συγκεκριμένος που όλο και περισσότερες 
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εταιρίες  χρησιμοποιούν δικά τους πρότυπά, τα 

αποκαλούμενα Values at Risk (VAR),  για  να μπορούν να 

παρακολουθούν την έκθεσή τους σον κίνδυνο. Αυτό  έγινε 

αποδεκτό από την Επιτροπή της Βασιλείας για την εποπτεία 

του τραπεζικού τομέα, στην Τροποποίηση για την 

Κεφαλαιακή Συμφωνία για να ενσωματώσει τον κίνδυνο της 

αγοράς και καθίσταται λειτουργική από το 1998 και μετά. 

Στον ασφαλιστικό τομέα, οι πιθανές αξιώσεις των 

ασφαλισμένων καλύπτονται από τεχνικές προβλέψεις που 

τίθενται για να καλύψουν τις πιθανολογούμενες αξιώσεις και 

τις σχετικές με αυτές δαπάνες που προκύπτουν από το 

αντικείμενο των εργασιών. Οι  τρίτης γενιάς οδηγίες για την 

ασφάλιση, θέτουν ένα ελάχιστο ποσοστό για την επένδυση 

των τεχνικών αποθεμάτων και  προσδιορίζουν τον κατάλογο 

των αποδεκτών στοιχείων του ενεργητικού και το 

απαραίτητο επίπεδο διαφοροποίησης. Τα μέγιστα  ποσοστά 

ισχύουν για τις επενδύσεις στους τίτλους (<20%), δάνεια 

χωρίς εξασφάλιση (< 10%) και σε ακίνητη περιουσία (< 

10%), ή ένα συνολικό όριο 40% στα περιουσιακά στοιχεία 

"υψηλού κινδύνου", υπό τον όρο ότι κάθε ιδιαίτερη 

επένδυση  δεν υπερβαίνει το 5% του ενεργητικού. 

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να διατηρούν 

ένα  περιθώριο φερεγγυότητας, ή ένα αποθεματικό για να 

καλύπτουν τυχόν απροσδόκητες απώλειες και δαπάνες.  

Σύμφωνα με την δεύτερη τραπεζική οδηγία, κάθε κράτος 

μέλος είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει την ιδιότητα του 

τραπεζικού ιδρύματος και το δικαίωμα άσκησης τραπεζικών 
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δραστηριοτήτων απ΄ αυτό στην εδαφική του επικράτεια σε 

κάθε Π.Ι. που έχει λάβει ήδη άδεια λειτουργίας σ΄ ένα 

οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης,  ο οποίο θα ασκεί 

και την προληπτική εποπτεία πάνω σ΄ αυτό. Η άδεια 

λειτουργίας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές ενός 

κράτους μέλους αρκεί σε ένα Π.Ι για να διεισδύσει στις 

χρηματαγορές των άλλων κρατών μελών, χωρίς να 

χρειάζεται νέα άδεια.  

Συνέπεια των παραπάνω είναι η υπαγωγή του πιστωτικού 

ιδρύματος στους κανόνες ρύθμισης, ελέγχου και εποπτείας 

της χώρας προέλευσης του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα 

Π.Ι μπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητες του με την 

ίδρυση υποκαταστημάτων σε ολόκληρη την κοινοτική 

επικράτεια αλλά υπάγεται στους κανόνες ρύθμισης ενός 

μόνο κράτους μέλους, αυτού της έδρας του, ενώ 

αντιμετωπίζεται ως μια επιχειρηματική οντότητα ως προς τη 

σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των ίδιων 

κεφαλαίων, και του συντελεστή φερεγγυότητας.    

Έτσι κατά την διάρκεια λειτουργίας του, υπόκειται στον 

έλεγχο των αρμόδιων αρχών της έδρας του για ζητήματα 

εποπτείας και ρευστότητάς του, γεγονός που δεικνύει ότι το 

κύριο έργο του ελέγχου ενός Π.Ι ανατίθεται στις αρμόδιες 

αρχές του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει και στις οποίες 

ανακοινώνονται από τις αρχές του κράτους μέλους 

υποδοχής όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 

επιτήρησή του.  
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Στα πλαίσια αυτά, το θέμα της προληπτικής εποπτείας 

σκοπούμενο υπό το πρίσμα αρχικά των διατάξεων του 

άρθρου 105 παρ. 5 ΣυνθΕΚ (άρθρο 105 παρ. 5 με βάση τη 

Συνθήκη Ε.Ε) σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 παρ. 3 και 25 

του καταστατικού ΕΣΚΤ/ΕΚΤ αποκαλύπτει τον πρωτεύοντα 

ρόλο των εθνικών κεντρικών τραπεζών, γεγονός που 

συνιστά μεν εξαίρεση, όχι όμως και διάσπαση του 

συστήματος της κεντρικής κοινοτικής πιστωτικής 

καθοδήγησης. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση η ΕΚΤ δεν 

επωμίζεται μεν το καθήκον της ενιαίας κοινοτικής εποπτικής 

αρχής, πλην όμως διατηρεί ευρύτερα συντονιστικά 

καθήκοντα, βάσει δε του άρθρου 105 παρ. 4 ΣυνθΕΚ, αλλά 

και του άρθρου 4 καταστατικού ΕΣΚΤ/ΕΚΤ, αυτή εξοπλίζεται 

με ευρεία γνωμοδοτική αρμοδιότητα τόσο προς τα 

κοινοτικά, όσο και τα εθνικά όργανα για κάθε θέμα που 

εμπίπτει στο πεδίο της γενικότερης διαχείρισης του κοινού 

ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, όπου βέβαια 

εντάσσεται και η προληπτική εποπτεία των κοινοτικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Άλλωστε η παρ. 6 του άρθρου 105 

ΣυνθΕΚ παρέχει την ευχέρεια ανάληψης ειδικών καθηκό-

ντων από την ΕΚΤ μετά από ομόφωνη απόφαση του 

Συμβουλίου όσον αφορά την προληπτική εποπτεία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πλην των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, θα πρέπει πάντως εδώ να σημειωθεί, ότι 

έχουν ήδη διατυπωθεί αρκετές αντιρρήσεις ή έστω προβλη-

ματισμοί από διάφορες πλευρές σχετικά με την κατά κάποιο 

τρόπο χαλαρή συμμετοχή της ΕΚΤ στην όλη διαδικασία 
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προληπτικής εποπτείας, διατυπώνεται δε ήδη το αίτημα 

ενεργότερου κεντροποιημένου, αλλά και ενιαίου 

ταυτόχρονα ελέγχου του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος υπό ευρεία έννοια λόγω κυρίως των 

παρατηρουμένων θεσμικών διαφοροποιήσεων ως προς τις 

αρμόδιες κατά περίπτωση εθνικές εποπτικές αρχές, πράγμα 

που εκτιμάται ότι στερεί συνοχής την προληπτική εποπτεία 

σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. Συμπληρωματικά εξ άλλου 

υπενθυμίζεται, ότι κατ' άρθρο 102 παρ. 1 ΣυνθΕΚ (άρθρο 

104 Α παρ. 1 με βάση τη Συνθήκη Μάαστριχτ) απαγορεύεται 

η θέσπιση κάθε προνομιακού μέτρου πρόσβασης 

οποιουδήποτε κοινοτικού ή εθνικού φορέα στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκτός των αναγκαίων 

ενεργειών για την πραγμάτωση του έργου της προληπτικής 

εποπτείας. 

Το κύριο πάντως βάρος οικοδόμησης κανόνων προληπτικής 

εποπτείας για τον ευρωπαϊκό πιστωτικό τομέα επωμίσθηκε 

το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, αρχής γενομένης από την 

κατά τα ανωτέρω πρώτη τραπεζική οδηγία 77/780/ΕΟΚ. 

Αυτή, μαζί βέβαια και με άλλες μεταγενέστερες οδηγίες, για 

τις οποίες διαδοχικά στη συνέχεια, αναφορικά με τα 

ειδικότερα πλέον τελικά μέσα που συγκροτούν το σύνολο 

της κοινοτικής προληπτική εποπτείας στον τραπεζικό χώρο, 

όριζε συγκεκριμένα στο άρθρο 3 παρ.2., ότι άδεια 

λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος από τις αρμόδιες εθνικές 

αρχές δίδεται, μεταξύ άλλων, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη 

διακεκριμένων και επαρκών ιδίων κεφαλαίων. Περαιτέρω, 
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το άρθρο 6 της πρώτης τραπεζικής οδηγίας καθιέρωνε, με 

χαλαρό έστω τρόπο, την ανάγκη παρακολούθησης της 

φερεγγυότητας και ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

μέσω της υιοθέτησης συντελεστών σε σχέση με το 

ενεργητικό και παθητικό τους, ενώ το επόμενο άρθρο 7 

καθιέρωνε τη συνεργασία των κρατών μελών ως προς την 

εποπτεία ειδικότερα των υποκαταστημάτων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Ακολούθως, το ζήτημα της προληπτικής εποπτείας 

απασχόλησε συστηματικότερα τη δεύτερη τραπεζική οδηγία 

89/646/ΕΟΚ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 13 παρ. 1 αυτής 

έθεσε τη βασική αρχή άσκησης της προληπτικής εποπτείας 

με κύρια ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών για την 

παροχή άδειας εγκατάστασης, τούτο δε αφορά τόσο τα 

υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και την απλή 

παροχή τραπεζικών υπηρεσιών στα υπόλοιπα, πλην της 

χώρας προέλευσης, κράτη μέλη. Βάσει μάλιστα της παρ. 2 

του ίδιου άρθρου, η έννοια της προληπτικής εποπτείας 

συνδέεται άμεσα με την ανάγκη καλής διοικητικής και 

λογιστικής οργάνωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων αφενός 

καθώς και την ύπαρξη πρόσφορων διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου αφετέρου. Πέρα πάντως από την κύρια κατά τα 

ανωτέρω ελεγκτική ευθύνη του κράτους προέλευσης, οι 

αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής μετέχουν και αυτές 

ενεργά στο όλο σύστημα προληπτικής εποπτείας 

ανταλλάσσοντας σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 της 

δεύτερης τραπεζικής οδηγίας κάθε μορφής πληροφόρηση με 
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το κράτος προέλευσης σχετικά αφενός με τη ρευστότητα, 

φερεγγυότητα, εγγύηση καταθέσεων, περιορισμό των με-

γάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, προερχόμενων ιδίως 

βάσει της παρ. 3 του ίδιου άρθρου από πράξεις αυξημένου 

χρηματοδοτικού κινδύνου, αφετέρου δε με τη διοικητική και 

λογιστική οργάνωση καθώς και τους μηχανισμούς 

εσωτερικού ελέγχου, ενώ η παρακολούθηση της ρευστότη-

τας ειδικότερα των υποκαταστημάτων ανατίθεται από την 

παρ. 2 του άρθρου 14 φυσιολογικότερα στο κράτος 

υποδοχής. Τα άρθρα εξ άλλου 15 και 19 της εν λόγω 

οδηγίας οργανώνουν προκειμένου περί υποκαταστημάτων 

ένα σύστημα ευρύτερης γενικότερα εξουσίας ελέγχου στα 

κράτη υποδοχής, δίνοντας όμως παράλληλα αυξημένες 

αντίστοιχα αρμοδιότητες και στα κράτη καταγωγής.  

Όσον αφορά τέλος την προληπτική εποπτεία επί των 

θυγατρικών πιστωτικού ιδρύματος, αυτή κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 18 της δεύτερης τραπεζικής οδη-

γίας ασκείται με ευθύνη κυρίως των αρμόδιων αρχών του 

κράτους εγκατάστασης της μητρικής επιχείρησης. 

Βάσει των παραπάνω διατάξεων της δεύτερης τραπεζικής 

οδηγίας επιχειρήθηκε και η αντίστοιχη προσαρμογή του 

ελληνικού τραπεζικού δικαίου στα νέα δεδομένα μέσω 

κυρίως των άρθρων 18 επ, 21 επ ν. 2076/92, ανάγοντας σε 

κεντρικό εποπτικό όργανο την Τ.Ε.  
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 Υπολειπόμενα  εμπόδια και προτεραιότητες  

της νέας πολιτικής  

 

Σε γενικές γραμμές έχει λειτουργήσει ο εγχώριος έλεγχος, 

παρά την ενσωμάτωση των αγορών. Τα  προβλήματα που 

έχουν προκύψει έως τώρα στην λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς, αφορούσαν το ότι ήταν αδύνατο ή ασυμβίβαστο να 

αποκτηθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα σε άλλες αγορές 

επειδή εξαιτίας των κανονιστικών ή φορολογικών εμποδίων. 

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν προκληθεί προβλήματα από 

κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως το ζήτημα του «γενικού 

καλού». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εν τω μεταξύ ενεργήσει 

επάνω στο τελευταίο ζήτημα, καθώς τα άλλα υπόλοιπα 

εμπόδια είναι δυσκολότερα να αντιμετωπιστούν. Αυτά είναι 

και η αιτία των συνεχιζόμενων διαφορών στις τιμές των 

παρεχόμενων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ, και 

οδηγεί στην ανάγκη για περαιτέρω κανονισμούς, και 

ειδικότερα την κινητοποίηση από ομάδες καταναλωτών. Οι 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί που λειτουργούν με ενιαία άδεια 

από το 1992 έχουν συχνά εμποδιστεί από κράτη μέλη με 

περιορισμούς που κινούνται στα πλαίσια "του γενικότερου 

καλού" ή από διαδικασίες «ειδοποίησης» στις αρχές χωρών 

υποδοχής. Τα κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει την άσκηση 

ορισμένων δραστηριοτήτων ή την πώληση ορισμένων 

προϊόντων στο έδαφός τους, που ισχυρίζονται ότι πηγαίνουν 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 29 - 

ενάντια στο γενικό καλό ή ότι η διαδικασία ανακοίνωσης δεν 

ήταν η κατάλληλη. Και οι δύο περιπτώσεις, οι οποίες 

αποτελούν μέρος όλων των βασικών οδηγιών για την 

ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, έχουν αποδειχθεί σοβαρά 

εμπόδια για την ολοκλήρωση της αγοράς, που οδηγεί την 

Επιτροπή να υιοθετήσει μια ερμηνευτική επιτροπή που θα 

καθορίσει τις περιστάσεις τις οποίες τα κράτη μέλη θα 

μπορούσαν να επικαλεσθούν στον τραπεζικό τομέα (Ιούλιος 

1997).  Η  ερμηνεία η οποία έχει χαρακτηριστεί ως 

"θαρραλέα πρωτοβουλία" (Dassesse, 1997), ακολουθείται 

τώρα  από  μια ερμηνευτική επικοινωνία για τις οδηγίες που 

αφορούν τις ασφαλιστικές εταιρείες. Μια άλλη εξαίρεση της 

δεύτερης τραπεζικής οδηγίας που προβλέπονταν να 

καταργηθεί στα πλαίσια της ΟΝΕ, ήταν η εποπτεία των 

κεντρικών τραπεζών των χωρών υποδοχής. Σύμφωνα με το 

αρθ. 14,  οι χώρες υποδοχής διατήρησαν την ευθύνη για 

τον έλεγχο ρευστότητας των παραρτημάτων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων που φιλοξενούνται για λόγους 

νομισματικής πολιτικής. Παρά την νομισματική όμως ένωση, 

δεν έχει επέλθει ακόμα ουσιαστική μετατόπιση των 

αρμοδιοτήτων ελέγχου από τις κεντρικές τράπεζες των 

κρατών μελών στην ίδια την ΕΚΤ ή σε άλλο φορέα. 
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 Οι επιπτώσεις της ΟΝΕ στην  προληπτική 

εποπτεία 

 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κατηγορηθεί μερικές 

φορές ότι ασκεί περισσότερο νομισματική πολιτική απ' ό,τι 

λειτουργεί ως πλήρης κεντρική τράπεζα. Η ΕΚΤ έχει την 

ανεξαρτησία να διατηρήσει τη σταθερότητα τιμών,  αλλά  ο 

προληπτικός έλεγχος παραμένει στα χέρια των εθνικών 

αρχών. Έχει μόνο συντονιστικό ρόλο στη προληπτική 

εποπτεία, και προωθεί την ομαλή λειτουργία των 

συστημάτων  πληρωμών στην ΟΝΕ. Αυτό απέχει από την 

εικόνα μιας ολοκληρωμένης κεντρικής τράπεζας, η οποία 

εκτελεί και τις τρεις λειτουργίες με  στόχο τη γενική 

οικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα.  

 

Β. Η θεσμική οργάνωση 

 

Σε διάφορες χώρες, η θεσμική δομή του προληπτικού 

ελέγχου αποτελεί πλέον πολιτικό ζήτημα. Ολοένα και 

μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο γενικότερο θέμα, εάν 

δηλαδή η αποδοτικότητα των κανονισμών και της εποπτείας 

στην επίτευξη αυτών των στόχων, μπορεί να επηρεαστεί 

προς το καλύτερο, από μια συγκεκριμένη θεσμική δομή. Η 

σημασία του όλου θέματος εστιάζεται στο γεγονός ότι 

μπορεί να δημιουργήσει περιττό όγκο ρυθμιστικής 

δραστηριότητας και  ως εκ τούτου να επιβάλει ένα 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 31 - 

μεγαλύτερο κόστος στις εταιρείες, ή να μην εγκολπίσει 

μερικές πτυχές της εποπτείας.  

Όσον αφορά τις τραπεζικές εργασίες, η συζήτηση 

επικεντρώνεται στο εάν ο τραπεζικός έλεγχος πρέπει να 

επιτελείται από την κεντρική τράπεζα. Τίποτα στο κοινοτικό 

επίπεδο δεν καθορίζει τη θεσμική  οργάνωση για την 

οικονομική επίβλεψη στα κράτη μέλη. Το άρθρο 105.5 της 

Συνθήκης και του αρθ. 25   του καταστατικού της ΕΚΤ, της 

δίνει μερικές συντονιστικές αρμοδιότητες και έναν 

συμβουλευτικό ρόλο για  εποπτικά θέματα, τα οποία 

μπορούν να επεκταθούν με μια απόφαση του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το άρθρο 105.6 της  Συνθήκης, αλλά   

αποκλείει ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για τις ασφαλιστικές 

εταιρείες.  

 

1.  Κεντρική τράπεζα ή ανεξάρτητη εποπτική αρχή 

 

Οι λειτουργίες της άσκησης νομισματικής πολιτικής και της 

εποπτείας των τραπεζικών εργασιών είναι χωριστές στις 

μισές κοινοτικές χώρες και συνδυασμένες  στις  άλλες μισές. 

Γενικά, τα  επιχειρήματα υπέρ του συνδυασμού  και των δύο  

λειτουργιών περιστρέφονται γύρω από το γεγονός ότι είναι 

ο ρόλος  της κεντρικής τράπεζας για να εξασφαλίσει τη 

σταθερότητα του οικονομικού συστήματος και να αποτρέψει 

μεταδοτικές συστεμικές κρίσεις.  Η εκτέλεση των εποπτικών 

και ρυθμιστικών λειτουργιών των τραπεζών από την 

κεντρική τράπεζα πρέπει  να συμβάλει στον καλύτερο 
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έλεγχο της γενικότερης οικονομικής σταθερότητας. Μέσω 

της συμμετοχής της στις διασώσεις τραπεζών, υποστηρίζεται 

ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να συμμετέχει και στην 

επίβλεψη τους. Συγχρόνως όμως, αυτό προβάλλει κι ένα  

επιχείρημα ενάντια στο συνδυασμό και των δύο 

λειτουργιών, καθώς θα μπορούσε να προκύψει σύγκρουση 

συμφερόντων. Θα μπορούσε η συμμετοχή της κεντρικής 

τράπεζας στις διασώσεις τραπεζών, να δημιουργήσει 

κίνδυνο για την σταθερότητα των τιμών και να αυξήσει τον 

ηθικό κίνδυνο. Επιπλέον, θα δημιουργήσει την προσδοκία 

στον ιδιωτικό τομέα, ότι η  κεντρική τράπεζα κατά  τον 

καθορισμό της νομισματικής πολιτικής, γνωρίζοντας ότι οι 

αποφάσεις της επηρεάζουν την σταθερότητα των 

οικονομικών συστημάτων θα τοποθετείται διαφορετικά. Σ΄ 

αυτή την   περίπτωση όμως η φήμη της κεντρικής τράπεζας 

θα έμπαινε σε κίνδυνο.  

Το γεγονός ότι και τα δύο καθεστώτα αντιπροσωπεύονται 

εξίσου στην ΕΕ, δείχνει ότι δεν υπάρχει κανένα καθοριστικό 

επιχείρημα για κάποιο πρότυπο. Σύμφωνα με τους Goodhart 

και Schoenmaker (1995), το θέμα  του κατάλληλου 

σχεδιασμού πρέπει να προσεγγιστεί στα πλαίσια της 

ιδιαίτερης οικονομικής ή τραπεζικής δομής της κάθε χώρας, 

παρά ως ένα αφηρημένο πρόβλημα που χρειάζεται μια 

λύση. Μια ανάλυση που περιλάμβανε τη διάρκεια των 

τελευταίων δύο δεκαετιών, παρουσίασε μια πολύ 

υψηλότερη συχνότητα οικονομικών καταρρεύσεων στις 

χώρες που ακολουθούσαν το καθεστώς του διαχωρισμού 
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των δύο λειτουργιών, απ' ό,τι σε εκείνες με συνδυασμένο. 

Αυτό δεν πρέπει εντούτοις,  να οδηγήσει αμέσως στο 

συμπέρασμα ότι το τελευταίο καθεστώς είναι καλύτερο. 

Πολλοί άλλοι παράγοντες παίζουν αποφασιστικό ρόλο, όπως 

η ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου, η προθυμία των 

κυβερνήσεων να αφήσουν μια τράπεζα να αποτύχει καθώς 

και η ύπαρξη ολιγοπωλίων στις τραπεζικές εργασίες. Οι 

Goodhart και Schoenmaker βρήκαν επίσης μια ισχυρότερη 

πιθανότητα  ανάμειξης των εμπορικών τραπεζών στις 

διασώσεις άλλων τραπεζών,  σε ένα  συνδυασμένο 

καθεστώς, αλλά θεωρούν ότι αυτό το φαινόμενο πλέον 

υποχωρεί. 

Υπάρχει παρ΄ όλα αυτά, μια γενικότερη τάση υποχώρησης 

των κεντρικών τραπεζών από τις εποπτικές λειτουργίες. 

Είναι πρόσφατο το παράδειγμα της απόσπασης των 

εποπτικών καθηκόντων από την  τράπεζα της Αγγλίας και 

την ίδρυση της FSA (Financial Services Authority), μια 

γιγαντιαία οικονομική  εποπτική αρχή. Διάφοροι λόγοι 

προωθούν αυτήν την τάση. Οι τραπεζικές εργασίες γίνονται 

μια όλο και πιο σύνθετη επιχείρηση με λιγότερο σαφή όρια. 

Οι ηγέτιδες τράπεζες δραστηριοποιούνται σε διάφορες 

εργασίες ως παροχείς μιας ολόκληρης σειράς οικονομικών 

υπηρεσιών. Μ΄ αυτό συνδέονται οι νέες  εξελίξεις στην 

οικονομική εποπτεία, οι οποίες υπογραμμίζουν όλο και 

περισσότερο το ρόλο της αυτορύθμισης. Τέλος, βαίνει 

αυξανόμενη η άποψη ότι η κυβέρνηση και όχι η κεντρική 

τράπεζα, θα πρέπει να πάρει  την τελική ευθύνη για την 
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οικονομική ενίσχυση. Η δυνατότητα των κεντρικών 

τραπεζών να οργανώσουν και  να συντονίσουν διασώσεις 

τραπεζών, έχει μειωθεί, καθώς το εγχείρημα έχει γίνει πολύ 

ακριβότερο, υπερβαίνοντας τα ποσά  που  η κεντρική 

τράπεζα μπορεί να παρέχει από τους ίδιους πόρους της. 

Αυτό  καταδείχθηκε νωρίτερα αυτή η δεκαετία στη Νορβηγία 

και τη Σουηδία, αλλά και πιο πρόσφατα στη Γαλλία. Δεν έχει 

υπάρξει συνεπώς καμία άλλη εναλλακτική λύση παρά να 

στηριχθεί στην χρηματοδότηση από τους φορολογούμενους, 

οδηγώντας σε μεγαλύτερες απαιτήσεις για πολιτικό έλεγχο 

των εποπτικών λειτουργιών. Η στενή συνεργασία μεταξύ 

των εποπτών  και της κεντρικής τράπεζας απαιτείται 

εντούτοις, δεδομένου ότι μόνο η κεντρική τράπεζα μπορεί 

να παρέχει την άμεση  ρευστότητα στην αγορά σε 

περίπτωση προβλήματος. 

  

Το παράδειγμα της νέας Αρχής Οικονομικών Υπηρεσιών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Μετά από μερικές εβδομάδες στην εξουσία, η κυβέρνηση 

των εργατικών, ανήγγειλε εκτεταμένες αλλαγές στο 

οικονομικό ρυθμιστικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Διάφορες αποτυχίες τραπεζών (BCCI, Barings) και 

υποθέσεις  απάτης (προσωπικές συντάξεις) είχαν οξύνει την 

κριτική του οικονομικού ρυθμιστικού  συστήματος της 

Μεγάλης Βρεττανίας, το οποίο βασίστηκε σε ένα μίγμα 

νομοθεσίας και ένα σχεδόν-ιδιωτικό σύστημα 

αυτορυθμιστικών οργανώσεων.  Όλα  τα εποπτικά 
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καθήκοντα συγκεντρώθηκαν σε μια νέα αρχή, την  FSA, ένα 

πλήρως νομοθετημένο κανονιστικό σύστημα.   Σύμφωνα με  

τους ιδρυτές της, η μεταρρύθμιση θα επιφέρει μεγαλύτερο 

συντονισμό και συνέπεια στους διαφορετικούς τομείς του 

κανονισμού, απλουστευμένη πρόσβαση για τους 

καταναλωτές, σαφέστερες  γραμμές υπευθυνότητας και 

μεγαλύτερης αποδοτικότητας που επιτυγχάνονται μέσω των 

οικονομιών κλίμακας. 

Το FSA συνδυάζει τον τραπεζικό έλεγχο (που ανήκε στην 

τράπεζα της Αγγλίας), τους τίτλους  (που ανήκε στο 

SIB(Securities and Investment Board)) και τον ασφαλιστικό 

κανονισμό (που ανήκε στο DTI(Department of Trade and 

Industry)). Η μεταρρύθμιση κατάργησε τρεις 

αυτορυθμιστικές  οργανώσεις: την SFA (Securities and 

Futures Authority), την IMRO (Investment Management 

Regulatory Organisation και την PIA (Personal Investment 

Authority), ενώ το FSA είναι υπεύθυνο στην κυβέρνηση και 

το Κοινοβούλιο. 

Η τράπεζα της Αγγλίας παραμένει αρμόδια για την 

εξασφάλιση της γενικής σταθερότητας του οικονομικού  

συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο και, όταν 

χρειάζεται, την επέμβαση στην αγορά. Ένα  υπόμνημα 

μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της τράπεζας της 

Αγγλίας και του FSA  οργανώνει τη σχέση για τη διαχείριση 

κρίσης. 

Εκτός από το θέμα της αρμοδιότητας της εποπτείας, ένα 

δεύτερο  ερώτημα που εξετάζεται είναι, εάν η ανάθεση της 
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οικονομικής επίβλεψης πρέπει να δοθεί σε μια  οντότητα ή 

να καθορίζεται από το είδος των ιδρυμάτων υπό επίβλεψη. 

Στην περίπτωση  του FSA η απάντηση είναι προφανής: 

Προϋποθέτει ότι θα υπήρχαν οικονομίες κλίμακας (και 

πιθανώς οικονομίες του σκοπού) στην επίβλεψη,  καθώς 

επίσης και μερικά πρακτικά και πολιτικά πλεονεκτήματα. 

 Οι διαφορές στα προφίλ κινδύνου και στη φύση των 

επιχειρήσεων παραμένουν ένα σημαντικό επιχείρημα 

ενάντια σε έναν κύριο ρυθμιστή, ιδιαίτερα για  τις 

τραπεζικές εργασίες σε σύγκριση με τις ασφαλιστικές. Στην 

πραγματικότητα, είναι αμφισβητήσιμο ότι μια βασική αρχή 

θα ήταν αποδοτικότερη (Goodhart, 1997). Θα μπορούσε 

γρήγορα να μετατραπεί σε μια  συνάθροιση ξεχωριστών 

τμημάτων και επιπλέον, αποτελώντας μια πολύ ισχυρή 

οντότητα και θα μπορούσε να αυξήσει  τον ηθικό κίνδυνο, 

δηλαδή, να μειώσει το κίνητρο  για  τους χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς για προσεκτική διαχείριση της επιχείρησή τους. 

Κατά συνέπεια θα δημιουργούνταν η αντίληψη ότι 

ολόκληρος ο οικονομικός τομέας είναι υπό έλεγχο, και η 

αποτυχία ενός ιδρύματος θα έκανε την απώλεια 

εμπιστοσύνης ακόμα  μεγαλύτερη. 

Μια επισκόπηση του κανονισμού του χρηματοοικονομικού 

τομέα στην ΕΕ αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη δείχνει  ότι  

τέσσερις χώρες της ΕΕ (Δανία, Αυστρία, Σουηδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς επίσης και η Νορβηγία έχουν μια 

ξεχωριστή εποπτική αρχή των οικονομικών υπηρεσιών.  

Τουλάχιστον σε τρεις από αυτές τις χώρες,  δημιουργήθηκε 
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ως αποτέλεσμα μεγάλων πτωχεύσεων στον οικονομικό 

τομέα. Στις άλλες χώρες υπάρχει ένα ευρύ μίγμα 

συστημάτων, που ξεκινάει από χωριστές εποπτικές αρχές για 

κάθε κατηγορία του χρηματοοικονομικού τομέα, ως και τις 

γενικές εποπτικές αρχές που ελέγχουν το σύνολο των 

ιδρυμάτων. 

 Η συζήτηση για την δημιουργία ενός κεντρικού ρυθμιστή 

αντί ενός εξειδικευμένου συχνά παρακάμπτει το βασικό 

ζήτημα, την ανταλλαγή δηλαδή των πληροφοριών μεταξύ 

των διαφορετικών εποπτικών αρχών και του διορισμού ενός 

κεντρικού επόπτη.  

Καθώς το πρόβλημα προκύπτει επίσης και σε διεθνές 

επίπεδο, η εμφάνιση των γιγάντιων οικονομικών 

συγκροτημάτων, απαιτεί μια καλή ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των ειδικών εποπτών  σχετικά με την έκθεση 

κινδύνου στα διαφορετικά μέρη της επιχείρησης και την 

συμφωνία του κεντρικού επόπτη δηλαδή, μια αρχή που   θα 

πάρει την τελική ευθύνη για την επιχείρηση ως σύνολο. Δεν 

υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια κεντρική αρχή θα 

διευκολύνει αυτήν την διαδικασία.  
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Πλεονεκτήματα: 

Κεντρικής Αρχής Εξειδικευμένης αρχής 

•   Ενιαία αρχή για εγκρίσεις •   Αποτελεσματικότερη και πιο 
εύκολη στην διοίκηση

•   Συσσώρευση εμπειρίας και 
οικονομίες       κλίμακας

•   Ευκρίνεια αρμοδιοτήτων 

•   Λιγότερα έξοδα εποπτείας(?) •   Προσαρμοστικότητα στα 
διαφορετικά προφίλ ρίσκου 
ανάλογα με την εταιρεία και focus 
στην λογική και το αντικείμενο 

•   Προσαρμογή στις εξελίξεις και 
τις  καινοτομίες των ομίλων 

•   Εγγύτητα στην αγορά 

•   Εξασφαλισμένη συνεργασίας 
μεταξύ των τμημάτων και μία 
επιβλέπουσα Αρχή 

•   Καλύτερη γνώση της αγοράς 

•   Αποφυγή επικαλυπτόμενων 
εργασιών

•   Χαμηλό προφίλ 

•   Διαφάνεια για τους καταναλωτές •   Εποπτεία με βάση το 
αντικείμενο     εργασίας 

 

2. Επίβλεψη ανά αντικείμενο εργασίας 

 
Μια  πιθανή έκβαση της τάσης συσσώρευσης είναι ότι η 

επίβλεψη θα γίνεται ανάλογα με τον σκοπό, δεδομένου ότι 

τα λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης θα είναι όλο και 

περισσότερο δύσκολο να καθοριστούν.  Η οικονομική 

επίβλεψη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωριστά από 

μια υπηρεσία για τη σταθερότητα και τη φερεγγυότητα  και 

από άλλη για τις επιχειρηματικές πρακτικές. Ο κανονισμός 
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για την επιχειρηματική συμπεριφορά αφορά τη διαφάνεια, 

την κοινοποίηση, τις δίκαιες και τίμιες πρακτικές, και την  

ισότητα των συναλλασσομένων. Η υπηρεσία που θα ελέγχει 

την σταθερότητα πρέπει κυρίως να επικεντρωθεί στα 

προβλήματα του συστήματος, ενώ η δεύτερη θα εστιάζει 

στην προστασία των καταθετών και των επενδυτών. 

Ξεκινώντας απ΄ αυτήν την βάση, ένα μίγμα των δύο 

προτάσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Για τις 

τραπεζικές εργασίες και τα securities, η επίβλεψη θα 

μπορούσε να γίνει ανάλογα με το αντικείμενο. Προς το 

παρόν, ο διαχωρισμός μεταξύ των τραπεζικών εργασιών και 

των ασφαλειών θα μπορούσε να συνεχίσει να βασίζεται στις 

λειτουργίες, εξ αιτίας των διαφορετικών προϊόντων και της 

αντίστροφης δομής του κινδύνου των δύο επιχειρήσεων, 

αλλά και στην  περιορισμένη σημασία του συστηματικού 

κινδύνου στην ασφάλεια. Μια τέτοια εποπτική δομή 

χρησιμοποιείται στην Ιταλία: η Banca d'ltalia είναι  

υπεύθυνη για τον έλεγχο των χρηματοδοτικών οργανισμών 

δρώντας προληπτικά για την σταθερότητα του συστήματος, 

και το CONSOB ελέγχει τις επιχειρηματικές πρακτικές για τις 

τράπεζες και τα securities. Η επίβλεψη των ασφαλιστικών 

εταιρειών είναι γίνεται από μια διαφορετική οργάνωση. Αυτή 

η πρακτική επίβλεψης θα μπορούσε  να χρησιμοποιηθεί 

περαιτέρω αναλόγως με τις γραμμές λιανικής και χονδρικής 

της επιχείρησης.  

Η ασυμμετρία των πληροφοριών και οι επιπτώσεις των 

πτωχεύσεων είναι πολύ μεγαλύτερες στο λιανικό τομέα, 
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καθώς υπάρχει η απαίτηση για την προστασία 

καταναλωτών. 

Από αυτήν την άποψη, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι ο 

χονδρικός τομέας δεν θα ήταν  καλύτερος κάτω από μια 

ενιαία αρχή. Το αποτέλεσμα μιας ενιαίας  εποπτικής αρχής 

θα ήταν ότι οι διαφορετικοί στόχοι της επίβλεψης θα 

συγχωνεύονταν και τελικά θα εξαφανίζονταν, μια εξέλιξη 

που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε περισσότερες 

κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες  θα περιλάμβαναν τη  

χονδρική επιχείρηση. 

Το θεσμικό πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας Π.Ι. 

 

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 55Α του Καταστατικού της 

Τράπεζας της Ελλάδος και του Ν. 2076/92, η ΤΕ ορίζεται ως 

μόνη αρμόδια να  ασκεί εποπτεία στα Πιστωτικά Ιδρύματα 

που εδρεύουν στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων τους σε χώρες του εξωτερικού, καθώς 

και στα υποκαταστήματα των Ιδρυμάτων που εδρεύουν σε 

τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε. Τα υποκαταστήματα Π.Ι. που είναι 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα και εδρεύουν σε χώρες εκτός 

Ε.Ε. δεν υπάγονται στους κανόνες που ισχύουν στην 

Ελλάδα και αφορούν το δείκτη φερεγγυότητας και κε-

φαλαιακής επάρκειας ως προς τους κινδύνους της αγοράς, 

από την στιγμή που καλύπτονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

που προκύπτουν από τις διατάξεις της Σύμβασης της 

Βασιλείας, και οι περιορισμοί για τη συγκέντρωση κινδύνων 
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είναι ισοδύναμοι με τους προβλεπόμενους στη σχετική 

Οδηγία της Ε.Ε. (ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.00). 

Τα υποκαταστήματα Π.Ι. που είναι εγκατεστημένα στην 

Ελλάδα και εδρεύουν σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 

υπάγονται στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους 

καταγωγής με εξαίρεση τον έλεγχο της ρευστότητας, ο 

οποίος ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος  σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής 

(άρθρο 19 Ν. 2076/92). 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αρμοδιότητα ν' ασκεί 

προληπτική εποπτεία σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα με έδρα 

στην Ελλάδα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη νομοθεσία. 

Στην έννοια της προληπτικής εποπτείας που ασκείται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος για Π.Ι. με έδρα στην Ελλάδα, 

τόσο σε ατομική όσο και σ' ενοποιημένη βάση, εμπίπτουν 

ειδικότερα: 

 

• ο έλεγχος της φερεγγυότητας των Π.Ι., που καλύπτει τον 

έλεγχο της κεφαλαιακής τους επάρκειας και των μεγάλων 

χρηματοδοτικών τους ανοιγμάτων, 

 

• ο έλεγχος της ρευστότητάς τους, 

 

• η υποχρέωση των Π.Ι. να έχουν καλή διοικητική και 

λογιστική οργάνωση και πρόσφορες διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου. 
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Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των Π.Ι., από τ' αρμόδια 

όργανα, αφορά τον έλεγχο όλων των βιβλίων και στοιχείων 

του συγκεκριμένου Π.Ι., καθώς και την εξέταση των 

Διοικητών, των Συμβούλων και των υπαλλήλων του Π.Ι., 

που υποχρεούνται να παρέχουν εγγράφως, κάθε σχετική 

πληροφορία που θα ζητηθεί (άρθρο 4 § 3 Α.Ν. 1665/51). 

Τα Π.Ι. είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στο Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος τις εκθέσεις, τις καταστάσεις και τα 

στοιχεία που ορίζονται και πάντως, τουλάχιστο 2 εκθέσεις 

ετησίως (άρθρο 5 Α.Ν. 1665/51, σε συνδυασμό προς το 

άρθρο 1 Ν. 1266/82), ενώ για τον έλεγχο και γενικά την 

παρακολούθηση και τη λειτουργία των Π.Ι, η Τράπεζα της 

Ελλάδος  μπορεί να χρησιμοποιεί ως όργανο ένα γενικό 

επιθεωρητή και τους βοηθούς του. 

 
 

Γ. Το νομοθετικό πλαίσιο  

 

Η ΤΕ ασκεί έλεγχο φερεγγυότητας στα Π.Ι., από το 1988, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 1312/9.6.88 και 

1313/9.6.88, όπως ισχύουν. 

Με την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ορισμένων 

σημαντικών Οδηγιών του Συμβουλίου της ΕΕ, επήλθαν 

αναγκαία νέες ρυθμίσεις στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. 

Έτσι: 
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1. Η Οδηγία 89/647/ΕΟΚ (L. 386/30.12.89) σχετικά με το 

συντελεστή φερεγγυότητας των Π.Ι. που αφορά τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των Π.Ι. για 

κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου, ενσωματώθηκε 

αρχικά με την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, που τροποποιήθηκε 

από την ΠΔ/ΤΕ 2349/15.2.95, την ΠΔ/ΤΕ 2387/ 6.5.96, την 

ΠΔ/ΤΕ 2409/27.3.97, 2479/27.8.01 κ.λπ. και ήδη, κα-

ταργήθηκε από την ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.03, που κωδικοποίησε 

τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ίσχυε για το 

συντελεστή φερεγγυότητας των Π.Ι. που έχουν την έδρα 

τους στην Ελλάδα. 

2. Η Οδηγία 89/299/ΕΟΚ (L. 124/5.5.89) σχετικά με τα ίδια 

κεφάλαια των Π.Ι., στην οποία προσδιορίζεται το 

περιεχόμενο των ίδιων κεφαλαίων με τα οποία τα Π.Ι. 

δικαιούνται να εκπληρώνουν τις παραπάνω κεφαλαιακές 

απαιτήσεις ενσωματώθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92. 

 Η Πράξη αυτή συμπληρώθηκε από την ΠΔ/ΤΕ 2228/ 

30.6.93, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 92/16/ΕΟΚ 

(L. 75/ 21.3.92), αναφορικά με τα στοιχεία, τα οποία 

επιτρέπεται να αφαιρούνται για τον προσδιορισμό των ίδιων 

κεφαλαίων. 

3. Η Οδηγία 93/6/ΕΟΚ (L. 141/11.6.93) σχετικά με την 

επάρκεια κεφαλαίων των Π.Ι. και των επενδυτικών 

επιχειρήσεων, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 

2396/1996, όπως ισχύει, για τις ΕΠΕΥ και εξειδικεύτηκε με 

την ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.96. 
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4. Η Οδηγία 95/26/ΕΟΚ (L. 168/7/18.7.95) για την 

ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενσωματώθηκε στο ελληνικό 

δίκαιο με το Π.Δ. 258/1997. 

5. Με το Π.Δ. 267/1995 προσαρμόστηκε η ελληνική 

τραπεζική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 92/30/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου των ΕΕ (L. 110/28.4.92) σχετικά με την 

εποπτεία των Π.Ι. σ' ενοποιημένη βάση. 

 

 Έλεγχος φερεγγυότητας, ρευστότητας και 

αποδοτικότητας των Π.Ι. από την ΤΕ 

 

Ι. Η νομοθετική ρύθμιση 

 
Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με βάση την ΠΔ/ΤΕ 1312/88, 

ως εξής: 

 

1. Η ΤΕ διενεργεί ελέγχους φερεγγυότητας, ρευστότητας 

και αποδοτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και 

έλεγχο της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών ελέγχων των Π.Ι.. 

 

2. Η διενέργεια των ελέγχων αυτών ανατίθεται στη ΓΕΤ. 

 

3. Τα Π.Ι. υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των 

οργάνων της ΓΕΤ όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άσκηση 
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των ελέγχων, όπως κανονισμούς πιστοδοτήσεων, προτάσεις 

χρηματοδοτήσεων, εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων, δελτία 

πληροφοριών πιστούχων, αναλύσεις οικονομικών στοιχείων 

χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, πορίσματα εσωτερικών 

ελέγχων, εκθέσεις ορκωτών λογιστών, το μετοχολόγιο της 

τράπεζας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται 

απαραίτητο για την άσκηση των ελέγχων. 

 

 Ειδικά μέτρα εποπτείας  

1. Στοιχεία που υποβάλλουν τα Π.Ι στην ΤΕ  

 

Τα στοιχεία που υποβάλλουν τα Π.Ι στην ΤΕ για την άσκηση 

ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και αποδοτικότητας 

προβλέπονται στην ΠΔ/ ΤΕ 1313/88, ως εξής: 

 

1. Τα Π.Ι. με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να υπο-

βάλλουν στη ΓΕΤ της ΤΕ τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στους συνημμένους πίνακες. Τα στοιχεία αυτά θ' 

αναφέρονται σε υπόλοιπα της 31ης Δεκεμβρίου και της 

30ης Ιουνίου και θα υποβάλλονται 2 φορές το έτος, το 

αργότερο πέντε και τρεις μήνες αντίστοιχα μετά από αυτές 

τις ημερομηνίες. 
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2. Τα Π.Ι. που υπάγονται στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 678/86 

είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν τα άνωθεν στοιχεία και 

σ' ενοποιημένη βάση. 

 

3. Τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θα υποβάλλουν μόνο τα στοιχεία που 

περιέχονται στις σελίδες 11 έως και 21 των συνημμένων 

πινάκων, πλην του πίνακα της σελίδας 14 και των στηλών 

των πινάκων των σελίδων 17, 18 και 20 που αναφέρονται 

στα ίδια κεφάλαια του Π.Ι. 

2. Οι ρυθμίσεις του νόμου 

 
Α. Η ΤΕ μπορεί ν' ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ενός Π.Ι 

(άρθρο 8 Ν. 2076/). μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

1. όταν το Π.Ι. δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και δεν 

προσφέρει πλέον την εγγύηση ότι μπορεί να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και ιδιαίτερα δεν 

διασφαλίζει πλέον τα κεφάλαια που του έχουν εμπιστευθεί 

 

2. όταν το Π.Ι. : 

• δεν κάνει χρήση της άδειας μέσα σε δώδεκα 

μήνες από τη χορήγηση της (εκτός αν η άδεια 

παρέχει μεγαλύτερη προθεσμία) 

• παραιτείται ρητώς από αυτήν, ή 
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• δεν ασκεί τη δραστηριότητα του για χρονική 

περίοδο μεγαλύτερη των έξι μηνών. 

 

3. όταν η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί με βάση 

ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις 

 

4. όταν το Π.Ι.: 

• δεν μπορεί ή αρνείται ν' αυξήσει τα ίδια 

κεφάλαια του  

• παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τον 

έλεγχο, και  

• παραβαίνει διατάξεις νόμων, αποφάσεων ή 

κανονισμών των νομισματικών αρχών. 

 

5. όταν το Π.Ι. δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους, 

σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας  

 

Β. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ανάκληση της 

άδειας λειτουργίας Π.Ι., η ΤΕ μπορεί, στα πλαίσια της 

ασκούμενης προληπτικής εποπτείας των Π.Ι., να παίρνει τα 

εξής μέτρα: 

1. Να διορίζει Επίτροπο, κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 

1665/51, όταν το Π.Ι. (άρθρο 8Α Ν. 1665/51): 

 

• δεν μπορεί ή αρνείται ν' αυξήσει τα ίδια κεφάλαια       

του,  

• παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο τον έλεγχο, ή  
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• παραβαίνει διατάξεις νόμων, αποφάσεων ή 

κανονισμών των νομισματικών αρχών. 

2. Να παρατείνει το χρόνο εκπλήρωσης ορισμένων ή του 

συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Π.Ι., όταν 

αυτό παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη ρευστότητα με 

πιθανολογούμενη ανεπάρκεια ίδιων κεφαλαίων (άρθρο 22 

Ν. 2076/92, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 §4 Ν. 

2937/01). 

Η παράταση ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μηνών 

με ΠΔ/ΤΕ, που μπορεί ν' ανανεωθεί για ένα ακόμη μήνα. Για 

το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια ΠΔ/ ΤΕ διορίζεται, 

εφόσον δεν έχει ήδη γίνει, Επίτροπος, που έχει τις εξουσίες 

που αναφέρονται στην § 3 του άρθρο 8 Α.Ν. 1665/51. 

 

Γ. Η ΤΕ μπορεί: 

 

1. να ανακαλέσει (άρθρο 12§3 Ν. 2076/92) την άδεια λει-

τουργίας υποκαταστήματος Π.Ι. χώρας εκτός της ΕΕ, όταν 

το συγκεκριμένο υποκατάστημα δεν εκπληρώνει τους όρους 

σύμφωνα με τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας 

ή όταν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους όρους που 

αναφέρονται στην §1 και ιδιαίτερα, όταν έχει ανακληθεί η 

άδεια του Π.Ι. από τις αρχές της χώρας έδρας του. 

 

2. αν διαπιστώσει ότι Π.Ι. με έδρα σε χώρα της ΕΕ που 

διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες 

στο έδαφος της και δεν τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2076/92 
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απαιτεί την από μέρους του συμμόρφωση σε αυτές. Στην 

περίπτωση μη συμμόρφωσης παίρνονται αποτρεπτικά μέτρα 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 22 

Ν. 2076/92 που περιλαμβάνει την ενημέρωση της αρμόδιας 

αρχής της χώρας καταγωγής και σ' εξαιρετικές περιπτώσεις 

τη λήψη μέτρων πριν την ενημέρωση της εν λόγω αρχής. 

II. Ειδικά για το καθεστώς προσωρινής 

επιτροπείας 

 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8Α Α.Ν. 1665/51, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 12 Ν. 1858/89, ορίζεται ότι: 

 

1. Όταν δυνάμει ή συνεπεία δικαστικής απόφασης 

προκύπτει άμεσα ή έμμεσα θέμα νομιμότητας ή εγκυρότητας 

της εκλογής, συγκρότησης, σύνθεσης ή λειτουργίας Δ.Σ. 

Πιστωτικού Ιδρύματος, ο Διοικητής της ΤΕ διορίζει Επίτροπο 

για διάστημα 3-6 μηνών, με δικαίωμα παράτασης. 

 

2. Στις περιπτώσεις της § 1 του άρθρου 8Α Α.Ν. 1665/51 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των §§ 2, 4, 5 και 7 του άρθρο 8 

Α.Ν. 1665/51, και οι διατάξεις του Ν. 236/75 "περί 

κυρώσεως του υπ' αριθμ. 861/75 Π.Δ. και περί άλλων τινών 

διατάξεων αφορωσών εις τον παρά Τραπέζης προσωρινόν 

Επίτροπον". 

Επίσης, με το άρθρο 13 Ν. 1858/89 στον κύκλο των 

αρμοδιοτήτων του προσωρινού Επιτρόπου ανήκουν όλες 
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ανεξαιρέτως οι αρμοδιότητες των καταστατικών οργάνων 

του Π.Ι., περιλαμβανομένης και της αύξησης του μετοχικού 

του κεφαλαίου, καθώς επίσης και της συνακόλουθης 

τροποποίησης του καταστατικού της. 

Ο Επίτροπος, ο οποίος είναι όργανο διοίκησης και φορέας 

δημόσιας εξουσίας, απαγορεύεται να συναλλάσσεται με το 

νομικό πρόσωπο που διοικεί, αλλ' ασκεί κυριαρχικά 

καθήκοντα πάνω σ' αυτό, επιβάλλοντας αναγκαστικά τις 

αποφάσεις του και υποκαθιστώντας όλα τα καταστατικά του 

όργανα. 

Έτσι, οι κανόνες οι σχετικοί με το καθεστώς της προσωρινής 

Επιτροπείας στις τράπεζες εισάγουν ένα νέο θεσμικό 

μηχανισμό που διευκολύνει και καθιστά αποτελεσματικότερο 

τον έλεγχο των τραπεζών σε οριακές περιπτώσεις 

παράβασης των κανόνων της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι 

σχετικές διατάξεις υιοθετήθηκαν όχι μόνο κατ' απόκλιση από 

τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τις Α.Ε., αλλά και 

κατ' απόκλιση από τους ειδικούς κανόνες που διέπουν το 

θεσμό της Επιτροπείας στις τράπεζες, καθώς, στο θεσμό της 

προσωρινής Επιτροπείας, τη διοίκηση του Π.Ι. ασκεί 

αποκλειστικά ο προσωρινός Επίτροπος, ενώ παράλληλα 

παύει, ipso jure, κάθε εξουσία των καταστατικών οργάνων 

της (άρθρο 1 § 3 Ν. 236/75). 
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 Ίδια κεφάλαια 

 
Στην επί μέρους εξέταση των τεχνικών μέσων άσκησης 

προληπτικής εποπτείας στο πιστωτικό σύστημα των κρατών 

μελών της Ε.Ε, διαπιστώνουμε το έργο που έχει επιτελεστεί 

από το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο. Ειδικότερα όσον αφορά 

το ελάχιστο διασφαλιστικό όριο ιδίων κεφαλαίων στα πι-

στωτικά ιδρύματα, με τη θέσπιση της ενοποιητικής οδηγίας 

2000/12/ΕΚ διευκρινίζεται πλέον σαφώς το γενικότερο 

ρυθμιστικό καθεστώς των ιδίων κεφαλαίων πιστωτικών ι-

δρυμάτων στην Ε.Ε., υποδιαιρούμενο σε ενοποιημένα 

(άρθρο 37 οδηγίας) και μη ίδια κεφάλαια (άρθρο 34 οδηγί-

ας), τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν και ορισμένα άλλα 

στοιχεία αναφερόμενα στο άρθρο 35 της οδηγίας. Ειδι-

κότερα θέματα υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα 

με τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών περιέχει το 

άρθρο 36 της οδηγίας, ενώ το άρθρο 38 ρυθμίζει τις 

μειώσεις και τους περιορισμούς στοιχείων 

περιλαμβανόμενων στο άρθρο 34.  

Τέλος, το άρθρο 39 της οδηγίας 2000/12/ΕΚ ορίζει, ότι η 

τήρηση των περί ιδίων κεφαλαίων προηγούμενων 

προϋποθέσεων πρέπει να αποδεικνύεται από τα πιστωτικά 

ιδρύματα στις αρμόδιες εθνικές ελεγκτικές αρχές με 

ικανοποιητικό τρόπο. 

 Εξαιρετικής σημασίας επίσης είναι και οι κατά καιρούς 

προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο της Επιτροπής Τραπεζικής 

Εποπτείας της Βασιλείας, η οποία ήδη από το 1988 
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ασχολείται κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τελευταίες προτάσεις της 

Επιτροπής στις αρχές του 2001 σχετικά με την αναθεώρηση 

των ισχυόντων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας του 

διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες, εφόσον 

γίνουν τελικά δεκτές, θα επηρεάσουν καθοριστικά και τον 

αντίστοιχο κοινοτικό τομέα. 

Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου προς το παραπάνω 

κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο περί ιδίων κεφαλαίων των 

Π.Ι., έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί κυρίως μέσω της 

έκδοσης των ΠΔΤΕ 2053/92 και 2397/96, όπως η τελευταία 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΠΔΤΕ 2494/02. 

Γενικότερες επίσης διατάξεις περιλαμβάνουν τα άρθρα 6 

παρ. 1, α', 8 παρ. 1, γ' και 18 παρ. 1, α' ν. 2076/92. 

 

 Νομική βάση της συμμετοχής της ΕΚΤ στον 

προληπτικό έλεγχο 

 

Οι σχετικές προβλέψεις για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στον 

προληπτικό έλεγχο είναι τα άρθρα 105.5 -105.6 της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ και το άρθρο 25.1 του 

καταστατικού της ΕΚΤ. Το άρθρο 105.5 αναθέτει κάποιο  

συντονιστικό ρόλο στην ΕΚΤ στον τομέα του προληπτικού 

ελέγχου, αλλά αυτά τα καθήκοντα μπορούν να επεκταθούν 

με  απόφαση του Συμβουλίου. 
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Πιο συγκεκριμένα τα Άρθρα 105.5 και 105.6 της Συνθήκης 

της ΕΕ ορίζουν: 

 

105.5.  Η ΕΚΤ θα συμβάλει στον ομαλό χειρισμό των 

πολιτικών που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές 

σχετικά με την προληπτική εποπτεία επί των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και την σταθερότητα του οικονομικού 

συστήματος.  

 

105.6. Το Συμβούλιο μπορεί, δρώντας ομοφώνως με μια 

πρόταση της Επιτροπής και αφού έχει συμβουλευτεί την ΕΚΤ 

και λάβει τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

να συνδράμει επάνω σε συγκεκριμένα καθήκοντα της ΕΚΤ 

σχετικά με τις πολιτικές για τη προληπτική εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοδοτικών 

οργανισμών με εξαίρεση τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  

Το αρθ. 25 των καταστατικών της ΕΚΤ ορίζει: 

 
25.1. Η ΕΚΤ μπορεί να προσφέρει συμβουλές και να 

ερωτηθεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις αρμόδιες 

αρχές των κρατών μελών για το πεδίο και την εφαρμογή 

της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την προληπτική 

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και την σταθερότητα 

του οικονομικού συστήματος.  

 

25.2. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου κατά το 

άρθρο 105 παράγραφος (6) της Συνθήκης, η ΕΚΤ μπορεί να 
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εκτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με την 

προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων 

χρηματοδοτικών οργανισμών με εξαίρεση  

ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Η έννοια του συντελεστή φερεγγυότητας 

 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας ενός πιστωτικού ιδρύματος 

εκφράζει το λόγο των ιδίων κεφαλαίων του προς τη 

σταθμισμένη κατά τον κίνδυνο αξία των εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχείων του. Είναι, δηλαδή, ένα κλάσμα με 

αριθμητή τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος και 

παρονομαστή τα στοιχεία του ενεργητικού (ταμείο, δάνεια 

πλήρως εξασφαλισμένα) και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία 

(όπως εγγυήσεις, υποκατάστατα πιστώσεων, καταθέσεις επί 

προθεσμία και άλλα) -risk assets ratio-, σταθμισμένα κατά 

τον κίνδυνο που φέρουν που πρέπει να είναι 8%. Αυτό 

σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτείται όπως 

το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει 8 μονάδες ιδίων κεφαλαίων 

για να καλύψει 100 μονάδες πιστωτικών κινδύνων (ratio 

Cooke). 

Άρα τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να 

διατηρούν βασικό κεφάλαιο ίσο με 8% των σταθμισμένων 

κατά τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού τους. Απ' αυτά 

τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες πρέπει να συνιστούν το 

λεγόμενο βασικό κεφάλαιο (κεφάλαιο "1-κατηγορίας") το 

οποίο περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία βρίσκονται στην  
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άμεση και απεριόριστη διάθεση του πιστωτικού ιδρύματος, 

και χρησιμεύουν για την κάλυψη κινδύνων ή ζημιών 

εφόσον παρουσιαστούν. Το βασικό κεφάλαιο έχει 

αποφασιστική σημασία για τη συνολική διάρθρωση των 

ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος από την άποψη 

της τραπεζικής εποπτείας, επειδή το συμπληρωματικό κε-

φάλαιο (κεφάλαιο "2-κατηγορίας") αναγνωρίζεται ως 

εγγύηση για την κάλυψη συναλλαγών που ενέχουν κίνδυνο 

ενός πιστωτικού ιδρύματος μόνο μέχρι το ύψος του 

διαθέσιμου βασικού κεφαλαίου, ενώ η ικανότητα του όσον 

αφορά την ανάληψη μεγάλων κινδύνων περιορίζεται από το 

ύψος των ιδίων κεφαλαίων του. 

2. Η σημασία του συντελεστή φερεγγυότητας 

 
Ο συντελεστής φερεγγυότητας αποτελεί μια κοινή, ευέλικτη 

μέθοδο υπολογισμού, αξιολόγησης, μέτρησης και σύγκρισης 

της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

ανταποκρινόμενη στην ταχύτατα εξελισσόμενη τραπεζική 

αγορά. Αποσκοπεί στη διαμόρφωση ομοιόμορφων 

προϋποθέσεων ανταγωνισμού μέσα σ' αυτή, στο μέτρο που 

ορισμένα κράτη μέλη δεν προσδιορίζουν δείκτες 

φερεγγυότητας, αυστηρότερους για τα πιστωτικά τους 

ιδρύματα από αυτούς που ορίζει η οδηγία, καθόσον το 

άρθρο 10 της παραπάνω οδηγίας (ήδη άρθρο 39 της 
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κωδικοποιητικής οδηγίας) παρέχει τη διακριτική ευχέρεια 

στα κράτη μέλη να απαιτούν, εφόσον το θεωρούν 

ενδεδειγμένο, υψηλότερους ελάχιστους συντελεστές 

φερεγγυότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται 

στην εποπτεία των αρμοδίων εποπτικών τους αρχών. 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας ως ένα από τα κριτήρια 

μέτρησης της χρηματοοικονομικής αποτελεσματικότητας 

ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγγυάται την ίση 

μεταχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από άποψη 

ανταγωνισμού. Αποτελεί κριτήριο, τόσο για την τήρηση 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, όσο και ελέγχου της βιωσιμότητας τους, με 

απώτερο σκοπό την προστασία των καταθέσεων και των 

επενδυτών. 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας για τον τραπεζικό τομέα 

αποτελεί ένα κριτήριο κεφαλαιοποίησης και συνάμα μία 

υποχρέωση που περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, μολονότι θεωρητικά ισχύει για κάθε 

μορφή επιχείρησης, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Στον τραπεζικό τομέα η τήρηση της υποχρέωσης αυτής από 

ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι διαρκής, άμεση και ποσοτικά 

προσδιορίσιμη και δεν μπορεί να παραβλεφθεί, έστω και 

προσωρινά, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης που 

ακολουθεί ένα πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι το 

πιστωτικό ίδρυμα που δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στο 

κριτήριο φερεγγυότητας δεν διαθέτει περιθώρια ανάπτυξης, 

αν δεν είναι σε θέση να προσελκύσει νέα ίδια κεφάλαια ή να 
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αυξήσει τα ίδια κεφάλαια του με την επίτευξη σημαντικού 

κέρδους. Εμποδίζει, επομένως, την ανάπτυξη σε περίπτωση 

που δεν είναι αποδοτικό. Αντίθετα ένα πιστωτικό ίδρυμα που 

πραγματοποιεί σημαντικά κέρδη διαθέτει περιθώριο 

ανάπτυξης ανάλογο με την αποδοτικότητα του. Αυτός ο 

περιορισμός που επιβάλλει το κριτήριο φερεγγυότητας στην 

ανάπτυξη των πιστωτικών ιδρυμάτων που παρουσιάζουν 

χαμηλές επιδόσεις καθιστά προφανή το συμπληρωματικό 

χαρακτήρα της πολιτικής της προληπτικής εποπτείας των 

τραπεζών και της πολιτικής του ανταγωνισμού. 

Σε περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων το κριτήριο 

φερεγγυότητας καθιστά δυνατή τη θεωρητική και ενδεικτική 

εκτίμηση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Αν οι 

ενισχύσεις μπορούν να εξομοιωθούν με εισφορές 

κεφαλαίου, τότε οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μπορούν 

να εκτιμηθούν με βάση τα σταθμισμένα στοιχεία του 

ενεργητικού. Μία εισφορά κεφαλαίου ή οποιοδήποτε μέτρο 

ισοδύναμου αποτελέσματος επιτρέπει σε ένα πιστωτικό 

ίδρυμα να αυξήσει τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού 

στον ισολογισμό του και συνεπώς να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες του. Η ενέργεια αυτή συνεπάγεται δυνητική 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, γιατί επιτρέπει στο πιστωτικό 

ίδρυμα να αυξήσει ισόποσα το ποσό των σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού του. Η σχέση αυτή σημαίνει 

ακόμη ότι, αν η ενίσχυση σε ένα πιστωτικό ίδρυμα υπερβεί 

τα ίδια κεφάλαια του, η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι 
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μεγαλύτερη από το σύνολο των σταθμισμένων στοιχείων 

του ενεργητικού του. 

Η προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών στο περιεχόμενο 

των διατάξεων της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, 

στο συντελεστή φερεγγυότητας επέβαλε την ενίσχυση των 

ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, για να 

διατηρηθεί το ποσοστό του 8% των ιδίων κεφαλαίων, ώστε 

να μην περιοριστεί η ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων και να διατηρήσουν και τον κύκλο ερ-

γασιών τους στο ύψος τους. Διαφορετικά θα έπρεπε τα 

πιστωτικά ιδρύματα να αναλαμβάνουν λιγότερους 

κινδύνους. 

Βέβαια, τα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρόσθετα δεσμευμένα 

κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές, ενώ τα δημόσια πιστωτικά 

ιδρύματα θα πρέπει να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες, 

εκτός κι αν οι δημόσιοι μέτοχοι τους αποφάσισαν να τα 

ιδιωτικοποιήσουν ολικά ή μερικά. Η συγκέντρωση ιδίων, 

κεφαλαίων επιτυγχανόμενη με εισφορές κεφαλαίου από το 

δημόσιο ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. 
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Β. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως μέσο 

διατήρησης του συντελεστή φερεγγυότητας 

 

1. Ο λόγος αύξησης 

 
Οι υποχρεώσεις σε θέματα φερεγγυότητας ενός χρηματο-

πιστωτικού ιδρύματος μπορούν να οδηγήσουν στην ανάγκη 

αύξησης του μετοχικού του κεφαλαίου. Η οδηγία δεν 

υποχρεώνει κανένα πιστωτικό ίδρυμα να αυξήσει το 

κεφάλαιο του. Απλώς απαιτεί την επίτευξη του ελάχιστου 

ορίου κεφαλαίου ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού που 

ενέχουν κίνδυνο, και αυτό όχι ως αυτοσκοπό, αλλά γιατί 

κρίνει ποια είναι τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τη 

βιωσιμότητα ενός πιστωτικού ιδρύματος. Άρα η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος λειτουργεί ως 

μέτρο εξυγίανσης του, εντασσόμενο στους κανόνες 

προληπτικής εποπτείας. 

Η εισφορά κεφαλαίου προσφέρει σ' ένα πιστωτικό ίδρυμα 

ρευστότητα για την επέκταση των πιστωτικών του 

δραστηριοτήτων, καθώς και την απαιτούμενη προς το σκοπό 

αυτό για λόγους προληπτικής εποπτείας ευρύτερη βάση 

ιδίων κεφαλαίων. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί 

για τους χρηματοδότες του ένδειξη σταθερότητας και 

επηρεάζει τους όρους υπό τους οποίους το πιστωτικό ίδρυμα 

προμηθεύεται χρήμα από εξωτερικές πηγές. Η πρόσθετη 

ρευστότητα, η μεγαλύτερη δυνατότητα συγκέντρωσης 
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κεφαλαίων και η καλύτερη φερεγγυότητα συντελούν ώστε 

το πιστωτικό ίδρυμα να αποφέρει κέρδη στους επενδυτές 

του. 

Η εισφορά κεφαλαίου σ' ένα πιστωτικό ίδρυμα του παρέχει 

το πλεονέκτημα να αυξάνει την ικανότητα του για άσκηση 

των χρηματοπιστωτικών του δραστηριοτήτων, 

συνιστάμενων σε χορήγηση δανείων κατά το μέτρο των 

απαιτήσεων φερεγγυότητας. 

 

2. Ο χαρακτηρισμός της ως ενίσχυσης 

 

Η αναδιάρθρωση των κινδύνων είναι απαραίτητη ενέργεια 

από την πλευρά του πιστωτικού ιδρύματος, ώστε να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές 

φερεγγυότητας που θέτουν οι διατάξεις της οδηγίας για την 

αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η τελευταία αυτή 

ενέργεια αναλαμβανόμενη από το δημόσιο ή άλλη δημόσια 

αρχή αποτελεί κρατική ενίσχυση, εφόσον δεν 

πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες αγοράς. Και 

δεν υφίστανται φυσιολογικές συνθήκες αγοράς, όταν το 

ευεργετούμενο πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε θέση να 

επανέλθει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε επαρκές επίπεδο 

αποδοτικότητας. Δηλαδή, όταν από τις ενέργειες αύξησης 

του μετοχικού του κεφαλαίου δεν αναμένεται ένα 

φυσιολογικό επίπεδο απόδοσης κεφαλαίου για έναν ιδιώτη 

επενδυτή. Άρα η αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 62 - 

αγοράς ισχύει και για τα πιστωτικά ιδρύματα. Το γεγονός ότι 

η κοινοτική οδηγία 89/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τώρα δε 

τα άρθρα 40 επ. της κωδικοποιητικής οδηγίας 2000/12/ ΕΚ, 

υπαγορεύουν την υποχρέωση της αυστηρής τήρησης του 

περιορισμού σχετικά με τα ίδια κεφάλαια δεν αίρει το 

χαρακτήρα της ενίσχυσης σε μια εισφορά δημοσίων 

κεφαλαίων ή άλλων μέτρων με παρόμοιο αποτέλεσμα, 

εφόσον κάτω από παρόμοιες συνθήκες ένας ιδιώτης 

επενδυτής έκρινε ότι η επένδυση αυτή δεν είχε προοπτικές 

κανονικής απόδοσης. Μόνο που σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας του τραπεζικού τομέα που αναφέρθηκε 

προηγούμενα. 

Αυτό σημαίνει ότι, όταν το δημόσιο επιλέγει την εισφορά 

κεφαλαίου σ' ένα πιστωτικό ίδρυμα, ώστε αυτό να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τα ίδια κεφάλαια 

του και να πετύχει το ελάχιστο όριο του συντελεστή 

φερεγγυότητας, πρέπει να εξετάζεται αν οι ιδιαίτερες 

συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η εισφορά 

κεφαλαίου θα ήταν αποδεκτές για έναν ιδιώτη επενδυτή σε 

οικονομία αγοράς. 

Ειδικότερα, στον χρηματοπιστωτικό τομέα ένας ιδιώτης 

επενδυτής δεν θα είχε προχωρήσει σε μια πράξη 

συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο, όταν η χρηματοδοτική 

κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος είναι τέτοια που η 

επιστροφή σε σύνηθες επίπεδο απόδοσης (μερίσματα ή 

κέρδη κεφαλαίου ή υπεραξία συμμετοχών) του 
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επενδεδυμένου κεφαλαίου δεν διασφαλίζεται μέσα σε 

λογικό χρονικό διάστημα ή όταν οι κίνδυνοι μιας τέτοιας 

πράξης είναι ιδιαίτερα υψηλοί ή πολύ εκτεταμένοι χρονικά. 

Άρα η επίτευξη φυσιολογικής απόδοσης του επενδεδυμένου 

κεφαλαίου καθίσταται απίθανη ή ιδιαίτερα αβέβαιη. 

Κατά την εισφορά κεφαλαίου ένας ιδιώτης επενδυτής 

απαιτεί: 

• η αποδοτικότητα του πιστωτικού ιδρύματος να αντιστοιχεί 

στην αξία του κεφαλαίου που εισέφερε, σύμφωνα με το 

σκοπό που εξυπηρετεί και τους κινδύνους που έχουν 

αναληφθεί και 

• να γίνει κατανομή των μετοχών που αναλογούν στη 

συμμετοχή του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λάβει 

μερίσματα επί του καταβαλλόμενου κεφαλαίου και μερίδιο 

από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του, 

ανταποκρινόμενα στην επένδυση του. 

3. Η εκτίμηση από την Επιτροπή 

 
Για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει αν τηρείται ή όχι η 

αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς, πρέπει να 

αιτιολογείται η συμπεριφορά του κράτους-μετόχου σε σχέση 

με αυτήν ενός ιδιώτη επενδυτή, μελλοντικού μετόχου, 

βασιζόμενη, κατά την αιτιολόγηση της απόφασης της, στα 

στοιχεία που υπήρχαν την εποχή που ο επενδυτής έλαβε 

την απόφαση να προβεί στη λήψη των υπό εξέταση χρη-

ματοδοτικών μέτρων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρέπει να 
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εξακριβώνει σε κάθε in concrete περίπτωση αν τηρούνται οι 

κανόνες της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να 

αποφεύγεται κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού που δεν 

συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. 

Η αξιολόγηση της πρέπει να στηρίζεται στις ιδιάζουσες 

συνθήκες κάθε περίπτωσης που συνήθως είναι η στρατηγική 

του πιστωτικού ιδρύματος και η σαφής διάκριση μεταξύ 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του. 

Στην αξιολόγηση των λαμβανομένων χρηματοδοτικών 

μέτρων για τη διάσωση ή την αναδιάρθρωση του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που διέρχεται σοβαρές 

δυσκολίες, η Επιτροπή στηρίζεται για την ανάλυση της στις 

συμβουλές διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 

αναλαμβάνει να εξετάσει το προτεινόμενο σχέδιο 

αναδιάρθρωσης για τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος και να προτείνει τις αναγκαίες κατά τη γνώμη της 

τροποποιήσεις. 

Από το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να προκύπτει ότι η 

κρατική παρέμβαση με τη μορφή εισφοράς κεφαλαίου στην 

επιχείρηση θα έχει κανονική απόδοση στο μέλλον που θα 

ήταν αποδεκτή για έναν ιδιώτη επενδυτή που 

δραστηριοποιείται σε οικονομία αγοράς για ολόκληρη την 

πράξη. Διαφορετικά, όταν δεν ικανοποιείται το κριτήριο του 

ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς, συμπεραίνεται ότι τα 

μέτρα διάσωσης και αναδιάρθρωσης του χρηματο-

πιστωτικού ιδρύματος συνιστούν κρατική ενίσχυση. 
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Άρα, το λαμβανόμενο μέτρο ενίσχυσης δεν θα πρέπει να 

αποκαθιστά απλά και μόνο από λογιστική άποψη το 

συντελεστή φερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος που αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να 

προβλέπει και ουσιαστικές παρεμβάσεις που να αποσκοπούν 

στην αποτελεσματική αναδιάρθρωση και τη βιώσιμη α-

νάκαμψη των δραστηριοτήτων του στο μέλλον, ώστε να 

αποκλειστεί η επανεμφάνιση του ίδιου προβλήματος σ' 

αυτό. Γιατί η αυτόματη αποκατάσταση του συντελεστή 

φερεγγυότητας με εισφορά κεφαλαίων ή με οποιοδήποτε 

άλλο ισοδύναμο μέτρο από το κράτος, που δεν συνοδεύεται 

από ένα σοβαρό, συνεκτικό και βιώσιμο σχέδιο αναδιάρ-

θρωσης, θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει ή να 

εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Όταν σ' ένα πιστωτικό ίδρυμα που αντιμετωπίζει οικονομικές 

δυσχέρειες του παρέχεται στήριξη για υπέρβαση των 

δυσχερειών του από άλλα χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα του 

ιδιωτικού τομέα, τότε το μέτρο δεν αποτελεί κρατική 

ενίσχυση. Η στήριξη μπορεί να συνίσταται σε χορήγηση 

πιστώσεων ή σε συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο του 

επωφελούμενου πιστωτικού ιδρύματος. Ακόμη, δεν μπορεί 

να απαγορευθεί στα πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν στο 

δημόσιο η συμμετοχή τους σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα του 

δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η συμπεριφορά 

τους δεν αντιβαίνει στην αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε 

οικονομία αγοράς. 
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Γ. Η αδυναμία διατήρησης του συντελεστή 

φερεγγυότητας 

 

Η τήρηση του περιορισμού που θεσπίζει η κωδικοποιητική 

οδηγία για το συντελεστή φερεγγυότητας ισχύει μόνο στα 

πλαίσια της συνέχισης της εκμετάλλευσης και της 

διατήρησης της τραπεζικής άδειας του υπό αναδιάρθρωση 

πιστωτικού ιδρύματος. Επομένως, όταν μια εισφορά 

κεφαλαίων σε πιστωτικό ίδρυμα δεν ικανοποιεί την αρχή του 

ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία αγοράς, αυτό θα πρέπει να 

τεθεί υπό εκκαθάριση ή να πωληθεί σε άλλο οικονομικά 

ισχυρότερο πιστωτικό ίδρυμα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, που θα 

επιθυμούσε να εγκατασταθεί ή να αυξήσει την εμπορική του 

παρουσία στη συγκεκριμένη εθνική τραπεζική αγορά, η δε 

πελατεία του να αποταθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το 

παραπάνω μέτρο έχει καθαρά εξυγιαντικό χαρακτήρα. Η 

οδηγία 2001/24/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 για την 

εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων 

δεν αναφέρει τα αναγκαία για τη διάσωση τους εξυγιαντικά 

μέτρα, ούτε και αυτά εκκαθάρισης τους, αλλά αφήνει στα 

κράτη μέλη να τα προβλέψουν με βάση τις δικές τους 

εθνικές νομοθετικές ιδιαιτερότητες. 

Βέβαια, η θέση ενός πιστωτικού ιδρύματος υπό καθεστώς 

εκκαθάρισης είναι αποτέλεσμα της μη βιωσιμότητας του από 

διαρθρωτική άποψη, γιατί η τεχνητή διατήρηση του στη ζωή 
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συνεπάγεται σημαντική στρέβλωση στον ανταγωνισμό και 

καθιστά ευάλωτο ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα, 

κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των οικονομικών φορέων σ' 

αυτό. 

Η θέση του σε εκκαθάριση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ανεπάρκειας των μηχανισμών εποπτείας, αλλά ως 

ένδειξη λειτουργίας των δυνάμεων της αγοράς και του 

γεγονότος ότι τα πιστωτικά ιδρύματα ως επιχειρήσεις 

υπόκεινται στους ίδιους κυρωτικούς κανόνες της αγοράς, 

όπως και οι άλλες επιχειρήσεις όλων των άλλων τομέων της 

οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι της πολιτικής ε-

ποπτείας στο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν αντιτίθενται 

στους στόχους της πολιτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού, 

αλλά και οι δύο αποσκοπούν στην ανάπτυξη ενός υγιούς και 

ανταγωνιστικού χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος. Η 

παραπάνω διαπίστωση υπαγορεύει όπως στις πολιτικές της 

τραπεζικής εποπτείας περιλαμβάνονται ρυθμίσεις τόσο για 

την εξαφάνιση των μη ανταγωνιστικών πιστωτικών ι-

δρυμάτων όσο και ρυθμίσεις για την προστασία των μικρών 

καταθετών. 

Η διαδικασία εκκαθάρισης ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος μπορεί, ανάλογα με τα λαμβανόμενα μέτρα, να 

προκαλέσει ή να μη προκαλέσει στρέβλωση στον 

ανταγωνισμό. Είναι τόσο προβληματική όσο μεγαλύτερο 

είναι το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων που 

ασκεί το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Έχει δε ως αποτέλεσμα 

να επιφέρει οξύτερες στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ιδίως 
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δε όταν αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στην πράξη. 

Όταν η εκκαθάριση παρέχει τη δυνατότητα εκχώρησης 

όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με σκοπό την ελεύθερη 

διανομή των περιουσιακών του στοιχείων και των 

δραστηριοτήτων του μεταξύ των ανταγωνιστών του, τότε τα 

εν λόγω μέτρα δεν μπορούν να προκαλέσουν στρέβλωση 

στον ανταγωνισμό. 

Αντίθετα, στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού του υπό εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος εκχωρούνται συνολικά σ' ένα άλλο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και του δίνουν τη δυνατότητα να 

συνεχίσει τις δραστηριότητες του υπό εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος ή να επεκτείνει τις ήδη υφιστάμενες 

δραστηριότητες του, τότε ενδέχεται τα λαμβανόμενα μέτρα 

να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης κατά το άρθρο 

87§1 (πρώην 92§1) και να προκαλείται στρέβλωση στον 

ανταγωνισμό. Στην περίπτωση αυτήν πρέπει να εξετάζεται 

από την Επιτροπή αν τα μέτρα αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 

87§3 (πρώην 92§3) της Συνθήκης. Στα πλαίσια αυτής της 

αξιολόγησης, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι 

σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η λήψη ιδιαίτερων μέτρων 

καθίσταται απαραίτητη για να αποφευχθεί η πτώχευση μιας 

τράπεζας και να μη προκληθούν αρνητικές και ανεπιθύμητες 

επιπτώσεις στις χρηματαγορές. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

 

Μερικά πρόσφατα περιστατικά πτωχεύσεων και οικονομικών 

προβλημάτων διεθνών τραπεζών, έχουν δώσει έμφαση στο 

παγκόσμια αλληλεξάρτηση των χρηματοοικονομικών 

αγορών και την ανάγκη για λύσεις σε τέτοιο επίπεδο. Η 

κατάρρευση της βρετανικής τράπεζας Barings (Φεβρουάριος 

1995) προκλήθηκε από ακάλυπτες τοποθετήσεις από έναν 

dealer στην Σιγκαπούρη, που οδήγησε σε απώλεια 1,4 

δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Η γιαπωνέζικη Daiwa υπέστη 

μια απώλεια 1,1 δισεκατομμυρίων δολλαρίων ως 

αποτέλεσμα δολίων συναλλαγών από έναν dealer στο 

παράρτημα της Νέας Υόρκης (Αύγουστος 1995). Το μέγεθος 

και ο αντίκτυπος αυτών των απωλειών προέτρεψαν την 

Ομάδα των 7 να συζητήσουν το ζήτημα στις  συνεδριάσεις 

τους.  

Η συνεδρίαση της Ομάδας των 7 στο Χάλιφαξ (Ιούνιος 

1995) απαίτησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στους 

πιθανούς συστηματικούς κινδύνους και στενότερη διεθνή 

συνεργασία στον κανονισμό και την επίβλεψη των 

χρηματοδοτικών οργανισμών και αγορών. Η Ομάδα των 7 

προσκάλεσε την Επιτροπή της Βασιλείας και την IOSCO 

(International Organisation of Securities Commissions) για 

να εργαστούν μαζί  ώστε να αντιμετωπίσουν τα 

σημαντικότερα προβλήματα σ΄ αυτόν τον τομέα, να 
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εξετάσουν πιθανές λύσεις για τα θέματα που 

προσδιορίστηκαν και να υποβάλουν προτάσεις. 

Η συνάντηση της Ομάδας των 7 στη Λυών (Ιούνιος 1996) 

εστίασε στις προκλήσεις που τέθηκαν στους εποπτικές αρχές 

από καινοτομίες στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι 

αυξανόμενες διασυνοριακές μετακινήσεις κεφαλαίου και ο 

αυξανόμενος αριθμός των εταιριών που δραστηριοποιούνται 

σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτήθηκε αυξημένη συνεργασία 

μεταξύ των εποπτικών αρχών των πολυεθνικών εταιριών, 

διευκρίνιση των ρόλων τους, βελτίωση στην διαχείριση 

κινδύνου και διαφάνεια στις αγορές. Οι Υπουργοί 

Οικονομικών της G-7 παρουσίασαν μια έκθεση που 

πρόσφερε υποστήριξη στις προτάσεις της Επιτροπής της 

Βασιλείας και της IOSCO για διεθνή συνεργασία και 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών για 

τις τραπεζικές εργασίες και τα securities μέσω του διορισμού 

ενός κεντρικού επόπτη για τις πολυεθνικές εταιρείες. 

Πρόσφερε την υποστήριξη της στο κοινό φόρουμ εποπτικών 

αρχών που επιβλέπουν συγκροτήματα επιχειρήσεων τα 

οποία περιλαμβάνουν τραπεζικές εργασίες, securities και 

ασφαλιστικές υπηρεσίες, το οποίο κατέληξε σε συμφωνία 

για ενίσχυση της συνεργασίας και της οργάνωσης της 

επίβλεψης σύνθετων ομίλων. Το κοινό φόρουμ συμφώνησε 

ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να έχουν την δύναμη να 

αποκτήσουν επαρκή  πληροφόρηση για την δομή της 

ιδιοκτησίας και του management, και εάν είναι απαραίτητο, 

να απαγορεύουν τις δομές που εμποδίζουν την 
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αποτελεσματική επίβλεψη. Ενθάρρυνε τις προσπάθειες του 

ιδιωτικού τομέα για διαφάνεια της αγοράς, για βελτίωση της 

υποβολής εκθέσεων και την κοινοποίηση των 

δραστηριοτήτων, και για επέκταση της συνεργασίας μεταξύ 

εποπτών για ρυθμίσεις ανταλλαγής πληροφοριών. 

Τον Απρίλιο του 1997 , η Επιτροπή της Βασιλείας 

ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της G-7 εξέδωσε ένα 

συμβουλευτικό έγγραφο με τίτλο "Βασικές αρχές για 

αποτελεσματικό τραπεζικό έλεγχο". Το έγγραφο αυτό 

υποβλήθηκε στη σύνοδο κορυφής της G-7 στο Ντένβερ τον 

Ιούνιο του1997 και δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997. 

Στην τροποποίηση της Κύριας Συμφωνίας της Βασιλείας για 

την διαχείριση του κινδύνου που επιτεύχθηκε από την 

ομάδα των 10  της Επιτροπής το 1995, οι εποπτικές αρχές 

μπορούν να επιτρέψουν στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν, 

υπό ορισμένους όρους, τον δικά τους μοντέλα μέτρησης του 

κινδύνου (value-at-risk (VAR) models). Αυτή η συμφωνία 

σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στο σκεπτικό για τον 

έλεγχο του κινδύνου στις τραπεζικές εργασίες. Για πρώτη 

φορά, οι τράπεζες εξουσιοδοτούνται να χρησιμοποιήσουν το 

δικό τους μοντέλο ελέγχου του κινδύνου και να καθορίσουν 

το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για να καλυφθούν 

ενάντια στον κίνδυνο της αγοράς. 

Αυτή η μετατόπιση προέρχεται από την συνειδητοποίηση ότι 

οι επίσημοι κανόνες γίνονται όλο και πιο δυσκίνητοι για την 

πρόληψη του κινδύνου της αγοράς, δεδομένου ότι η έκθεση 

μιας τράπεζας σε κίνδυνο μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 72 - 

ανάλογα με τις επενδύσεις της. Οι εποπτικές αρχές θέτουν 

τις παραμέτρους που οριοθετούν τον κίνδυνο και 

αξιολογούν τα στατιστικά μοντέλα. Οι τράπεζες μπορούν να 

υπολογίσουν το VAR στο οποίο πρέπει να κρατηθεί το 

κεφάλαιο. Το VAR υπολογίζει τις πιθανές μελλοντικές 

απώλειες σε ένα δεδομένο χαρτοφυλάκιο μέσα σε έναν 

ορισμένο χρονικό ορίζοντα μέσω των διακυμάνσεων στα 

επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των 

μετοχών και των commodities. Η Τροποποίηση της 

Βασιλείας εφαρμόζεται από το τέλος του 1997 και θα 

ενσωματωθεί στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω μιας 

τροποποίησης στην κύρια οδηγία για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των εταιρειών επένδυσης και τα πιστωτικά 

ιδρύματα (CAD II).  

Σύμφωνα με τον Tommaso Padoa-Schioppa, τον 

προηγούμενο πρόεδρο της Επιτροπής της Βασιλείας, η ιδεά 

του VAR προσφέρει και στις τράπεζες και στους επόπτες 

διάφορα και σαφή πλεονεκτήματα: "Αρχικά, είναι 

ακριβέστερο, όχι μόνο επειδή μετρά πραγματικά τους 

κινδύνους, αλλά και επειδή μπορεί να προσαρμοστεί 

ελαστικά στο μίγμα των διαδικασιών κάθε τράπεζας. 

Αφετέρου, είναι δυναμικό, δηλαδή μπορεί να ενσωματώσει 

καινοτομίες στις τεχνικές, χωρίς απαίτηση επίσημων 

τροποποιήσεων. Τρίτον, αποτελεί κίνητρο, επειδή παρέχει το 

πλεονέκτημα για την κάθε τράπεζα να βελτιώσει τη 

διαχείριση του κινδύνου  της." 
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Η στροφή προς τα μοντέλα εσωτερικού ελέγχου πρόσφατα 

κέρδισε ακόμα περισσότερο έδαφος στις ΗΠΑ με μια 

προσέγγιση δέσμευσης με μια σύμβαση μεταξύ των 

τραπεζών και των κανονιστικών αρχών τους.  Ορίζει ότι μια 

τράπεζα ή μια εταιρία επενδύσεων πρέπει δεσμευτεί προς 

την εποπτική της αρχή, ότι δεν θα υπερβεί ένα 

προκαθορισμένο ύψος απώλειας στο χαρτοφυλάκιο της, 

κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου. Αυτή η 

προσέγγιση της προϋπάρχουσας δέσμευσης, που πρέπει να 

καθοριστεί χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά πρότυπα  VAR  

του ιδρύματος, είναι συγχρόνως η ελάχιστη απαίτηση 

κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κινδύνου. 

Εάν παραβιάσει αυτήν την υποχρέωση, θα βρεθεί 

αντιμέτωπη με μια ποινική ρήτρα. 

Όπως μαρτυρούν όμως και οι πρόσφατες πτωχεύσεις 

τραπεζών, ακόμη και τα καλύτερα μοντέλα δεν μπορούν να 

αντικαταστήσουν τις προσεκτικές και υγιείς διοικητικές 

πρακτικές για την πρόληψη του κινδύνου. Η Ομάδα των 

Τριάντα (Group of Thirty), ένα think tank με έδρα την 

Ουάσινγκτον, συστήνει σε μια πρόσφατη έκθεση της, ότι 

πολυεθνικά συγκροτήματα και οι εποπτικές τους αρχές θα 

πρέπει να εργαστούν από κοινού για να προστατεύσουν την 

ασφάλεια και την αποδοτικότητα του διεθνούς οικονομικού 

συστήματος και για να αποτρέψουν την περίπτωση των 

κλυδωνισμών του συστήματος. Με τους αυξανόμενους 

όγκους και την ταχύτητα των συναλλαγών στις 

χρηματοοικονομικές αγορές, η αλληλοεξάρτηση των 
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αγορών αυξάνεται διαρκώς και οι ρωγμές στο οικονομικό 

σύστημα θα μπορούσαν  να έχουν πιο εκτεταμένα 

αποτελέσματα απ' ό,τι στο παρελθόν. 

Η Group of Thirty πρότεινε την  καθιέρωση διαδικασιών που 

θα προλάμβαναν τέτοιες κρίσεις. Ως σημαντικοί παράγοντες 

του συστήματος, οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες έχουν 

ιδιαίτερη ευθύνη: πρέπει να διατηρούν επαρκή κεφάλαια και 

να έχουν συστήματα διαχείρισης υψηλής ποιότητας. Οι 

παράγοντες της αγοράς αφ' ετέρου, πρέπει να είναι σε θέση 

να κρίνουν το επίπεδο της έκθεσης σε κίνδυνο αλλά και 

τους ελέγχους τέτοιων εταιριών, γεγονός το οποίο είναι 

δύσκολο να συμβεί προς το παρόν. Οι εθνικές εποπτικές 

αρχές έχουν δυσκολία στην επίτευξη μιας σφαιρικής άποψης 

τέτοιων εταιριών, οι οποίες ενεργούν πέρα από τα σύνορα  

και την αρμοδιότητά τους.  

Η Group of Thirty σύστησε μια δίπτυχη προσέγγιση: 

Οι διεθνείς τράπεζες πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και να 

ιδρύσουν μια μόνιμη επιτροπή για να αναπτύξουν μια βάση 

παγκόσμιων αρχών για τον κίνδυνο. Ένα τέτοιο διοικητικό 

πλαίσιο πρέπει να καλύψει όλες τις πτυχές ελέγχου και 

διαχείρισης του κινδύνου και να παρέχει τη βάση για 

αξιολόγηση της εταιρίας και των κυριότερων μετόχων της. 

Αυτά τα συστήματα διαχείρισης πρέπει να υποβληθούν σε 

ένα «παγκόσμιο»  έλεγχο και η έκθεση τους σε κίνδυνο 

πρέπει να αποκαλυφθεί σε «παγκόσμια», ενοποιημένη βάση. 

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιδιώξουν διεθνώς 

ισχυρότερη συνεργασία. Πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά 
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με έναν ηγετικό επόπτη για τις διεθνείς εταιρίες, να 

εφαρμόσουν ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τους διοικητικούς 

ελέγχους και να απαιτήσουν συνεπή υποβολή εκθέσεων. 

Πρέπει επίσης να καθιερώσουν τα κριτήρια απόδοσης και 

διοικητικές οδηγίες για τον κίνδυνο των ανταλλαγών, για τα 

γραφεία συμψηφισμού και τα συστήματα τακτοποίησης, 

ώστε να υποστηρίξουν τις βάσεις ολόκληρου του διεθνούς 

συστήματος. 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το εποπτικό σύστημα της 

ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί καλά. Σύμφωνα με  τη 

νομοθεσία της ενιαίας αγοράς, ο προληπτικός έλεγχος των 

παραγόντων της αγοράς   στην ΕΕ παραμένει  με στις 

εγχώριες αρχές των κρατών μελών. Η ελευθέρωση αγοράς 

επιτεύχθηκε μέσω της εναρμόνισης των ουσιαστικών 

κανόνων στις οδηγίες της Κοινότητας και της αμοιβαίας 

αναγνώρισης   των πρόσθετων απαιτήσεων. Ως εκ τούτου, 

μια άδεια που λαμβάνεται σε μια χώρα μέλος ισχύει σε όλη  

την ΕΕ. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης στους κανόνες 

αυτούς, στηρίζεται  στις εγχώριες αρχές, οι οποίες είναι  

υπεύθυνες για τον έλεγχο των διαδικασιών του 

χρηματοοικονομικού συστήματος σε όλη την  Κοινότητα. 

Αυτή η αρχή εφαρμόστηκε εξίσου για τις τρεις ομάδες των 

φορέων χρηματοοικονομικής αγοράς, των τραπεζών, των 
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ασφαλιστικών εταιρειών και των εταιριών επένδυσης. Για 

τους επόπτες της ΕΕ, ο προσδιορισμός  ενός κεντρικού 

επόπτη, όπως διεθνώς προτείνεται προς ενίσχυση της 

επίβλεψης, είναι μια επέκταση  της ευρωπαϊκής πρακτικής. 

Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ καθορίζει ότι η χώρα 

προέλευσης είναι αυτή όπου ένας χρηματοδοτικός 

οργανισμός έχει την έδρα του.  Αυτός ο  κανόνας 

αποφασίστηκε αμέσως μετά την κατάρρευση της BCCI και 

θέλει να οδηγήσει σε αποτροπή καταστάσεων στις οποίες η  

πραγματική έδρα μιας τράπεζας  βρίσκεται   σε μια χώρα 

διαφορετική από αυτήν στην οποία πραγματοποιείται η 

τελική επίβλεψή της, όπως συνέβη  με τη BCCI.  

Η πρόταση  να περιοριστεί  η ΕΚΤ στην άσκηση 

νομισματικής πολιτικής συμπίπτει  με την τάση του ελέγχου 

από τις εγχώριες εποπτικές αρχές. Η συμμετοχή της ΕΚΤ 

στην επίβλεψη τραπεζών θα μπορούσε να την αναγκάσει να 

συμμετέχει στην διάσωση τραπεζών που αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα, γεγονός που δεν είναι δυνατόν να ταιριάξει με 

τον στόχο της σταθερότητα των τιμών και θα μπορούσε να 

επηρεάσει την ανεξαρτησία της. Επίσης θα ήταν δύσκολο να 

συγκεντρώσει περισσότερες λειτουργίες από ότι απαιτείται 

για την εκτέλεση της κοινής νομισματικής πολιτικής, καθώς 

αυτή θα παραβίαζε τον επικουρικό ρόλο της ΕΚΤ. 

Η τραπεζική εποπτεία μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερα 

σε τοπικό επίπεδο, λόγω της εμπειρίας και της γνώσης της 

τοπικής αγοράς. Δεδομένου ότι οι εθνικές κεντρικές 

τράπεζες θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες ελεύθερης 
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αγοράς με τις εμπορικές τράπεζες, θα έχουν την 

εμπράγματη εμπειρία με τις χρηματοοικονομικές αγορές και  

τα ιδρύματα για να έχουν τις πληροφορίες για τις συνθήκες 

στην αγορά. Εντούτοις, οι εποπτικές λειτουργίες καθώς και  

αυτές των κεντρικών τραπεζών θα πρέπει να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται στενά. Επειδή οι κεντρικές τράπεζες 

παραμένουν η μόνη εφαρμόσιμη πηγή άμεσης  

χρηματοδότησης, θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα 

συνδετικό κρίκο στις διαδικασίες και στην λήψη αποφάσεων 

μεταξύ των εποπτικών και νομισματικών λειτουργιών. 

Φυσικό επακόλουθο είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισχυρές 

και γρήγορες γραμμές επικοινωνίας πρέπει  να καθιερωθούν 

μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των τοπικών 

εποπτών και της ΕΚΤ για να αξιολογήσουν τις κρίσεις  

ρευστότητας   στις ευρωπαϊκές αγορές. Μόνο όταν μια κρίση 

θα μπόρεσε μπορούσε θεωρητικά να γίνει συστεμική σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε η ΕΚΤ να επέμβει. Η ΕΚΤ 

πρέπει επομένως να αναπτύξει μια ικανότητα  να ελέγχει 

συστηματικά τις αγορές και να αξιολογεί την οικονομική 

σταθερότητα. Για να αποφύγει τις παρανοήσεις και το 

θεσμικό ανταγωνισμό, μια σαφής και κοινή βάση των 

απαιτούμενων ενεργειών πρέπει να συνταχθεί μεταξύ αυτών 

των διαφορετικών αρχών, που να θέτουν τις διαδικασίες 

που θα ακολουθούν σε περιόδους κρίσεων και αναθέτουν 

τις αντίστοιχες ευθύνες. 

Η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Εποπτικής 

Επιτροπής (EBSC) μέσα στην E(S)CB είναι  ένα χρήσιμο 
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βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε αντίθεση με την 

Banking Advisory Committee η οποία έχει κυρίως έναν 

νομοθετικό ρόλο, στόχος της EBSC είναι η πρόληψη από 

μακροοικονομική άποψη: να εξασφαλίσει τη γενική 

σταθερότητα του οικονομικού συστήματος, να προωθήσει  

την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ  των εποπτών και 

να δώσει προειδοποίηση για νέες εξελίξεις. Σ΄ αυτό το 

πλαίσιο, είναι σημαντικό η επίβλεψη  να συντονίζεται 

αληθινά και να μην πραγματοποιείται σε διμερή βάση: το 

EBSC  πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως φόρουμ για την 

ενσωματωμένη πανευρωπαϊκή επίβλεψη, για να μην 

δημιουργήσει έναν σύνθετο ιστό διπλών υπομνημάτων 

συμφωνίας μεταξύ των εθνικών εποπτών. 

Αφ' ετέρου, η ΕΚΤ θα ήταν χρήσιμη για τον περιορισμό της 

χρήσης δανεισμού απ΄ την κατά τόπους κεντρική τράπεζα 

ώστε να δημιουργήσει ένα πεδίο ίσων ευκαιριών για τις 

ευρωπαϊκές  τραπεζικές εργασίες. Διάφορες ευρωπαϊκές 

αγορές έχουν δει τις πολύ δαπανηρές πτωχεύσεις τραπεζών 

κατά τη διάρκεια των  τελευταίων ετών. Οι τραπεζικές 

εργασίες είναι μια επικίνδυνη επιχείρηση, και οι αποτυχίες 

είναι μέρος του παιχνιδιού στις οικονομίες της αγοράς. 

Στην πραγματικότητα, η ανυπαρξία πτωχεύσεων δεν είναι 

απαραιτήτως καλό σημάδι. Η διατήρηση αδύναμων 

τραπεζών σε λειτουργία δημιουργεί στρέβλωση του 

ανταγωνισμού. Σύμφωνα και πάλι με τον Tommaso Padoa-

Schioppa: "Στις χώρες όπου μια πλήρης — υπονοούμενη ή 

ρητή — εξασφάλιση ότι το κράτος θα διέσωζε όποια τράπεζα 
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αποτύγχανε, η πιθανότητα για κακή διαχείριση έχει 

αποδειχθεί υψηλότερη και σε μερικές περιπτώσεις οι 

δαπάνες από άποψη αποδοτικότητας, καθώς επίσης και η  

επιβάρυνση για τους φορολογούμενους, είναι μεγαλύτερες. 

Το υφιστάμενο πλαίσιο πρέπει να επαναξιολογηθεί, 

λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις  στις 

ευρωπαϊκές αγορές. Εάν οι αγορές ενοποιηθούν και η 

αναδιάρθρωση στον κλάδο των τραπεζών συνεχιστεί, 

πιθανόν να προκύψει μια περιορισμένη ομάδα 

πανευρωπαϊκών τραπεζών. Η χώρα καταγωγής τέτοιων 

τραπεζών θα είναι λιγότερο προσδιορίσιμη, καθώς μια 

τράπεζα μπορεί να είναι το προϊόν  μιας συγχώνευσης ή 

εξαγοράς και να προέρχεται από δύο ή και περισσότερα 

κράτη μέλη. Μια τέτοια κατάσταση  θα απαιτούσε μεθόδους 

για την κοινή επίβλεψη μεταξύ των διαφορετικών εθνικών 

εποπτικών αρχών. Τα προβλήματα του ανεπαρκούς ελέγχου 

ή της διάστασης απόψεων μεταξύ των αρχών ενισχύει την 

άποψη για μια πανευρωπαϊκή τραπεζική εποπτική αρχή. Η 

ύπαρξη του άρθρου 105.6 στη Συνθήκη επιτρέπει τις 

σχετικά γρήγορες αλλαγές στην τρέχουσα θεσμική δομή της 

εποπτείας. 

Η συνεργασία στον τομέα των securities είναι αρκετά πίσω 

από αυτήν των τραπεζικών εργασιών. Οι βασικές οδηγίες 

εμφανίστηκαν το 1996, και η εφαρμογή τους είναι ακόμα εν 

εξελίξει: η οδηγία για τις υπηρεσίες επένδυσης 

εφαρμόστηκαν μόνο στην Ισπανία και τη Γερμανία στις 

αρχές του 1998, δύο έτη μετά από την επίσημη προθεσμία.  
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Συχνά η εποπτική αρχή είτε έχει περισσότερους από έναν 

στόχους σε πολλές χώρες της ΕΕ, ή η εποπτεία είναι 

χωρισμένη μεταξύ του επίσημου κανονισμού και του αυτό-

ελέγχου. Επιπλέον, τα υπεύθυνα για την εποπτεία ιδρύματα 

είναι συχνά πολύ καινούρια και πολύ άπειρα. Η εφαρμογή  

των  οδηγιών της ΕΕ δημιουργεί προβλήματα, καθώς ο 

διαχωρισμός της χώρας καταγωγής και της χώρας 

υποδοχής, η οποία προσδιορίζει τους κανόνες 

επιχειρησιακής συμπεριφοράς, είναι δυσκολότερος στα 

securities απ΄ ότι στις τραπεζικές εργασίες.  

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λήφθηκε πρωτοβουλία για μια 

συμβουλευτική επιτροπή για τα securities στην ΕΕ. Οι 

εποπτικές αρχές των securities ωστόσο δημιούργησαν το 

φόρουμ της FESCO (Forum of European Securities 

Commission) τον Δεκέμβριο του 1997 με όλα τα αρμόδια 

όργανα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(ΕΕΑ). Η 

FESCO είναι  ένα  άτυπο δίκτυο με μια μόνιμη γραμματεία 

στο COB (Commission des Operations en Bourse) στο 

Παρίσι, που συνεδριάζει τρεις φορές ετησίως. Στοχεύει να 

ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρκετά 

διαφορετικά οργανωμένων εθνικών επιτροπών τίτλων, να 

αναπτύξει  τα κοινά ρυθμιστικά πρότυπα που καλύπτουν τις 

πτυχές  που  δεν εναρμονίζονται από τις ευρωπαϊκές 

οδηγίες  και να παρέχει την ευρύτερη πιθανή αμοιβαία 

βοήθεια για να ενισχύσει την επιτήρηση της αγοράς και  την 

αποτελεσματική επιβολή ενάντια στην κατάχρηση.    
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Θα λειτουργήσει στα ζητήματα όπως η λογιστική, η 

προστασία  επενδυτών, η διαφάνεια και η κοινοποίηση. 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την εμφάνιση των 

χρηματοοικονομικών ομίλων, είναι ύψιστης σημασίας η ΕΕ  

να προετοιμάσει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 

το διορισμό μιας ρυθμιστικής αρχής αυτών των ομάδων. 

Ενώ αρχικά υπάρχει γενική συναίνεση, δεν έχει 

εμπλουτισθεί ακόμα η νομοθεσία της ΕΕ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το ζήτημα που προέκυψε για τον τραπεζικό τομέα είναι η 

επανατοποθέτηση των χαρτοφυλακίων μετά την αλλαγή στο 

euro. Είχε προταθεί (βλ. π.χ. Bishop, 1991),  ότι μόλις 

εφαρμοστεί το τρίτο στάδιο της ΟΝΕ, οι κανόνες 

προληπτικής εποπτείας για το τραπεζικό σύστημα θα έπρεπε 

να λάβουν υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο του δημόσιου 

χρέους μόλις αναλάβει η ΕΚΤ τη νομισματική πολιτική. Το 

επιχείρημα ήταν ότι μόλις άρχιζε το τρίτο στάδιο, οι εθνικές 

κυβερνήσεις θα έχαναν τη δύναμη να τυπώσουν χρήματα. 

Οι τράπεζες, ειδικά στις περισσότερο χρεωμένες χώρες, 

έχουν ένα σημαντικό μέρος των στοιχείων του ενεργητικού 

τους να επενδύονται στο κυβερνητικό χρέος. Λαμβάνοντας 

υπόψη την οδηγία για τον περιορισμό εκτεταμένης έκθεσης 

σε λιγοστούς παράγοντες και την εξάλειψη του 

συναλλαγματικού ρίσκου, έπρεπε ακόμη και να απαιτηθεί 

από τις τράπεζες η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους 

σε χρέη διαφορετικών κρατών μελών της ΟΝΕ. Παρ΄ όλα 

αυτά ούτε η Συμφωνία της Βασιλείας, ούτε και η οδηγία για 

τους συντελεστές φερεγγυότητας της ΕΕ, δεν κάνουν καμία 

διάκριση μεταξύ των χωρών  του ΟΟΣΑ στην στάθμιση 

κινδύνου του δημόσιου χρέους τους. 
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Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί της Ευρώπης έχουν 

περάσει από μια δεκαετία εκτεταμένης ρυθμιστικής 

μεταρρύθμισης. Το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς βελτίωσε 

τον οικονομικό κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο  ώστε να 

επιτρέψει τις ελεύθερες διασυνοριακές επεκτάσεις και την 

παροχή υπηρεσιών. Εισήγαγε ένα συνεπές νομικό πλαίσιο  

για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και υγιές οικονομικό 

σύστημα. Η νομισματική ένωση πρόσθεσε μια ακόμα 

σημαντική παράμετρο για να ενισχύσει το οικονομικό 

σύστημα: ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον. Μέσα 

στην ΟΝΕ, η νομισματική  πολιτική θα τεθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, που μειώνει τους μακροοικονομικούς κλονισμούς 

και που ενισχύει τη  σταθερότητα του οικονομικού 

συστήματος. 

Μέχρι τώρα, οι δομικές αλλαγές ως απάντηση στην 

ελευθέρωση αγοράς είναι περιορισμένες. Οι χρηματοδοτικοί  

οργανισμοί έχουν επενδύσει πολύ στην τεχνολογία και 

έχουν προσαρμόσει το μέγεθός τους για να είναι 

ανταγωνιστικοί σε  διεθνές επίπεδο, αλλά  καμία  σαφής 

τάση δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή στη δομική 

μεταρρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις τραπεζικές 

εργασίες, που  είναι  κατά πολύ το σημαντικότερο τμήμα 

του οικονομικού τομέα, υπήρξε μικρή  αλλαγή σε τέτοιους 

δείκτες όπως ο αριθμός των υποκαταστημάτων, δείκτες 

απασχόλησης ή αποδοτικότητας. Μια πιο κοντινή ματιά στην 

εξέλιξη των διαφορετικών εθνικών αγορών  
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αποκαλύπτει μερικές ανησυχητικές τάσεις: παρόλο που η 

αποδοτικότητα των τραπεζών παρουσίασε ισχυρή βελτίωση 

σε μερικές ευρωπαϊκές αγορές, παρουσίασε πτώση στις 

νότιες ευρωπαϊκές χώρες και τη Γαλλία σε ανησυχητικά 

επίπεδα.  Αυτές οι χώρες ήταν επίσης εκείνες που άνοιξαν 

πιο αργά απ΄ τις άλλες τις αγορές τους και προηγουμένως 

είχαν προστατεύσει ιδιαίτερα τον τραπεζικό τομέα. 

Στο λιανικό επίπεδο, τα οφέλη της ενιαίας αγοράς δεν έχουν 

υλοποιηθεί ακόμα. Ούτε η μελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς 

στις τραπεζικές εργασίες, αλλά ούτε και οι μελέτες για τον 

ασφαλιστικό τομέα έχουν βρει μεγαλύτερη σύγκλιση   σε 

επίπεδο τιμών. Μια ισχυρότερα προσανατολισμένη στον 

καταναλωτή ευρωπαϊκή πολιτική, φαίνεται  να 

δικαιολογείται. Τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης αγοράς, 

που  υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο σε μερικά κράτη μέλη, 

πρέπει να εξαφανιστούν, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις  

δυνατότητες για τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς να 

εκμεταλλευτούν  την αγοραστική δύναμή  τους. Αλλά μια 

αληθινά ενιαία αγορά επίσης απαιτεί ότι τα φορολογικά και 

ρυθμιστικά εμπόδια πρέπει να αρθούν. 

Προς το παρόν, το τρέχον πλαίσιο για τον προληπτικό 

έλεγχο δεν απαιτεί καμία προσαρμογή  στη νομισματική 

ένωση. Η διακράτηση της εποπτείας των τραπεζών σε 

τοπικό επίπεδο και ο περιορισμός των λειτουργιών της ΕΚΤ 

στη νομισματική πολιτική, είναι μέρος μιας γενικής τάσης  
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και ταιριάζει με τις αρχές της ενιαίας αγοράς για έλεγχο από 

τις χώρες καταγωγής. Είναι απαραίτητη η πείρα και η γνώση 

του προληπτικού ελέγχου σε τοπικό επίπεδο, όπου ο  όγκος  

των διαδικασιών των χρηματοδοτικών οργανισμών 

βρίσκεται  ακόμα. Εντούτοις, είναι ενδεδειγμένο να 

αναπτυχθούν γραμμές άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των 

εθνικών κεντρικών τραπεζών, των τοπικών  εποπτών και 

της ΕΚΤ για να ελεγχθεί η σταθερότητα των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Το ESCB θα είναι το μόνο  

όργανο ικανό να παρέχει άμεση ρευστότητα στις αγορές, 

αλλά οι διασώσεις τραπεζών θα πρέπει  να αποφασίζονται 

από τις τοπικές αρχές. Για να αποφύγει τις παρανοήσεις και 

τους θεσμικούς ανταγωνισμούς, ένα πλαίσιο   συνεργασίας 

πρέπει να συνταχθεί μεταξύ αυτών των διαφορετικών 

αρχών, που να ορίζει τις  διαδικασίες που ακολουθούνται σε 

περιόδους κρίσεων και που αναθέτουν τις αντίστοιχες 

ευθύνες τους. 

Η σημασία του συντονιστικού ρόλου της ΕΚΤ είναι ακόμα 

μεγαλύτερη σε διεθνές επίπεδο: οι πρόσφατες εκθέσεις 

έχουν δώσει έμφαση στον κίνδυνο διεθνών συστηματικών 

κρίσεων και την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εποπτών 

σε διεθνές επίπεδο.  Η ΕΚΤ θα μπορούσε να ενεργήσει ως 

γραφείο συμψηφισμού για τις συμφωνίες συνεργασίας 

μεταξύ των εθνικών εποπτών  στην ΕΕ και του διεθνούς 

επιπέδου και να επιβεβαιώσει ότι κάθε τράπεζα ή 

συγκρότημα επιχειρήσεων που αναπτύσσει δραστηριότητες  
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στην Ευρώπη  έχει έναν επόπτη. Αυτό θα μπορούσε 

συγχρόνως να εξυπηρετήσει το στόχο για την παγκόσμια 

οικονομική σταθερότητα. 

Στην επόμενη δεκαετία θα προκύψει μια ομάδα 

πανευρωπαϊκών οικονομικών φορέων, των οποίων η χώρα 

καταγωγής θα γίνει λιγότερο ευπροσδιόριστη. Αυτή η 

ανάπτυξη θα απαιτήσει ενσωματωμένα μέσα επίβλεψης, ή 

μια πανευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τις ευρω-τράπεζες. 
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ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2524/23.7.2003 

 
 
Θέμα:  Κωδικοποίηση των διατάξεων της  ΠΔ/ΤΕ 

2054/18.3.92, όπως ισχύει,  για το συντελεστή 
φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που 
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.  

 
 
 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε 
υπόψη:   

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της 
Ελλάδος, 

β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της 
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής 
και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, 
παραγρ. 1 του Ν. 2548/97, 

γ)  τον Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου 
τραπεζών», όπως ισχύει, 

δ)  το άρθρο 1 (παραγρ. 1 και 3) του Ν. 1338/12/17.3.83 
περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84, το άρθρο 
65 του Ν. 1892/90, το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 
2077/92 περί κύρωσης της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95, 

ε)  τον Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει,  

στ)  το Ν. 2076/92 για την ανάληψη και άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες 
συναφείς διατάξεις, όπως ισχύει,  

ζ)  το Παράρτημα ΙΧ του Ν. 2155/93 για την κύρωση 
συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως 
ισχύει, 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 89 - 

η)  την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92  «Συντελεστής φερεγγυότητας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα», όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΔ/ΤΕ 
2349/15.2.95, 2387/6.5.96,  2409/27.3.97, την 
2479/27.8.01, ιδίως το άρθρο 16,  και την ΠΔ/ΤΕ  
2512/30.12.02, 

θ)  την ΠΔ/ΤΕ 2421/19.9.97 «παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως», 

ι) την ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.96 περί κεφαλαιακής επάρκειας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα τις διατάξεις 
της παραγρ. 9 περί υποβολής στοιχείων, όπως 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του κεφ. Ε, παράγρ. 3 
της ΠΔ/ΤΕ 2494/27.5.2002, 

ια)  την κωδικοποιημένη Τραπεζική Οδηγία 2000/12/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαρτίου 2000 και ιδίως τα άρθρα 1(4), 1(12) – 
1(20), 1(27) και 40 – 47, καθώς και τα παραρτήματα ΙΙ, 
ΙΙΙ και IV, με τα οποία κωδικοποιείται η Οδηγία 
89/647/ΕΟΚ/30.12.1989 και οι τροποποιητικές αυτής 
Οδηγίες,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 
την κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, 
όπως ισχύει, ως ακολούθως: 
  
Ο συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 
που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ορίζεται ως εξής: 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η παρούσα Πράξη έχει εφαρμογή στα πιστωτικά ιδρύματα 
που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, εκτός από την Α.Ε. 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος και το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η Τράπεζα της Ελλάδος 
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δύναται, με μεταγενέστερη Πράξη του Διοικητή της, να 
υπαγάγει ένα ή  αμφότερα τα εξαιρούμενα ιδρύματα στις 
ρυθμίσεις της παρούσας Πράξης. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας, νοούνται ως: 

α – «Αρμόδιες αρχές», οι αρμόδιες για την εποπτεία των 
πιστωτικών ιδρυμάτων αρχές.  Για τα πιστωτικά ιδρύματα 
που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, η Τράπεζα της 
Ελλάδος.   

β – «Ζώνη Α», όλα τα κράτη – μέλη και όλες οι άλλες 
χώρες πλήρη μέλη του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και οι χώρες 
που έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες δανειοδότησης με 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και συνδέονται με 
τις γενικές συμφωνίες δανειοληψίας (ΓΣΔ) του ΔΝΤ.   

Οποιαδήποτε χώρα, εν τούτοις, αναδιαπραγματεύεται το 
εξωτερικό δημόσιο χρέος της, δεν μπορεί να αποτελέσει 
μέλος της «Ζώνης Α» για μία περίοδο πέντε ετών από την 
αναδιαπραγμάτευση αυτή. 

γ – «Ζώνη Β», όλες οι χώρες εκτός από εκείνες της Ζώνης 
Α. 

δ – «Πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Α», όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους στις 
τρίτες χώρες, καθώς και όλες οι δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον ορισμό του πιστωτικού 
ιδρύματος, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις και έχουν 
άδεια λειτουργίας σε άλλες χώρες της Ζώνης Α, 
συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων τους. 

ε – «Πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Β», όλες οι ιδιωτικές ή 
δημόσιες επιχειρήσεις, που έχουν άδεια να λειτουργούν 
έξω από τη Ζώνη Α και που υπάγονται στον κοινοτικό 
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ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων 
των υποκαταστημάτων τους στην Κοινότητα. 

στ – «Μη τραπεζικός τομέας», το σύνολο των 
δανειζομένων, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως 
ορίζονται στην τέταρτη και πέμπτη περίπτωση της 
παραγράφου αυτής, τις κεντρικές τράπεζες, τις κεντρικές 
κυβερνήσεις, τις περιφερειακές κυβερνήσεις και τις 
τοπικές αρχές, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και τις πολυμερείς τράπεζες 
αναπτύξεως όπως ορίζονται στην έβδομη περίπτωση της 
παραγράφου αυτής. 

ζ – «Πολυμερείς τράπεζες αναπτύξεως», η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Διεθνής 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Διεθνής 
Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων, η Διαμερικανική Τράπεζα 
Αναπτύξεως, η Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, η Τράπεζα 
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, η «Nordic 
Investment Bank», η Τράπεζα Αναπτύξεως της 
Καραϊβικής, η Αφρικανική Τράπεζα Αναπτύξεως, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η «Inter American 
Investment Corporation», η Διαμερικανική Εταιρεία 
Επενδύσεων και όσες ενταχθούν μελλοντικά στον ορισμό 
αυτό σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία.   

η – «Εκτός ισολογισμού στοιχεία υψηλού κινδύνου, μέσου 
κινδύνου, μέτριου κινδύνου και χαμηλού κινδύνου», τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο παρ. 2β και 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι. 

θ – «Μητρική επιχείρηση», «θυγατρική επιχείρηση» και 
«όμιλος (επιχειρήσεων)», όπως ορίζονται στο άρθρο 42ε 
του Κ.Ν.2190/20, καθώς και στο άρθρο 2 του ΠΔ 267/95, 
όπως εκάστοτε ισχύουν. 

ι  – Eιδικά για την εφαρμογή του έκτου κεφαλαίου, 
παράγραφος 1 στοιχείο β, καθώς και του όγδοου 
κεφαλαίου, στην έννοια των «τοπικών αρχών» 
περιλαμβάνονται διοικητικοί μη κερδοσκοπικοί 
οργανισμοί, υπεύθυνοι ενώπιον της κεντρικής 
κυβερνήσεως ή των τοπικών αρχών καθώς και μη 
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κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που αποτελούν ιδιοκτησία της 
κεντρικής κυβερνήσεως, τοπικών αρχών ή αρχών που, 
κατά τη γνώμη των αρμοδίων εποπτικών αρχών έχουν τα 
ίδια καθήκοντα με τις τοπικές αρχές. Στην έννοια των 
«τοπικών αρχών» περιλαμβάνονται επίσης οι εκκλησίες 
και θρησκευτικές κοινότητες που έχουν τη μορφή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στο βαθμό που 
μπορούν να επιβάλλουν φόρους σύμφωνα με τη 
νομοθεσία που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό.  Ωστόσο, 
στην περίπτωση αυτή οι ειδικές ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στο έβδομο Κεφάλαιο δεν έχουν εφαρμογή. 

ια – «Αναγνωρισμένα χρηματιστήρια»: χρηματιστήρια που 
κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος 

- λειτουργούν κανονικά 

- διέπονται από κανόνες που θεσπίζονται ή εγκρίνονται 
από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του χρηματιστηρίου, 
οι οποίοι ορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας του 
χρηματιστηρίου, τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο 
χρηματιστήριο, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληροί μία σύμβαση πριν καταστεί αντικείμενο 
ουσιαστικής διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο 

- διαθέτουν σύστημα συμψηφισμού βάσει του οποίου οι 
συμβάσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ 
υπόκεινται σε υποχρεωτικά καθημερινά όρια 
καλύμματος που παρέχουν επαρκή κατά την κρίση της 
Τράπεζας της Ελλάδος διασφάλιση. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Ο συντελεστής φερεγγυότητας που αναφέρεται στις 
επόμενες παραγράφους εκφράζει τα ίδια κεφάλαια, κατά 
την έννοια του τέταρτου κεφαλαίου της παρούσας 
Πράξης, ως ποσοστό του συνόλου των εντός και εκτός 
ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού, σταθμισμένων 
κατά τα προβλεπόμενα στο πέμπτο κεφάλαιο. 

2. Ο συντελεστής φερεγγυότητας πιστωτικών ιδρυμάτων 
που είναι μητρικές επιχειρήσεις, υπολογίζεται σε 
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ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 267/1995. 

3. Πέραν των προβλέψεων της προηγούμενης παραγράφου, 
σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα, επιβάλλεται υπολογισμός συντελεστή 
φερεγγυότητας και σε ατομική και, οσάκις απαιτείται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, σε υποενοποιημένη βάση. Υπό 
προϋποθέσεις που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι 
δυνατόν ο συντελεστής φερεγγυότητας να υπολογίζεται 
αποκλειστικά σε υποενοποιημένη ή ενοποιημένη βάση. 

4. Με την επιφύλαξη της τήρησης από τα πιστωτικά 
ιδρύματα των υποχρεώσεων που θεσπίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ο συντελεστής 
φερεγγυότητας θα υπολογίζεται τουλάχιστον  τέσσερις 
φορές το χρόνο.  Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να 
απαιτεί τον υπολογισμό τους σε συχνότερα χρονικά 
διαστήματα. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, υπό τον όρο της 
αμοιβαιότητας, να εκχωρεί την αρμοδιότητά της για την 
παρακολούθηση της φερεγγυότητας πιστωτικών 
ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι 
θυγατρικές πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα 
τους σε άλλο κράτος – μέλος της Κοινότητας,  στις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές αυτού του κράτους – μέλους.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Η έννοια των ιδίων κεφαλαίων για τους σκοπούς της 
παρούσας Πράξης καθορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92. 
όπως ισχύει. Τα ίδια κεφάλαια, κατά την ΠΔ/ΤΕ 
2053/18.3.9, όπως ισχύει, αποτελούν τον αριθμητή του 
συντελεστή φερεγγυότητας. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ 
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1. Το άθροισμα των σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο 
στοιχείων ενεργητικού, καθώς και των εκτός 
ισολογισμού στοιχείων που αναφέρονται στις επόμενες 
παραγράφους αποτελεί τον παρονομαστή του 
συντελεστή φερεγγυότητας. 

2. Τα στοιχεία του ενεργητικού σταθμίζονται, ανάλογα με 
τον πιστωτικό τους κίνδυνο, με διάφορους συντελεστές, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στo έκτο και έβδομο 
κεφάλαιo και λαμβάνοντας υπόψη, όπου έχουν 
εφαρμογή, τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στo όγδοο 
και δέκατο κεφάλαιo. 

3. Στην περίπτωση των εκτός ισολογισμού στοιχείων που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, χρησιμοποιείται 
μέθοδος υπολογισμού σε δύο στάδια που περιγράφεται 
στο έκτο κεφάλαιο, παράγραφος 2(β). 

4. Όσον αφορά τα  εκτός ισολογισμού στοιχεία που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το ενδεχόμενο κόστος 
αντικατάστασης των συμβάσεων σε περίπτωση αθέτησης  
υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου 
υπολογίζεται με μια από τις δύο μεθόδους που 
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ.  Το κόστος αυτό 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή στάθμισης που 
αντιστοιχεί στον αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το έκτο 
κεφάλαιο, παράγραφος 1, εκτός από τον προβλεπόμενο 
στη διάταξη αυτή συντελεστή στάθμισης ύψους 100% 
που αντικαθίσταται από το συντελεστή 50%, ώστε να 
προκύψουν αξίες προσαρμοσμένες κατά τον κίνδυνο. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
1. Στοιχεία Ενεργητικού:  
Οι ακόλουθοι συντελεστές στάθμισης εφαρμόζονται στις 
διάφορες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού. 

 
α) Μηδενικός συντελεστής στάθμισης 

(1) Ταμείο και ισοδύναμα στοιχεία 
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(2) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και 
κεντρικών τραπεζών της Ζώνης Α. 

(3) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις  έναντι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(4) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις που καλύπτονται από τη ρητή εγγύηση των 
κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της 
Ζώνης Α ή της Κοινότητας.  

(5) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις, έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και 
κεντρικών τραπεζών της Ζώνης Β που είναι 
αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό 
νόμισμα του οφειλέτη. 

(6) Στοιχεία ενεργητικού, τα οποία αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις που καλύπτονται από τη ρητή εγγύηση 
κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών της 
Ζώνης Β και που είναι αποτιμημένα και έχουν 
χρηματοδοτηθεί στο κοινό εθνικό νόμισμα του 
εγγυητή και του οφειλέτη. 

(7) Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση 
των αρμόδιων αρχών, με τίτλους που έχουν εκδοθεί 
από κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες της 
Ζώνης Α ή τίτλους που έχουν εκδοθεί από τις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή με κατάθεση μετρητών στο 
δανειοδοτούν ίδρυμα ή με πιστοποιητικά καταθέσεων 
ή άλλα παρόμοια αξιόγραφα που έχει εκδώσει το ίδιο 
ίδρυμα και είναι κατατεθειμένα σ’ αυτό. 

 
 
β) Συντελεστής στάθμισης 20% 

(1) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

(2) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης. 
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(3) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις που καλύπτονται από ρητή εγγύηση της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

(4) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις που καλύπτονται από ρητή εγγύηση 
πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης. 

(5) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι των ελληνικών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή είναι εξασφαλισμένα, κατά την κρίση 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλους που έχουν 
εκδοθεί από τους Οργανισμούς αυτούς, ως και 
απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή 
τοπικών αρχών λοιπών κρατών της Ζώνης Α με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του εβδόμου κεφαλαίου. 

(6) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις που φέρουν τη ρητή εγγύηση, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων υπό μορφή 
τίτλων, ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών 
λοιπών κρατών της Ζώνης Α, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του έβδομου κεφαλαίου. 

(7) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Α 
και τα οποία δεν ανήκουν στα ίδια κεφάλαια των 
ιδρυμάτων αυτών, κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 
2053/18.3.92, όπως ισχύει, για τα πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν στην Ελλάδα ή, όσον αφορά 
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους σε άλλο 
κράτος της Ζώνης Α, δεν συνυπολογίζονται στα ίδια 
κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών, σύμφωνα με τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία. 

(8) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός έτους, κατ΄ανώτατο 
όριο, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Β, 
εκτός των τίτλων που έχουν εκδοθεί από τα ιδρύματα 
αυτά και τα οποία θεωρούνται συστατικό στοιχείο των 
ιδίων κεφαλαίων τους. 
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(9) Στοιχεία ενεργητικού που καλύπτονται από ρητή 
εγγύηση πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Α.   

(10) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός έτους κατ’ ανώτατο 
όριο, και τα οποία καλύπτονται από ρητή εγγύηση 
πιστωτικών ιδρυμάτων της Ζώνης Β. 

(11) Στοιχεία ενεργητικού εξασφαλισμένα, κατά την κρίση 
των αρμοδίων εποπτικών αρχών, με τίτλους που 
έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων ή από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης. 

(12) Στοιχεία ταμείου που βρίσκονται στη διαδικασία 
είσπραξης. 

 
 
γ) Συντελεστής στάθμισης 50% 

(1) Δάνεια που εξασφαλίζονται πλήρως, κατά την κρίση 
των αρμοδίων αρχών, με υποθήκες σε κατοικίες στις 
οποίες διαμένει ή πρόκειται να διαμείνει ή τις οποίες 
εκμισθώνει ή θα εκμισθώσει ο οφειλέτης. 

«Τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη» (mortgage – 
backed securities) μπορούν να εξομοιωθούν με τα 
δάνεια που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο ή στην 
παράγραφο 1 του δεκάτου Kεφαλαίου, εφόσον η 
Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο, θεωρεί ότι οι εν λόγω τίτλοι είναι 
ισοδύναμοι, ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο, με τα 
δάνεια αυτά.  Με κάθε επιφύλαξη για το είδος των 
τίτλων που είναι δυνατό να συμπεριληφθούν και 
πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου, οι 
«τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη» είναι δυνατό 
να συμπεριλάβουν τίτλους κατά την έννοια του 
Άρθρου 2, παραγρ. 1, εδάφιο α(i), (περίπτωση αα) του 
Ν. 2396/1996.  Ειδικότερα, θα πρέπει, κατά την κρίση 
της Τράπεζας της Ελλάδος, να πληρούνται οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

i) οι τίτλοι αυτοί εξασφαλίζονται πλήρως και άμεσα 
από ένα σύνολο ενυπόθηκων δανείων με τα ίδια 
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χαρακτηριστικά με αυτά των δανείων που 
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο ή στην παράγραφο 1 
του δεκάτου κεφαλαίου και τα οποία είναι απολύτως 
ενήμερα κατά τη μεταφορά τους προς δημιουργία 
των ως άνω τίτλων (τίτλοι που εξασφαλίζονται με 
υποθήκη) 

ii) έχει εγγραφεί επί των υπεγγύων περιουσιακών 
στοιχείων και σε αποδεκτό βαθμό υψηλής τάξης 
υποθήκη είτε άμεσα από τους επενδυτές σε «τίτλους 
που εξασφαλίζονται με υποθήκη» είτε για 
λογαριασμό τους από κάποιο διαχειριστή ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, κατά την ίδια αναλογία 
που αντιπροσωπεύουν οι τίτλοι που κατέχουν 
ατομικά οι επενδυτές προς το σύνολο των 
διαθεσίμων τίτλων αυτής της κατηγορίας. 

(2) Έξοδα επόμενων χρήσεων και έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα, εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι σε 
θέση να προσδιορίσει τον συντελεστή στάθμισης του 
αντισυμβαλλομένου. 

 
 
δ) Συντελεστής στάθμισης 100% 

(1) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και 
κεντρικών τραπεζών της Ζώνης Β, εκτός εκείνων που 
είναι αποτιμημένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο 
νόμισμα του οφειλέτη. 

(2) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή 
τοπικών αρχών της Ζώνης Β. 

(3) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός διαστήματος 
μεγαλύτερου του έτους, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων 
της Ζώνης Β. 

(4) Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις, έναντι των μη τραπεζικών τομέων της 
Ζώνης Α και της ζώνης Β. 
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(5) Πάγια στοιχεία, ήτοι τα εξής: 
i. Γήπεδα και κτίρια 
ii. Τεχνικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα 
iii. Άλλες εγκαταστάσεις, εργαλεία, έπιπλα και 

λοιπός εξοπλισμός 

iv. Προκαταβολές για τα ως άνω ως και πρόσθετα 
υπό κατασκευή ενσώματα πάγια στοιχεία. 

(6) Χαρτοφυλάκια μετοχών, συμμετοχές και άλλα 
συστατικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν αφαιρούνται από 
τα ίδια κεφάλαια του δανειοδοτούντος ιδρύματος. 

(7) Συντελεστής στάθμισης προσαυξημένος κατά 150% 
εφαρμόζεται επί του τμήματος της αξίας των πιο κάτω 
στοιχείων του ενεργητικού, η οποία αθροιστικά 
υπερβαίνει ποσοστό ίσο με το 30% των ιδίων 
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων: 

(i) Γήπεδα και κτίρια 

(ii) Οι τοποθετήσεις του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων στο 
μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύρια 
δραστηριότητα την απόκτηση ή διαχείριση 
ακινήτων, καθώς και οι αντίστοιχες τοποθετήσεις 
στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο 
αντικείμενο την απόκτηση συμμετοχών (holding) 
σε επιχειρήσεις της πρώτης κατηγορίας, πλην 
του τμήματος των τοποθετήσεων αυτών που 
αναλογεί στο ποσό που  αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος. 

(8) Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού, εκτός από 
εκείνα που έχουν αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια. 

 

2. Στοιχεία εκτός ισολογισμού: 

α) Οι μέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ 
εφαρμόζονται στα εκτός ισολογισμού στοιχεία του 
Παραρτήματος ΙΙΙ εκτός από: 
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- τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια 

- τις συμβάσεις πράξεων συναλλάγματος αρχικής 
διάρκειας μέχρι δεκατεσσάρων ημερών, εξαιρουμένων 
των συμβάσεων που αφορούν χρυσό 

β)  Η ακόλουθη μέθοδος εφαρμόζεται στα εκτός 
ισολογισμού στοιχεία που δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο α): 

i) Τα ανωτέρω στοιχεία, κατατάσσονται σε ομάδες 
ανάλογα με το βαθμό κινδύνου που ορίζεται στο 
Παράρτημα Ι.  Συνυπολογίζεται η πλήρης αξία των 
στοιχείων υψηλού κινδύνου, το 50% της αξίας των 
στοιχείων μέσου κινδύνου, το 20% της αξίας των 
στοιχείων μετρίου κινδύνου και του τμήματος του 
εγγεγραμμένου κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων που δεν έχει ζητηθεί να καταβληθεί, ενώ 
θεωρείται ως μηδενική η αξία των στοιχείων χαμηλού 
κινδύνου.   

ii) Οι αξίες των στοιχείων αυτών, αφού προηγουμένως 
σταθμισθούν, όπως περιγράφεται πιο πάνω,  
πολλαπλασιάζονται με τους συντελεστές στάθμισης 
που προσδίδονται στους οικείους 
αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τα 
στοιχεία ενεργητικού στην παράγραφο 1 του παρόντος 
κεφαλαίου καθώς και στο έβδομο κεφάλαιο. Στην 
περίπτωση πράξεων προσωρινής εκχώρησης και 
άλλων εκχωρήσεων με υποχρέωση επαναγοράς, 
καθώς και στην περίπτωση υποχρεώσεων αγοράς επί 
προθεσμία, οι συντελεστές στάθμισης θα είναι εκείνοι 
οι οποίοι αντιστοιχούν στα εν λόγω στοιχεία και δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα των 
αντισυμβαλλόμενων.    

γ) Όταν τα εκτός ισολογισμού στοιχεία καλύπτονται από 
ρητή εγγύηση, σταθμίζονται ως εάν είχαν συναφθεί για 
λογαριασμό του εγγυητή και όχι του πραγματικού 
αντισυμβαλλόμενου.  Όταν ο κίνδυνος που προκύπτει από 
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συναλλαγή εκτός ισολογισμού είναι πλήρως και 
καθ’ολοκληρίαν ασφαλισμένος, κατά την κρίση των 
αρμόδιων αρχών, με οιαδήποτε από τα στοιχεία ενεργητικού 
που αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο παράγραφος 1, 
στοιχείο α), σημείο (7) και στοιχείο β), σημείο (11), 
εφαρμόζονται αντίστοιχα συντελεστές στάθμισης 0 ή 20%, 
ανάλογα με την ασφάλεια.   Σταθμίζονται με συντελεστή 
στάθμισης 50% τα στοιχεία εκτός ισολογισμού που 
αντιπροσωπεύουν εγγυοδοσίες ή εγγυήσεις πιστώσεων που 
έχουν χαρακτήρα υποκατάστατων πιστοδοτήσεων και τα 
οποία εξασφαλίζονται πλήρως κατά την κρίση της Τράπεζας 
της Ελλάδος με υποθήκες που πληρούν τους όρους του 
εδαφίου γ (1) της παραγράφου 1 του έκτου κεφαλαίου, υπό 
την επιφύλαξη ότι ο εγγυητής έχει άμεσο δικαίωμα επί των 
υπεγγύων. 

δ) Όταν τα στοιχεία του ενεργητικού και τα εκτός 
ισολογισμού στοιχεία σταθμίζονται με χαμηλότερο 
συντελεστή λόγω ύπαρξης ρητής εγγύησης ή ασφάλειας 
δεκτής από τις αρμόδιες αρχές, η στάθμιση με χαμηλότερο 
συντελεστή εφαρμόζεται μόνο στο εγγυημένο τμήμα ή 
σ’αυτό που καλύπτεται πλήρως από την ασφάλεια. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζεται μηδενικός 
συντελεστής στάθμισης για εργασίες τους, είτε εντός είτε 
εκτός ισολογισμού, που αφορούν χορηγήσεις προς – ή 
εγγυημένες από ή εξασφαλισμένες, κατά την κρίση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από 
– τοπικές αρχές ή περιφερειακές κυβερνήσεις άλλων 
κρατών μελών της Κοινότητας, εφόσον τα κράτη αυτά 
εφαρμόζουν το συντελεστή αυτό για τις εργασίες αυτές. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να μεταβάλλει το 
συντελεστή των περιπτώσεων (β) (5) και (β) (6) της 
παραγρ. 1, του έκτου κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή η 
Τράπεζα της Ελλάδος θα ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 1 του 
εβδόμου κεφαλαίου εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 
20% στα στοιχεία ενεργητικού που, κατά την κρίση της 
Τράπεζας της Ελλάδος είναι εξασφαλισμένα με τίτλους 
που  εκδίδονται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές 
αρχές κρατών της Ζώνης Α, ή με καταθέσεις σε 
πιστωτικά ιδρύματα της Ζώνης Α, πλην του  παρέχοντος 
την πίστωση ιδρύματος ή με  πιστοποιητικά καταθέσεων 
ή με άλλα παρόμοια  μέσα που  εκδίδονται από αυτά τα 
πιστωτικά ιδρύματα. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ενημερώνει την Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις περιπτώσεις εφαρμογής 
της διατάξεως αυτής. 

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993, τα πιστωτικά ιδρύματα 
υποχρεούνται να διατηρούν μονίμως το συντελεστή που 
ορίζεται στο τρίτο κεφάλαιο σε ύψος όχι κατώτερο του 
8%.  Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ορίζει ακόμη 
υψηλότερο συντελεστή,  λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
διάταξη του Νόμου 2076/1.8.1992, άρθρο 18, 
παράγραφος 1 α, όπως ισχύει. 

2. Στην περίπτωση που ο συντελεστής φερεγγυότητας 
κατέλθει κάτω από το 8%, η Τράπεζα της Ελλάδος 
μεριμνά ώστε το οικείο πιστωτικό ίδρυμα να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα, για να επαναφέρει, το ταχύτερο 
δυνατόν, τον εν λόγω συντελεστή στο ελάχιστο όριο. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί πιστωτικά 
ιδρύματα από την υποχρέωση κατάρτισης συντελεστή 
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φερεγγυότητας σε ατομική βάση, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του τρίτου κεφαλαίου. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών 
της για την παρακολούθηση της τήρησης του ελαχίστου 
αποδεκτού συντελεστή φερεγγυότητας από τα πιστωτικά 
ιδρύματα μεριμνά ώστε η μητρική επιχείρηση να 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δέουσα 
κατανομή του κεφαλαίου στο εσωτερικό του ομίλου.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. α)  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, επιτρέπεται στα 
πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν συντελεστή 
στάθμισης κινδύνου 50% στα  δάνεια, τα οποία, κατά την 
κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίζονται πλήρως 
και καθ’ ολοκληρία με υποθήκες  γραφείων ή εμπορικών 
χώρων πολλαπλής χρήσης, που βρίσκονται στην Ελλάδα 
ή στο έδαφος άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή του 
συντελεστή στάθμισης κινδύνου 50% στα δάνεια της 
κατηγορίας αυτής, με τους ακόλουθους όρους: 

i) Ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% εφαρμόζεται 
στο μέρος του δανείου, το οποίο δεν υπερβαίνει το 
50% της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου. 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης ως αγοραία αξία 
γραφείου ή άλλου εμπορικού χώρου πολλαπλής χρήσης 
νοείται η τιμή στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί το 
ακίνητο, κατά την ημέρα της εκτίμησης, από ένα πωλητή, 
που ενεργεί εκούσια, σε μη συνδεόμενο με αυτόν 
αγοραστή, θεωρώντας ως δεδομένο ότι το ακίνητο 
προσφέρεται δημοσίως προς πώληση, ότι οι συνθήκες 
που επικρατούν στην αγορά επιτρέπουν την κανονική 
εκποίησή του και ότι, λαμβάνοντας υπόψη του είδος του 
ακινήτου, είναι δυνατό να μεσολαβήσει μια εύλογης 
διάρκειας περίοδος διαπραγμάτευσης. 
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Η αγοραία αξία πρέπει να υπολογίζεται από δύο 
διαφορετικούς και ανεξάρτητους (τόσο από τον 
δανειοδοτούμενο όσο και από το πιστωτικό ίδρυμα που 
διενεργεί τη χρηματοδότηση), εκτιμητές, οι οποίοι 
προβαίνουν σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις κατά τη σύναψη 
του δανείου. Ειδικότερα: 

- Εάν το ενυπόθηκο γραφείο ή εμπορικός χώρος 
πολλαπλής χρήσης ευρίσκεται σε περιοχή για την 
οποία υφίστανται Πίνακες Αντικειμενικής Αξίας 
Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, ως μία εκ των δύο εκτιμήσεων της 
αγοραίας αξίας του ακινήτου, υποχρεωτικά θα 
λαμβάνεται η αξία που προκύπτει με βάση το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων που έχει 
θεσπίσει το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. 

- Η χαμηλότερη μεταξύ των δύο εκτιμήσεων 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μέρους του 
δανείου επί του οποίου θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής 
στάθμισης κινδύνου 50%. 

- Η αξία του ακινήτου επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά 
δωδεκάμηνο ή προκειμένου ειδικά περί δανείων που 
δεν υπερβαίνουν ποσό ισότιμο του  ενός εκατομμυρίου 
ευρώ και το 5% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού 
ιδρύματος, ανά τριετία.  Στις περιπτώσεις ακινήτων σε 
περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων δεν 
απαιτείται επανεκτίμηση και από άλλο φορέα, ενώ στις 
λοιπές περιπτώσεις η επανεκτίμηση μπορεί να 
διενεργείται από ένα μόνον ανεξάρτητο εκτιμητή. 

ii) Στο μέρος του δανείου που υπερβαίνει το όριο που 
καθορίζεται στο σημείο (i) εφαρμόζεται συντελεστής 
στάθμισης κινδύνου 100% 

iii) Το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται ή να προσφέρεται 
προς εκμίσθωση από τον ιδιοκτήτη. 
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β)   Για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν από την 
4.10.2001 και για τα οποία εφαρμόζεται συντελεστής 
στάθμισης κινδύνου 50%, θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
άμεσα οι όροι (i), (ii) και (iii), με εξαίρεση τα όσα 
προβλέπονται για την ως άνω διαδικασία εκτίμησης της 
αγοραίας αξίας των γραφείων ή εμπορικών χώρων 
πολλαπλής χρήσης, η εφαρμογή της οποίας θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 4.10.2002  

γ)   Για τα δάνεια που θα έχουν χορηγηθεί πριν από την 31 
Δεκεμβρίου 2006, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% 
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη τους, εάν το πιστωτικό 
ίδρυμα υποχρεούται να τηρήσει τους συμβατικούς όρους. 

2. Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% στις 
χρηματοδοτικές μισθώσεις  ακινήτων που θα έχουν 
συναφθεί πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2006 και αφορούν 
ακίνητα επαγγελματικής χρήσεως, τα οποία ευρίσκονται  
στη χώρα της έδρας και διέπονται από νομοθετικές 
διατάξεις δυνάμει των οποίων ο  εκμισθωτής παρακρατεί 
την πλήρη κυριότητα του μισθίου, μέχρις ότου ο 
μισθωτής ασκήσει το δικαίωμα  αγοράς. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
1. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα οι αναφερόμενες στα συνημμένα 
παραρτήματα εργασίες έχουν εφαρμογή στο βαθμό που 
επιτρέπεται η διεξαγωγή τους από την εκάστοτε ισχύουσα 
Ελληνική νομοθεσία. Το αυτό ισχύει και για την 
περίπτωση της παραγράφου 2 του δέκατου κεφαλαίου. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του δέκατου 
κεφαλαίου ανωτέρω, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου προσδιορίζονται από  τις διατάξεις της 
παρούσας . 

3. α. Όσον αφορά την υποχρέωση υποβολής στοιχείων, 
έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στις διατάξεις της 
ΠΔ/ΤΕ 1313/9.6.98 όπως εκάστοτε ισχύουν (τελευταία 
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σχετική τροποποποίηση με τις διατάξεις του κεφαλαίου 
Ε, παρ. 3  της ΠΔ/ΤΕ 2494/27.5.2002). 

 β. Κατά την υποβολή των ως άνω στοιχείων (παρ. α.), 
τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εμφανίζουν 
ξεχωριστά τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγρ. 
1(δ), σημείο (7) του έκτου κεφαλαίου ,  

4.  Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται οι 
διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, 2349/15.2.95, 
2387/6.5.96, 2409/27.3.97, 2479/27.8.2001, καθώς και οι 
διατάξεις των παραγρ. 2  3 και 5 της ΠΔ/ΤΕ 
2512/30.12.2002. Οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά σε 
διατάξεις των πιο πάνω καταργούμενων Πράξεων νοείται ότι 
στο εξής θα αφορά τις διατάξεις της παρούσας, όπως 
κατ΄αντιστοιχία έχουν κωδικοποιήσει τις καταργούμενες.   

Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης 
Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή 
διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την εφαρμογή της 
παρούσας. 

6. Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης. 

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’). 
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       Π. Κυριακόπουλος 
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ΠΔΤΕ 2560/1.4.2005 - ΦΕΚ Α/88/11.4.2005 
Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της 
επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  
Αφού έλαβε υπόψη: 
α) τα άρθρα 55Α, 55Β, 55Γ και 55Δ του Καταστατικού 
της Τράπεζας της Ελλάδος, 
  
β) τα άρθρα 12, 18 και 19, του Ν. 2076/1992 
«ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 
ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει, 
  
γ) Το Παράρτημα IX του Ν. 2155/1993 για την κύρωση 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(Ε.Ο.Χ), όπως ισχύει, 
  
δ) τις ΠΔ/ΤΕ 1312/9.6.1988 και 1313/9.6.1988, όπως 
ισχύουν, που αφορούν στον έλεγχο και στα στοιχεία 
που πρέπει να υποβάλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την άσκηση του 
ελέγχου της φερεγγυότητας, της ρευστότητας και 
αποδοτικότητας, 
  
ε) την ΠΔ/ΤΕ 2156/10.12.1992, όπως ισχύει, σχετικά 
με τα στοιχεία που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα 
στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση του ελέγχου 
της ρευστότητας, 
  
στ) την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά 
με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας 
πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών 
συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986, 
  
ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2438/1998, όπως ισχύει, «πλαίσιο αρχών 
λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των 
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών 
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ιδρυμάτων και προσδιορισμός των οργάνων τους στον 
τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου», 
  
η) τη σκοπιμότητα προσαρμογής του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου, για την άσκηση του ελέγχου της 
ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, προς τις 
εκάστοτε συνθήκες ρευστότητας καθώς και τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αποφάσισε τα εξής: 
  
  
Α. Δείκτες Ρευστότητας 
1. Καθορίζονται υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας με 
τη μορφή ελάχιστων ορίων, τους οποίους οφείλουν να 
τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, ως εξής: 
α) Δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων: ορίζεται το πηλίκο του 
κλάσματος στο οποίο ως αριθμητής λαμβάνεται το 
σωρευτικό υπόλοιπο των «ρευστών διαθεσίμων» της 
χρονικής ζώνης άμεσης λήξης μέχρι και 30 ημέρες 
όπως προσδιορίζονται στον Πίνακα Β του 
Παραρτήματος Ι της Παρούσας Πράξης και ως 
παρονομαστής τα «δανειακά κεφάλαια» όπως 
προσδιορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος 1 
της Παρούσας Πράξης. Το ελάχιστο όριο του δείκτη 
ορίζεται σε: 
(ι) 15% μέχρι την 30.9.2005 και 
(ιι) 20% από την 1.10.2005 και εφεξής. 
β) Δείκτης Ασυμφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων - 
Υποχρεώσεων, ορίζεται το πηλίκο του κλάσματος στο 
οποίο ως αριθμητής λαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο 
της διαφοράς των «απαιτήσεων και υποχρεώσεων» της 
χρονικής ζώνης άμεσης λήξης μέχρι και 30 ημέρες 
όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος 
Ι της Παρούσας Πράξης και ως παρονομαστής τα 
«δανειακά κεφάλαια» όπως προσδιορίζονται στον 
Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι της Παρούσας Πράξης. 
Το ελάχιστο όριο του δείκτη (με την επισήμανση του 
αρνητικού πρόσημου) ορίζεται σε: 
(ι) -25% μέχρι την 30.9.2005 και 
(ιι) -20% από την 1.10.2005 και εφεξής. 
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2. Τα στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατατάσσονται σε χρονικές ζώνες κατά τα 
προβλεπόμενα στους Πίνακες Α1 και Α2 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας Πράξης και τις 
αντίστοιχες οδηγίες, οι δε σχετικοί δείκτες αναφέρονται 
στον Πίνακα Β του ιδίου Παραρτήματος. 
  
3. Οι κατά τα ανωτέρω Πίνακες Α1, Α2 και Β του 
Παραρτήματος Ι συμπληρώνονται συγκεντρωτικά για 
όλα τα νομίσματα, σε ατομική βάση, 
συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων των 
καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα 
στην Ελλάδα που λειτουργούν στο εξωτερικό. 
  
Β. Υποβολή Στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμπληρώνουν 
τους ανωτέρω Πίνακες Α1, Α2 και Β με τα στοιχεία της 
τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε τριμήνου και να 
τους υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος - (Δ/νση 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) εντός είκοσι 
ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου. 
  
2. Επίσης, οι Πίνακες Α1 και Α2 θα συμπληρώνονται 
στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και με βάση τα 
προϋπολογιζόμενα μεγέθη ενεργητικού και παθητικού 
του επόμενου έτους και θα υποβάλλονται με τίτλο 
«ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ», εντός 30 ημερών από 
το τέλος κάθε έτους. 
  
3. Η πρώτη υποβολή στοιχείων θα αφορά τα στοιχεία 
της 30ης Σεπτεμβρίου 2005. 
  
Γ. Τήρηση Ελάχιστων Ορίων 
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν τα 
ελάχιστα όρια σε κάθε χρονική στιγμή καθώς και να 
γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος 
(Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), κάθε 
σημαντική επί έλαττον απόκλιση (μεγαλύτερη των δύο 
εκατοστιαίων μονάδων) των υποχρεωτικών δεικτών 
από τα ελάχιστα όρια της παραγράφου 1 του ανωτέρω 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 111 - 

Κεφαλαίου Α. Τα στοιχεία ρευστότητας (Πίνακες Α1, Α2 
και Β) είναι στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και 
τηρούνται για δύο έτη. 
  
2. Στην ανωτέρω γνωστοποίηση θα πρέπει επίσης να 
αναφέρονται οι λόγοι της απόκλισης καθώς και τα 
μέτρα που τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν λάβει ή 
σκοπεύουν να λάβουν για τη συμμόρφωση τους με τα 
ελάχιστα όρια. 
  
Δ. Βασικές Αρχές Διαχείρισης του Κινδύνου 
Ρευστότητας 
Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν συστήματα 
διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας τα οποία να 
βασίζονται και στις αρχές που αναλυτικότερα 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα II της παρούσας 
Πράξης. 
  
Ε. Καταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων που Εδρεύουν 
σε Αλλες Χώρες 
Υποχρέωση εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων έχουν 
και τα καταστήματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) καθώς και σε 
τρίτες (εκτός Ε.Ο.Χ.) χώρες, κατά τις διατάξεις του Ν. 
2076/1992, όπως ισχύει, (άρθρα 19 και 12). 
Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να άρει, κατά 
περίπτωση, την υποχρέωση για τήρηση των ελαχίστων 
ορίων των υποχρεωτικών δεικτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα 
δεσμεύονται έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ότι σε 
κάθε χρονική στιγμή οι αρμόδιες κεντρικές τους 
υπηρεσίες θα καλύπτουν τις ανάγκες ρευστότητας των 
καταστημάτων τους στην Ελλάδα κατά ισοδύναμο 
τρόπο. 
  
ΣΤ. Λοιπές Διατάξεις 
α) Τα Παραρτήματα Ι, II και III, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης. 
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β) Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού 
Συστήματος για την παροχή των τυχόν αναγκαίων 
διευκρινίσεων και οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας Πράξης καθώς και για την 
εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω Κεφαλαίου Ε 
που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών ρευστότητας 
από τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλες 
χώρες, για τα καταστήματα τους που λειτουργούν στην 
Ελλάδα. 
γ) Η παρούσα Πράξη ισχύει από της 1ης Ιουλίου 2005, 
αφ' ότου και καταργείται η Π.Δ/Τ.Ε 2156/10.12.1992, 
όπως ισχύει. 
  
Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
1.Α) ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Β) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΩΝ 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Βλέπε οικείο ΦΕΚ 
  
Διευκρινίζεται ότι για την αξιολόγηση του κινδύνου 
ρευστότητας (πέραν των ελάχιστων ορίων), η Τράπεζα 
της Ελλάδος θα υπολογίζει εσωτερικά τους δείκτες και 
για τις υπόλοιπες ζώνες δηλ. άμεσης λήξης έως 7 
ημέρες, 3 μήνες, 6 μήνες και 12 μήνες. 
  
Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
α. Τα στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατατάσσονται στις χρονικές ζώνες των ανωτέρω 
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Πινάκων Α1 και Α2 ανάλογα με την εναπομένουσα 
διάρκεια μέχρι τη λήξη τους. Σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχει τακτή συμβατική ημερομηνία λήξης για 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή υποχρεώσεις τότε αυτές 
κατατάσσονται στις χρονικές ζώνες σύμφωνα με τη 
λογιστική αρχή της συντηρητικότητας, δηλ. οι 
απαιτήσεις στη χρονική ζώνη άνω του έτους ενώ οι 
υποχρεώσεις στη χρονική ζώνη άμεση λήξη. Εξαίρεση 
από τους δύο αυτούς κανόνες αποτελούντα «άμεσα 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού» καθώς και οι 
καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου, των οποίων η 
κατάταξη στις χρονικές ζώνες καθορίζεται με βάση 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς (behavioral analysis). 
β. Στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού σε λοιπά 
νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση τις 
τρέχουσες ισοτιμίες στο τέλος του μήνα αναφοράς. 
Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατατάσσονται στις χρονικές ζώνες 
σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 
  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΥΣΙΑΣ 
1. ΤΑΜΕΙΟ 
α. Τα μετρητά στη ζώνη άμεσης λήξης, 
β. Οι επιταγές προς είσπραξη σε ευρώ στη ζώνη 2-7 
ημέρες ενώ αυτές σε λοιπά νομίσματα στη ζώνη 8-30 
ημέρες. 
2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
(α) - (στ). Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια 
μέχρι τη λήξη τους. 
- Ειδικά για τις καταθέσεις όψεως σε ανταποκριτές 
εξωτερικού (περιπτώσεις β και δ), ποσοστό 10% του 
λογιστικού υπολοίπου στη ζώνη 1-3 μήνες και το 
υπόλοιπο στη ζώνη άμεσης λήξης. 
ζ) Τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά στην Τράπεζα 
της Ελλάδος (Τ.Ε) κατατάσσονται στη ζώνη 8-30 
ημέρες. 
η) Το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του τρεχούμενου 
λογαριασμού στην Τ.Ε κατατάσσεται στη ζώνη άμεσης 
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λήξης σύμφωνα με το λογιστικό υπόλοιπο του 
πιστωτικού ιδρύματος. 
3. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
3.1) ΑΜΕΣΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού είναι τα 
στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά 
ιδρύματα για απόκτηση άμεσης ρευστότητας με τη 
ρευστοποίηση τους στη δευτερογενή αγορά. Ως άμεσα 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία καθορίζονται τα παρακάτω με 
την προϋπόθεση ότι ανήκουν στο Εμπορικό 
Χαρτοφυλάκιο και στο Διαθέσιμο προς Πώληση 
Χαρτοφυλάκιο: 
α) Ομόλογα και ομολογίες έκδοσης Κυβερνήσεων 
χωρών του Πίνακα Ατού Παραρτήματος III, 
β) Ομόλογα και ομολογίες εγγυημένα από Κυβερνήσεις 
χωρών του Πίνακα Ατού Παραρτήματος III, 
γ) Έντοκα Γραμμάτια έκδοσης Κυβερνήσεων χωρών 
του Πίνακα Α του Παραρτήματος III, 
δ) Εγκεκριμένα εταιρικά ομόλογα, δηλ. εταιρικά 
ομόλογα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί ως εγκεκριμένα 
στοιχεία σύμφωνα με την παράγραφο δ της ενότητας Δ 
του Κεφαλαίου Ατού Παραρτήματος Ι της ΠΔ/ΤΕ 
2397/1996 όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα II 
της ΠΔ/ΤΕ 2494/2002. ε) Μετοχές εισηγμένες σε 
οργανωμένες αγορές των χωρών του Πίνακα Ατού 
Παραρτήματος III. 
στ) Αμοιβαία Κεφάλαια διαπραγματεύσιμα σε αγορές 
των χωρών του Πίνακα Α του Παραρτήματος III. 
Τα ανωτέρω στοιχεία κατατάσσονται στη χρονική ζώνη 
2-7 ημέρες συνολικά ανά κατηγορία, ανεξαρτήτως 
ληκτότητας, στην τρέχουσα αξία τους η οποία 
προσδιορίζεται ως εξής: 
Τρέχουσα αξία = Συνολική τρέχουσα αξία των ανωτέρω 
κατηγοριών τίτλων 
(πλέον) + [τρέχουσα αξία των τίτλων που το πιστωτικό 
ίδρυμα έχει αποκτήσει μέσω πράξεων προσωρινής 
εκχώρησης χρεογράφων (reverse repos) με συμφωνία 
υποχρεωτικής επαναπώλησης]. Ταυτόχρονα η απαίτηση 
από τις εν λόγω πράξεις θα αφαιρείται από τους 
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λογαριασμούς ενεργητικού όπου λογιστικά έχει 
καταχωρηθεί, (μείον) - [τρέχουσα αξία των τίτλων που 
ανήκουν στο εμπορικό και διαθέσιμο προς πώληση 
χαρτοφυλάκιο και το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκχωρήσει 
μέσω πράξεων προσωρινής εκχώρησης χρεογράφων 
(repos) με συμφωνία υποχρεωτικής επαναγοράς. 
Ταυτόχρονα η υποχρέωση από τις εν λόγω πράξεις θα 
αφαιρείται από τους λογαριασμούς παθητικού όπου 
λογιστικά έχει καταχωρηθεί. 
(μείον) - [τρέχουσα αξία των τίτλων που ανήκουν στο 
εμπορικό και διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο και 
το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκχωρήσει στην Τράπεζα της 
Ελλάδος ως ασφάλεια για τη χρηματοδότηση του μέσω 
πράξεων Νομισματικής Πολιτικής (πράξεις ανοικτής 
αγοράς και πάγιες διευκολύνσεις) και ενδο-ημερήσιας 
χρηματοδότησης]. Ταυτόχρονα η υποχρέωση από τις εν 
λόγω πράξεις θα αφαιρείται από τους λογαριασμούς 
παθητικού όπου λογιστικά έχει καταχωρηθεί. 
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω πράξεων κατατάσσεται εξ' 
ολοκλήρου στη ζώνη 2-7 ημέρες μειωμένο κατά τα 
κάτωθι ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορία, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη και η μεταβλητότητα των τιμών των 
εν λόγω χρεογράφων. 
α) Ομόλογα και ομολογίες:             10% 
β) Ομόλογα και ομολογίες εγγυημένα:   10% 
γ) Έντοκα Γραμμάτια:                   5% 
δ) Εγκεκριμένα εταιρικά ομόλογα:      20% 
ε) Μετοχές εισηγμένες:               40% 
στ) Αμοιβαία κεφάλαια: Κατ' επιλογήν των πιστωτικών 
ιδρυμάτων είτε ανάλογα με τη σύνθεση των 
επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου είτε με βάση τις 
κύριες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων που 
καθορίζονται με την Απόφ. 129/14.4.1998 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, εφαρμόζοντας 
τα αντίστοιχα ποσοστά έκπτωσης των ανωτέρω 
κατηγοριών. 
Για λόγους λογιστικής συμφωνίας μεταξύ ενεργητικού 
και παθητικού, η διαφορά μεταξύ του ποσού που 
κατατάσσεται στη ζώνη 2-7 ημέρες και της αξίας 
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ισολογισμού των τίτλων αυτών κατατάσσεται στη ζώνη 
άνω του έτους. 
3.2) ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
Τα υπόλοιπα χρεόγραφα που δεν ανήκουν στις 
κατηγορίες της ανωτέρω παραγράφου (3.1) 
κατατάσσονται ως εξής: 
ι) Χρεόγραφα ανωτέρω κατηγοριών (α), (β), (γ) που 
ανήκουν στο Εμπορικό και Διαθέσιμο προς Πώληση 
Χαρτοφυλάκιο αλλά είναι έκδοσης ή εγγύησης 
Κυβερνήσεων λοιπών χωρών (Πίνακας Β του 
Παραρτήματος III), καθώς και αυτά που ανήκουν στο 
Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ανεξαρτήτως εκδότη ή 
εγγυητή, κατατάσσονται ανάλογα με την εναπομένουσα 
διάρκεια μέχρι τη λήξη τους στην ονομαστική τους 
αξία. 
ιι) Μη εγκεκριμένα εταιρικά ομόλογα που ανήκουν στο 
Εμπορικό και Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο, 
καθώς και εγκεκριμένα και μη εγκεκριμένα που 
ανήκουν στο Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ανάλογα με 
την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη τους στην 
ονομαστική τους αξία. 
iii) Μετοχές εισηγμένες που ανήκουν στο Εμπορικό και 
Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο αλλά 
διαπραγματεύονται σε αγορές λοιπών χωρών (Πίνακας 
Β του Παραρτήματος III), μετοχές εισηγμένες που 
ανήκουν στο Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και μετοχές μη 
εισηγμένες, στη ζώνη άνω του έτους στην αξία 
ισολογισμού. 
ιν) Αμοιβαία Κεφάλαια που ανήκουν στο Εμπορικό και 
Διαθέσιμο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο αλλά 
διαπραγματεύονται σε αγορές λοιπών χωρών (Πίνακας 
Β του Παραρτήματος III) και αμοιβαία κεφάλαια που 
ανήκουν στο Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, στη ζώνη άνω 
του έτους στην αξία ισολογισμού. 
ν) Συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο πάσης φύσεως 
επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% 
κατατάσσονται στη ζώνη άνω του έτους στην αξία 
ισολογισμού, αφού αφαιρεθούν από το λογαριασμό 
απαιτήσεων όπου λογιστικά έχουν καταχωρηθεί. 
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νι) Η αξία ισολογισμού των τίτλων των repos με 
συμφωνία υποχρεωτικής επαναγοράς καθώς και των 
εκχωρηθέντων στην Τ.Ε τίτλων, που ανήκουν στο 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, αφαιρείται από τα λοιπά 
χρεόγραφα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σελίδα 
11. 
Για τους τίτλους των ανωτέρω εδαφίων (ι) και (ιι), η 
τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας ισολογισμού και της 
ονομαστικής αξίας κατατάσσεται, για λόγους λογιστικής 
συμφωνίας μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, στη 
ζώνη άνω του έτους. 
  
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη 
τους. 
  
5. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΕΣ 
α) Χρεολυτικά και τοκοχρεολυτικά δάνεια 
Τα υπόλοιπα των χρεολυτικών δανείων και των 
τοκοχρεολυτικών χωρίς τον ενσωματωμένο στις δόσεις 
τόκο κατατάσσονται ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 
αποπληρωμής τους. 
β) Δάνεια ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών 
ι) Με τη μέθοδο της μέσης διάρκειας. 
Χρηματοδοτήσεις με τη μορφή ανοιχτού αλληλόχρεου 
τρεχούμενου λογαριασμού κατατάσσονται στη χρονική 
ζώνη που αντιστοιχεί στη μέση διάρκεια τους η οποία 
προκύπτει από τη σχέση: 
                  Μ.Η.Υ 
Μέση διάρκεια =  
                Μ.Η.Μ.Υ 
όπου: Μ.Η.Υ., το Μέσο Ημερήσιο Υπόλοιπο των 
λογαριασμών της κατηγορίας αυτής κατά τις αμέσως 
προηγούμενες 365 ημέρες περιλαμβανομένης και της 
ημερομηνίας αναφοράς και, Μ.Η.Μ.Υ η Μέση Ημερήσια 
Μείωση του Υπολοίπου των λογαριασμών της 
κατηγορίας αυτής κατά τις αμέσως προηγούμενες 365 
ημέρες περιλαμβανομένης και της ημερομηνίας 
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αναφοράς. Το Μ.Η.Υ και Μ.Η.Μ.Υ υπολογίζονται κατά 
λογαριασμό και όχι συνολικά ως εξής: 
Μ.Η.Υ. Άθροισμα των ημερήσιων υπολοίπων και 
365 
  
Άθροισμα των μειώσεων των ημερήσιων υπολοίπων 
365 
ιι) Εναλλακτική μέθοδος - Με βάση καθορισμένα 
ποσοστά 
Σε περίπτωση όπου ο υπολογισμός της μέσης διάρκειας 
δεν είναι εφικτός για συγκεκριμένους λόγους που εκ 
των προτέρων θα γνωστοποιούνται στην Τ. Ε, τα 
πιστωτικά ιδρύματα δύνανται εναλλακτικά να 
κατατάσσουν τα ανωτέρω στοιχεία ως εξής: 
8 50%του συνολικού υπολοίπου στη ζώνη 8-30 ημέρες 
και, 
* 50% του συνολικού υπολοίπου στη ζώνη 3-6 μήνες. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να 
προσαρμόσει τα ως άνω ποσοστά κατανομής σε 
περιπτώσεις σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των δύο 
μεθόδων (ι) και (ιι) ως προς τις χρονικές ζώνες 
κατάταξης των στοιχείων. 
  
6. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Χρηματοδοτήσεις με τρίμηνη τουλάχιστον καθυστέρηση 
στην καταβολή τόκων ή κεφαλαίου καθώς και 
ρυθμισθείσες χρηματοδοτήσεις μέχρι τη συμπλήρωση 
εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της 
εξυπηρέτησης τους, κατατάσσονται στη ζώνη άνω του 
έτους. 
  
7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
* Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη 
λήξη τους. 
* Οι απαιτήσεις χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης, 
κατατάσσονται στη ζώνη άνω του έτους. 
* Οι δεδουλευμένοι, κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
τόκοι και άλλα δεδουλευμένα έσοδα κατατάσσονται 
ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα είσπραξης τους. 
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Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη δεδουλευμένοι 
τόκοι και άλλα έσοδα. 
  
8. ΔΙΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Αν παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό 
κατατάσσεται στη ζώνη 2-7 ημέρες. 
  
9. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
Στη ζώνη άνω του έτους. 
  
10. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 
Πάγια και εμπορεύματα από κατασχέσεις στη ζώνη άνω 
του έτους. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
α) ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ 
ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
Κατατάσσονται στη ζώνη άμεσης λήξης σε ποσοστό 
μέχρι 50% του αχρησιμοποίητου υπολοίπου και το 
εναπομένον 50% στη ζώνη άνω του έτους, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: ι) Ύπαρξη έγκυρης νομικά σύμβασης, ιι) 
Αμετάκλητη δυνατότητα άμεσης χρήσης χωρίς 
προϋποθέσεις, iii) Ελάχιστη αρχική διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης, 6 μήνες. 
  
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΥΣΙΑΣ 
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
(α) - (στ): Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια 
μέχρι τη λήξη τους. 
ζ. Το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του τρεχούμενου 
λογαριασμού στην Τ. Ε στη ζώνη άμεσης λήξης με βάση 
το λογιστικό υπόλοιπο του πιστωτικού ιδρύματος. 
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
α) Οι καταθέσεις όψεως και οι τρεχούμενοι λογαριασμοί 
καταθέσεων κατατάσσονται κατά 20% του συνολικού 
υπολοίπου τους στη ζώνη άμεσης λήξης και κατά το 
εναπομένον 80% στη ζώνη άνω του έτους, 
β) Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου κατατάσσονται κατά 
15% του συνολικού υπολοίπου τους στη ζώνη άμεσης 



 
 

Ο δείκτης φερεγγυότητας ως μορφή κρατικής εποπτείας 
 

 

 
MBA EXECUTIVE/ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 
    
  - 120 - 

λήξης και κατά το εναπομένον 85% στη ζώνη άνω του 
έτους, 
γ) Οι καταθέσεις προθεσμίας κατατάσσονται ανάλογα 
με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη τους. 
3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη 
τους στην ονομαστική τους αξία. 
4. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη 
τους στην ονομαστική τους αξία. 
5. ΔΙΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Αν παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό 
κατατάσσεται στη ζώνη άμεσης λήξης. 
6. ΕΠΙΤΑΓΕΣ-ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Στη ζώνη άμεσης 
λήξης. 
7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
* Ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη 
λήξη τους. 
* Οι υποχρεώσεις χωρίς τακτή ημερομηνία λήξης, 
κατατάσσονται στη ζώνη άμεσης λήξης. 
* Οι δεδουλευμένοι, κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
τόκοι και άλλα δεδουλευμένα έξοδα κατατάσσονται 
ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμής τους. 
Αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη δεδουλευμένοι 
τόκοι και άλλα έξοδα. 
8.  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
α) Οι γενικές και ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις κατατάσσονται στη ζώνη άνω του έτους, 
β) Οι προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 
κατατάσσονται ανάλογα με τον εκτιμώμενο από το 
πιστωτικό ίδρυμα χρόνο μέχρι να καταστούν 
ληξιπρόθεσμες οι δημιουργηθησόμενες υποχρεώσεις. 
9.  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Στη ζώνη άνω του 
έτους. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
α) ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ 
ΔΟΘΕΝΤΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Στη ζώνη άμεσης λήξης σε ποσοστό 20% του 
συνολικού αχρησιμοποίητου υπολοίπου και το 
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εναπομένον 80% στη ζώνη άνω του έτους, εφ' όσον 
παρέχεται στους πελάτες αμετάκλητη δυνατότητα 
άμεσης χρήσης χωρίς προϋποθέσεις, 
β) ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ 
ΔΟΘΕΝΤΑ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΡΙΑ 
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 
Στη ζώνη άμεσης λήξης σε ποσοστό 50% του 
συνολικού αχρησιμοποίητου υπολοίπου και το 
εναπομένον 50% στη ζώνη άνω του έτους, εφόσον 
υφίσταται έγκυρη νομικά σύμβαση με ελάχιστη αρχική 
διάρκεια 6 μήνες και παρέχεται αμετάκλητη δυνατότητα 
άμεσης χρήσης χωρίς προϋποθέσεις. 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
1. Για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου 
ρευστότητας τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διαθέτουν: 
α) Εγκεκριμένη από τη Διοίκηση στρατηγική και 
πολιτικές διαχείρισης, σε ημερήσια βάση, της 
ρευστότητας. Στις πολιτικές διαχείρισης να 
περιλαμβάνονται όρια ρευστότητας καθώς και οι 
διαδικασίες έγκρισης και ανανέωσης τους. 
β) Μηχανισμό ενημέρωσης της Διοίκησης, σε τακτική 
βάση, για την κατάσταση ρευστότητας του πιστωτικού 
ιδρύματος. 
γ) Κατάλληλη διοικητική δομή για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της πολιτικής ρευστότητας. 
δ) Επάρκεια πληροφοριακών συστημάτων για την 
μέτρηση, παρακολούθηση και έλεγχο του κινδύνου 
ρευστότητας, καθώς και για την παραγωγή σχετικών 
αναφορών. 
2. Ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει: 
α) Να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες και 
μεθόδους σε συνεχή βάση για τη: 
ι) Μέτρηση και παρακολούθηση των καθαρών 
χρηματοδοτικών αναγκών, 
ιι) Παρακολούθηση της μεταβλητότητας των 
καταθέσεων και ιδίως των μεγάλων καταθετών δηλ. 
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αυτών πού το σύνολο των καταθέσεων εκάστου 
υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων 
του πιστωτικού ιδρύματος, 
iii) Αξιολόγηση της διασποράς των πηγών 
χρηματοδότησης ανά αντισυμβαλλόμενο, ανά 
γεωγραφική περιοχή καθώς και ανά χρηματοοικονομικό 
κέντρο. 
β) Να εφαρμόζουν διάφορα σενάρια προσομοίωσης 
καταστάσεων κρίσης (stress testing) και να αξιολογούν 
την επίπτωση τους επί της ρευστότητας τους καθώς και 
επί των υποχρεωτικών δεικτών, ώστε να είναι σε θέση 
να διαχειρίζονται τον κίνδυνο ρευστότητας ακόμα και 
σε μη κανονικές συνθήκες. Συμπληρωματικά όρια 
ρευστότητας θα πρέπει να καθορίζονται και με βάση τα 
αποτελέσματα των ως άνω σεναρίων. Τα ελάχιστα 
σενάρια προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης θα 
αφορούν α) μείωση (απόσυρση) καταθέσεων πελατών 
και β) διακοπή ορίων διατραπεζικού δανεισμού, με 
εφαρμογή διαφόρων εναλλακτικών ποσοστών. Τα 
σενάρια καθώς και τα αποτελέσματα τους θα 
γνωστοποιούνται στην Τ.Ε ανά εξάμηνο. 
γ) Να διαθέτουν τις κατάλληλες μεθοδολογίες για την 
ανάλυση της ρευστότητας με βάση τα 
προϋπολογιζόμενα μεγέθη ενεργητικού και παθητικού 
και να προβαίνουν, σε τακτική βάση, σε επανεξέταση 
και, όπου είναι αναγκαίο, αναθεώρηση των υποθέσεων 
με βάση τις οποίες εκτιμώνται τα εν λόγω μεγέθη. 
δ) Να προβαίνουν σε περιοδική επανεξέταση της 
δυνατότητας πρόσβασης στις αγορές, υπό κανονικές και 
μη συνθήκες, για την άντληση πόρων χρηματοδότησης 
των δραστηριοτήτων τους. 
  
3. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν 
Σχέδιο Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ρευστότητας στο 
οποίο να περιλαμβάνεται στρατηγική διαχείρισης 
προβλημάτων ρευστότητας καθώς και καταστάσεων 
κρίσης ρευστότητας. 
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4. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου της διαχείρισης 
του κινδύνου ρευστότητας τα οποία να περιλαμβάνουν: 
α) Πολιτικές και διαδικασίες εγκρίσεων και ορίων. 
β) Τακτική αξιολόγηση, από την μονάδα Εσωτερικής 
Επιθεώρησης, της επάρκειας και αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 
γ) Περιοδική αξιολόγηση, από την μονάδα Εσωτερικής 
Επιθεώρησης, των εφαρμοζομένων διαδικασιών για τη 
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 
  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΡΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ /ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ G10 
1. Γερμανία                17. Ισπανία 
2. Αυστρία                 18. Σουηδία 
3. Ισλανδία                19. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
4. Βέλγιο                   20. Καναδάς 
5. Δανία                    21. Ελβετία 
6. Φινλανδία              22. Ιαπωνία 
7. Γαλλία                   23. Κύπρος 
8. Ελλάδα                 24. Πολωνία 
9. Ιρλανδία                25. Τσεχία 
10. Ιταλία                 26. Ουγγαρία 
11. Λιχτενστάιν          27. Σλοβακία 
12. Λουξεμβούργο       28. Σλοβενία 
13. Ολλανδία              29. Λιθουανία 
14. Νορβηγία              30. Λετονία 
15. Πορτογαλία           31. Εσθονία 
16.  Μεγάλη Βρετανία   32. Μάλτα 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
Ολες οι άλλες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον 
ανωτέρω πίνακα Α. 
  

 
 



ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2563/19.7.2005 
 
 

ΘΕΜΑ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Π∆/ΤΕ 1313/9.6.1988 µε θέµα 
«Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην Τράπεζα της 
Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, ρευστότητας και 
αποδοτικότητας». 

 
 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: 
 
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, 
 
β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, 

πιστωτικής και συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 12, παράγρ. 1 του Ν. 2548/97, 

 
γ) τον Α.Ν. 1665/1951 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών», όπως ισχύει, 
 
δ) το Ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 

ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» και συγκεκριµένα τα άρθρα 10, 17, 
18, παράγραφοι 1α, 1β, 2 και 3 και 19, όπως ισχύουν, 

 
ε) το Παράρτηµα ΙΧ του Ν. 2155/1993 για την κύρωση της συµφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, όπως ισχύει, 
 
στ) την κωδικοποιηµένη Τραπεζική Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000,  
 
ζ) την Π∆/ΤΕ 1312/9.6.1988 «Έλεγχοι φερεγγυότητας, ρευστότητας και 

αποδοτικότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος», 
όπως ισχύει,  

 
η) το Π.∆. 267/12.7.1995 σχετικά µε την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων σε 

ενοποιηµένη βάση,  
 
θ) την Π∆/ΤΕ 2258/2.11.1993, όπως ισχύει, σχετικά µε τον καθορισµό πλαισίου 

λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυµάτων µε τη µορφή πιστωτικών 
συνεταιρισµών του Ν. 1667/1986, 

 
ι) τις διατάξεις του Π.∆. 384/31.12.1992, περί ορισµού του περιεχοµένου και του 

χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις 
Τράπεζες,  

 
ια) την Π∆/ΤΕ 1313/9.6.1988 «Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου φερεγγυότητας, 
ρευστότητας και αποδοτικότητας», όπως ισχύει, 

 
ιβ) τις διατάξεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων για την 

υποβολή σχετικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, που καθορίζονται 
µε τις Π∆/ΤΕ 2053/18.3.1992, 2156/10.12.1992, 2246/16.9.1993, 
2291/21.2.1994, 2397/7.11.1996, 2438/6.8.1998, 2442/29.1.1999, 
2461/5.4.2000, 2474/31.5.2001, 2494/27.5.2002, 2520/10.2.03, 
2524/23.7.2003, 2527/8.12.2003 και 2560/1.4.2005 και την απόφ. ΕΤΠΘ 
159/6/26.9.2003, όπως ισχύουν, 
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ιγ) την Εγκύκλιο ∆ιοίκησης Τράπεζας της Ελλάδος 9/30.10.2003 µε θέµα: 

Πλαίσιο εποπτείας προγράµµατος τιτλοποίησης απαιτήσεων από συµβάσεις 
πιστώσεων (securitization), 

 
ιδ) την Εγκύκλιο ∆ιοίκησης Τράπεζας της Ελλάδος 2/22.1.2004 µε θέµα: 

Εποπτική µεταχείριση των πιστωτικών παράγωγων χρηµατοπιστωτικών 
µέσων (credit derivatives),    

 
ιε) την απόφ. ΕΝΠΘ 595/2/27.6.1997, όπως ισχύει, σχετικά µε την επιβολή 

κυρώσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα σε περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής 
στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

 
ιστ) την απόφ. ΕΤΠΘ 198/9/17.5.2005 σχετικά µε την εποπτική µεταχείριση των 

λογιστικών στοιχείων και διαφορών αναπροσαρµογής που προκύπτουν κατά 
την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ), 

 
ιζ) τη σκοπιµότητα κωδικοποίησης σε ενιαίο κείµενο των στοιχείων που 

υποβάλλονται για τους σκοπούς άσκησης εποπτείας από την Τράπεζα της 
Ελλάδος,  για τη διευκόλυνση των πιστωτικών ιδρυµάτων και την ενίσχυση 
της αποτελεσµατικότητας της εποπτικής διαδικασίας,    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  

 
να τροποποιήσει και να κωδικοποιήσει σε ενιαίο κείµενο τις διατάξεις που αφορούν 
την υποβολή εποπτικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος (∆ΕΠΣ), ως εξής:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:  ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Α.  Κεφαλαιακή και µετοχική διάρθρωση  

1α. Ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων κατά την έννοια της Π∆/ΤΕ 2053/18.3.1992, 
όπως ισχύει  για τα πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (Υπόδειγµα πινάκων E10 Α).  

1β.  Ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων κατά την έννοια της  Π∆/ΤΕ 2053/18.3.1992, 
όπως ισχύει, για τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (Υπόδειγµα E10 Β).  

2. Ανάλυση της µετοχικής διάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 2076/92 και ιδιαίτερα το άρθρο 17 (Υπόδειγµα  Ε11). 
Εκτός από την τακτική υποβολή τους, τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται και µετά 
από κάθε σηµαντική, κατά την έννοια του άρθρου 17 του Ν. 2076/1992, 
µεταβολή τους.  

3. Στοιχεία για τις ειδικές συµµετοχές σε πιστωτικά και χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα, σε ασφαλιστικές εταιρείες και σε εταιρείες διαχείρισης υπηρεσιών 
πληροφορικής και ακινήτων  (Υπόδειγµα Ε12). 

4. Στοιχεία για τις ειδικές συµµετοχές σε επιχειρήσεις εκτός του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, που αφορούν τον έλεγχο της τήρησης των 
ορίων του άρθρου 16 του Ν. 2076/1992  (Υπόδειγµα Ε13). 
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Β.  Πιστωτικός κίνδυνος 

1α. Στοιχεία για τη στάθµιση ως προς τον πιστωτικό  κίνδυνο για τα 
πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2524/23.7.2003 (Υπόδειγµα Ε20 
Α).  

1β. Στοιχεία για την στάθµιση ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την  Π∆/ΤΕ 2524/23.7.2003 και τους σχετικούς 
πίνακες όπως ισχύουν, για τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), που κωδικοποιούνται και εντάσσονται στην 
παρούσα Πράξη (Υπόδειγµα Ε20 Β). 

2α. Στοιχεία για προγράµµατα τιτλοποίησης απαιτήσεων από συµβάσεις 
πιστώσεων (securitisation), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Εγκύκλιο 
∆ιοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 9/30.10.2003 (Υπόδειγµα Ε21). 

2β. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν εντός 
δέκα εργάσιµων ηµερών από την πραγµατοποίησή τους, τυχόν αλλαγές που 
σχετίζονται µε το σχήµα τιτλοποίησης απαιτήσεων και αφορούν: 

(i)  Τη συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και 

(ii) Τη συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων σε συµφωνίες ανταλλαγής µε 
την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού. 

2γ.     Το επίσηµο ενηµερωτικό δελτίο σε δύο (2) αντίτυπα, κατά την έναρξη της 
τιτλοποίησης. 

3. Στοιχεία για την επάρκεια των προβλέψεων σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
στην  Π∆/ΤΕ 2442/29.1.1999 υποδείγµατα όπως ισχύουν (Κωδικός Ε22). 

4. Κατανοµή στεγαστικών δανείων µε βάση το ποσοστό κάλυψης τους µε 
υποθήκες και προσηµειώσεις  (loan-to-value-ratio) (Υπόδειγµα Ε23). 

5. Στοιχεία µεταβολών της πιστοληπτικής διαβάθµισης των πιστούχων 
(Υπόδειγµα Ε24). 

Γ. Κίνδυνοι Αγοράς 

1α. Στοιχεία για τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο συναλλάγµατος όπως 
αντίστοιχα ορίζονται στις Π∆/ΤΕ 2397/7.11.1996 και 2291/21.2.1994, όπως 
ισχύουν και τα αντίστοιχα συνηµµένα στις ανωτέρω Π∆/ΤΕ υποδείγµατα 
όπως ισχύουν, που παραµένουν αµετάβλητα (Κωδικός Ε30).  

1β. Στοιχεία για τον κίνδυνο συναλλάγµατος, ως ανωτέρω, προσαρµοσµένα για 
τα πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ. (Υπόδειγµα Ε31) 

2. Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύµατα που κάνουν χρήση των εσωτερικών 
υποδειγµάτων σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2494/27.5.2002, θα πρέπει εντός 
εικοσαηµέρου από το τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου να υποβάλλουν τα 
αποτελέσµατα του δοκιµαστικού εκ των υστέρων ελέγχου, όπως αυτά 
προέκυψαν κατά την περίοδο του εν λόγω τριµήνου και τα αποτελέσµατα του 
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προγράµµατος προσοµοίωσης κρίσεων, τα οποία υποβάλλονται στη 
∆ιοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος (Κωδικός Ε32). 

∆. Μεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα και συγκέντρωση κινδύνων. 

1. Στοιχεία για την εποπτεία και τον έλεγχο των µεγάλων χρηµατοδοτικών 
ανοιγµάτων,  κατά τις διατάξεις της Π∆/ΤΕ 2246/16.9.1993, όπως ισχύει   
(Υπόδειγµα Ε40).    

2. Στοιχεία για τις απαιτήσεις από πελάτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα (Υπόδειγµα Ε41).  

3.  Στοιχεία µεγάλων οφειλετών – οφειλών  (Υπόδειγµα Ε42). Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλλονται σε ενοποιηµένη βάση, εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα  υπάγεται 
στις διατάξεις του Π.∆. 267/24.7.1995 και σε ατοµική βάση σε αντίθετη 
περίπτωση. Καθορίζεται ενιαίο όριο αναφοράς των ανοιγµάτων και 
διακοπής της αναγγελίας τους στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.   

4. Στοιχεία για τις ανοικτές θέσεις του πιστωτικού ιδρύµατος σε επενδυτικές 
εταιρείες  υψηλής µόχλευσης  (hedge funds)  (Υπόδειγµα Ε43). 

5. Στοιχεία χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων προς 
κατοίκους εξωτερικού ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονοµική και 
γεωγραφική ζώνη σύµφωνα µε την Π∆/ΤΕ 2520/10.2.03. Για τα στοιχεία αυτά 
υποβάλλονται οι συνηµµένοι πίνακες του Υποδείγµατος Ε44.   

6. Στοιχεία για τη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό – 
µέσω υποκαταστηµάτων και  θυγατρικών εταιρειών (Υπόδειγµα Ε45). 

7α. Στοιχεία για τις διεταιρικές συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τη 
µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία (συµµετοχών) ή και τις θυγατρικές της 
(Υπόδειγµα Ε46). 

7β. Τις αρχές και διαδικασίες της ειδικής χρηµατοδοτικής πολιτικής που 
τυχόν ακολουθείται από το πιστωτικό ίδρυµα έναντι µητρικής χρηµατοδοτικής 
εταιρείας (συµµετοχών) και των θυγατρικών της. Στην έννοια των 
χρηµατοδοτήσεων περιλαµβάνονται τα εγκεκριµένα όρια πιστώσεων, 
εγγυοδοσίες και οι µειωµένης εξασφάλισης απαιτήσεις του πιστωτικού 
ιδρύµατος έναντι των εν λόγω εταιρειών και αντιστρόφως (Κωδικός Ε47).  

8. Στοιχεία για τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα του πιστωτικού ιδρύµατος προς 
άλλα πιστωτικά ιδρύµατα  (Υπόδειγµα Ε48). 

Ε.    Κίνδυνος Ρευστότητας 

1.  Στοιχεία για τον έλεγχο της επάρκειας της ρευστότητας σύµφωνα µε την 
Π∆/ΤΕ 2560/1.4.2005 (Κωδικός Ε50). 

ΣΤ.    Οικονοµικές καταστάσεις, αναλυτικά ισοζύγια και άλλα λογιστικά στοιχεία  

1. Οικονοµικές καταστάσεις (ετήσιες και ενδιάµεσες) σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία, ως κατωτέρω:  

i. Ισολογισµό. 
ii. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 
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iii. Πίνακα Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων – για τα πιστωτικά ιδρύµατα  
που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.    

iv. Καταστάσεις Ταµιακών Ροών – για τα πιστωτικά ιδρύµατα που  
εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

v. Προσάρτηµα ή λογιστικές αρχές και επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των  
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

vi. Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών – για τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν  
εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.   

vii. Έκθεση  ελέγχου  των οικονοµικών καταστάσεων  εκ µέρους των  
εξωτερικών ελεγκτών. 

viii. Αναλυτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις (τριµηνιαίες στην  
περίπτωση των εισηγµένων  στο ΧΑΑ πιστωτικών ιδρυµάτων) – για τα  
πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ.     

 

2. Μηνιαία αναλυτικά ισοζύγια α’, β’ και γ’ βάθµιων λογαριασµών του ΚΛΣΤ 
(υποβάλλονται από πιστωτικά ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ είτε 
συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ αλλά 
βάσει προσαρµογών των στοιχείων που προκύπτουν από λογιστικά  βιβλία  
τηρούµενα σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα). Τα στοιχεία αυτά 
υποβάλλονται σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες που διατίθενται από τη ∆ΕΠΣ 
(Υπόδειγµα Ε60).  Τα πιστωτικά ιδρύµατα  που τηρούν λογιστικά βιβλία βάσει 
των ∆ΛΠ υποβάλλουν αντίστοιχης ανάλυσης µηνιαία ισοζύγια γενικής 
λογιστικής.   

3α. ∆ηµοσιευόµενες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών 
εταιρειών εξωτερικού των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα ή αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν τη 
δραστηριότητά τους στη χώρα εγκατάστασής τους προκειµένου περί 
υποκαταστηµάτων εξωτερικού.  

3β. Πρόσφατα πορίσµατα ελέγχου: α) των εποπτικών αρχών των χωρών 
υποδοχής  β) των εξωτερικών ελεγκτών και γ) των εσωτερικών ελεγκτών του 
πιστωτικού ιδρύµατος αναφορικά µε τις ως άνω θυγατρικές εταιρείες και 
υποκαταστήµατα.  

4α. Στοιχεία για την αποδοτικότητα  σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση για τα 
πιστωτικά ιδρύµατα που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(Υπόδειγµα Ε61 Α). 

4β. Στοιχεία για την αποδοτικότητα σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση για τα 
πιστωτικά ιδρύµατα που δεν εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες πίνακες  (Υπόδειγµα Ε61 Β). 

Ζ.  Συστήµατα πληροφορικής  

1. Ενηµερωτικά στοιχεία για τον έλεγχο των συστηµάτων πληροφορικής, ως 
εξής (Υπόδειγµα  Ε70):  

i. Ελεγκτικό πρόγραµµα συστηµάτων πληροφορικής τρέχοντος έτους και 
απολογισµός προηγούµενου.  

ii. Οργανωτικές αλλαγές µονάδας εσωτερικού ελέγχου (οργανόγραµµα και 
στελέχωση). 

iii. Πορίσµατα εξωτερικών ελεγκτών για τα συστήµατα πληροφορικής. 
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2. Ενηµερωτικά στοιχεία για τη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, 
ως εξής (Υπόδειγµα  Ε71):  

i. Έργα πληροφορικής προς υλοποίηση και σε εξέλιξη καθώς και 
απολογισµό έργων προηγούµενου έτους. 

ii. Οργανωτικές αλλαγές της µονάδας πληροφορικής (οργανόγραµµα και 
στελέχωση). 

iii. Περιοχές που καλύπτονται από την πολιτική ασφάλειας τόσο σε επίπεδο 
Π.Ι. όσο και σε επίπεδο οµίλου καθώς και σηµαντικές αλλαγές που 
έγιναν στην πολιτική ασφάλειας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
έτους. 

iv. Σηµαντικά περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας των συστηµάτων. 

v. Ετήσια ποσοστά διαθεσιµότητας των κρίσιµων συστηµάτων 
πληροφορικής. 

vi. Ηµεροµηνίες διεξαγωγής και σηµαντικότερες διαπιστώσεις των πιο 
πρόσφατων:  

α) ∆οκιµών των Σχεδίων Συνέχειας Εργασιών και Ανάκαµψης από 
Καταστροφή, και  

β)   Ελέγχων αξιολόγησης της ασφάλειας των δικτύων. 

Τα  στοιχεία της παραγράφου αυτής υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή στη 
∆.Ε.Π.Σ. από τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου των εποπτευόµενων πιστωτικών 
ιδρυµάτων.  

Για την πλήρη καταγραφή των υποβαλλοµένων στοιχείων, παρατίθενται στο 
Παράρτηµα ΙΙ όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙΙ  µε αντίστοιχη 
προς τα συνηµµένα υποδείγµατα κωδικαρίθµηση.   

Όπου αναφέρεται στο συνοπτικό πίνακα υποδειγµάτων υποβαλλόµενων στοιχείων 
του Παραρτήµατος ΙΙ, η ένδειξη κωδικός (και όχι υπόδειγµα) οι σχετικοί πίνακες που 
είχαν επισυναφθεί στις αντίστοιχες αποφάσεις (Π∆/ΤΕ) εξακολουθούν να ισχύουν, 
λαµβάνουν το συγκεκριµένο αριθµό κωδικού και δεν επισυνάπτονται στην παρούσα.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οι ανά µήνα, τρίµηνο εξάµηνο και έτος προθεσµίες υποβολής στοιχείων (µε 
ηµεροµηνία αναφοράς την αντίστοιχη τελευταία ηµερολογιακή ηµέρα) που 
αναφέρονται στην παρούσα Πράξη, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Αναλυτικά ισοζύγια   - Ε60  
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ΣΤ., 
εδάφιο 1 της παρούσας) 

Το αργότερο 30 ηµέρες από 
τη λήξη του µήνα 

_ 

Β. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

1. Ίδια Κεφάλαια  - Ε10 Α και 
Ε10 Β   (Κεφάλαιο Ι, παραγρ. 
Α, εδάφια 1α και 1β

 
της 

παρούσας) 

Το αργότερο µέχρι:                           
15 Μαΐου (α’τρίµηνο),             
15 Αυγούστου (β’τρίµηνο),     
15 Νοεµβρίου (γ’τρίµηνο),      
15 Μαρτίου (δ’τρίµηνο) 

Το αργότερο µέχρι:                            
31 Μαΐου (α’τρίµηνο),             
31 Αυγούστου (β’τρίµηνο),     
30 Νοεµβρίου (γ’τρίµηνο),      
15 Μαρτίου (δ’τρίµηνο) 

2.  Μετοχική διάρθρωση – Ε11      
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Α, 
εδάφιο 2 της παρούσας) 

ως ανωτέρω _ 

3.  Ειδικές συµµετοχές σε 
πιστωτικά και χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα  - Ε12            
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Α, 
εδάφιο 3 της παρούσας) 

ως ανωτέρω  ως ανωτέρω  (B.1) 

4.  Ειδικές συµµετοχές σε 
λοιπές επιχειρήσεις   - Ε13       
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Α, 
εδάφιο 4 της παρούσας) 

ως ανωτέρω  ως ανωτέρω (B.1) 

5.  Πιστωτικός κίνδυνος – Ε20 
Α και Ε20 Β (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. Β, εδάφια 1α και 1β 
της παρούσας) 

ως ανωτέρω ως ανωτέρω (Β.1) 

6.  Επάρκεια προβλέψεων – 
Ε22  (Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Β, 
εδάφιο 3 της παρούσας) 

ως ανωτέρω _ 

7.  Κίνδυνοι αγοράς και 
κίνδυνος συναλλάγµατος – 
Ε30 και Ε31 (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. Γ, εδάφια 1

α 
 και 1β 

της παρούσας) 

ως ανωτέρω ως ανωτέρω (Β.1) 

8.  Απαιτήσεις από πελάτες, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
που έχουν ειδική σχέση µε το 
πιστωτικό ίδρυµα   - Ε41   
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ∆, 
εδάφιο 2 της παρούσας) 

ως ανωτέρω  _ 

9.  Αποδοτικότητα   - Ε61 
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ΣΤ, 
εδάφια 4

α
 και 4β της 

παρούσας) 

ως ανωτέρω ως ανωτέρω (Β.1) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

10. Τιτλοποίηση απαιτήσεων 
από συµβάσεις πιστώσεων – 
securitisation – Ε21    
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Β, 
εδάφιο 2

α
 της παρούσας)                     

Εντός  20 ηµερών  από τη 
λήξη του τριµήνου 

_ 

11. Υποστηρικτικά στοιχεία 
εσωτερικών υποδειγµάτων – 
Ε32 (Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Γ, 
εδάφιο 2 της παρούσας) 

ως ανωτέρω (Β.10) _ 

12. Μεγάλα χρηµατοδοτικά 
ανοίγµατα   - Ε40          
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ∆, 
εδάφιο 1 της παρούσας) 

ως ανωτέρω (Β.10) Το αργότερο µέχρι :                 
31 Μαΐου (α’τρίµηνο),             
31 Αυγούστου (β’τρίµηνο),     
30 Νοεµβρίου (γ’τρίµηνο),       
15 Μαρτίου (δ’τρίµηνο) 

13.  Ρευστότητα – Π∆/ΤΕ 
2560/05  - Ε50 (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. Ε, εδάφιο 1 της 
παρούσας) 

ως ανωτέρω (Β.10) 

(προθεσµία πρώτης 
υποβολής: 20 Οκτωβρίου 
2005) 

_ 

14.  Ανοίγµατα προς 
κατοίκους εξωτερικού  

 - Ε44 (Α, Β,Γ και ∆) 
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ∆, 
εδάφιο 5 της παρούσας) 

                  Από 1.1.2006
1
 και εφεξής:   

                         το  αργότερο µέχρι: 
                         15 Μαΐου (α’ τρίµηνο) 
                         15 Αυγούστου (β’ τρίµηνο) 
                         15 Νοεµβρίου (γ’ τρίµηνο) 
                         15 Φεβρουαρίου (δ’ τρίµηνο) 

Γ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

1.  Κατάσταση µεγάλων 
οφειλετών – οφειλές άνω του 
1 εκ. €    - Ε42 (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. ∆, εδάφιο 3 της 
παρούσας) 

_ Το αργότερο µέχρι                  
31 Αυγούστου (α’ εξάµηνο) 
1 Μαρτίου (β’εξάµηνο) 

2.  Στοιχεία επενδυτικών 
εταιρειών  υψηλής µόχλευσης 
(hedge funds)   - Ε43 
(Κεφάλαιο 1, παραγρ. ∆, 
εδάφιο 4 της παρούσας) 

Το αργότερο µέχρι :                  
16 Αυγούστου (α’εξάµηνο)      
15 Μαρτίου (β’εξάµηνο)  

_ 

3.  Υποκαταστήµατα και 
θυγατρικές εταιρείες 
εξωτερικού – Ε45 (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. ∆, εδάφιο 6 της 
παρούσας) 

ως ανωτέρω (Γ.2) _ 

4.  ∆ιεταιρικές συναλλαγές – 
Ε46 (Κεφάλαιο I, παραγρ. ∆, 
εδάφιο 7

α
 της παρούσας) 

ως ανωτέρω (Γ.2) _ 

                                                           
1
 Μέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία η υποβολή των στοιχείων των Πινάκων Ε44 Α και Ε44 Β θα γίνει µε 

ηµεροµηνίες αναφοράς την 30.6.2005 και την 31.12.2005. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

5.   Ανοίγµατα προς πιστωτικά 
ιδρύµατα – Ε48 (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. ∆, εδάφιο 8 της 
παρούσας) 

_ Το αργότερο µέχρι                  
31 Αυγούστου (α’ εξάµηνο)       

1 Μαρτίου (β’ εξάµηνο) 

∆. ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

1.  Οικονοµικές καταστάσεις,  
ετήσιες και ενδιάµεσες                         
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ΣΤ, 
εδάφιο 2 της παρούσας) 

 Εντός 3 εργάσιµων ηµερών  από τη σύνταξη / δηµοσίευσή 
τους.   

2. Οικονοµικές καταστάσεις 
θυγατρικών και 
υποκαταστηµάτων εξωτερικού 
εξαµηνιαίες και ετήσιες 
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ΣΤ, 
εδάφιο 3α της παρούσας) 

Εντός 15 εργάσιµων  ηµερών  από τη σύνταξη / δηµοσίευσή 
τους. 

3.  Πορίσµατα ελέγχων 
µονάδων εξωτερικού  
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. ΣΤ, 
εδάφιο 3β της παρούσας) 

Εντός 15 εργάσιµων ηµερών  από τη σύνταξη / δηµοσίευσή 
τους.   

4 . Ρευστότητα – Π∆/ΤΕ 
2560/05, Κεφάλαιο Β 
παράγραφος 2   
[ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ 
ΜΕΓΕΘΗ] – Ε50 (Κεφάλαιο Ι, 
παραγρ. Ε, εδάφιο 1 της 
παρούσας) 
 

Εντός  30 ηµερών από τη 
λήξη του έτους  

 

5.  Ενηµερωτικά στοιχεία για 
τον έλεγχο των συστηµάτων 
πληροφορικής   - Ε70                      
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Ζ, 
εδάφιο 1 της παρούσας) 

Το αργότερο µέχρι 1 
Μαρτίου  

 

6.  Ενηµερωτικά στοιχεία για 
τη λειτουργία των συστηµάτων 
πληροφορικής  - Ε71                       
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Ζ, 
εδάφιο 2 της παρούσας) 

Το αργότερο µέχρι 1 
Μαρτίου  

 

7.  Αρχές και διαδικασίες 
ειδικής χρηµατοδοτικής 
πολιτικής εντός του οµίλου – 
Ε47  (Κεφάλαιο I, παραγρ. ∆, 
εδάφιο 7β της παρούσας) 

Το αργότερο µέχρι 1 
Μαρτίου 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

8. Κατανοµή στεγαστικών 
δανείων µε βάση το ποσοστό 
κάλυψης τους µε υποθήκες 
και προσηµειώσεις   Ε23 
(Κεφάλαιο Ι, παραγρ. Β, 
εδάφιο 4 της παρούσας) 

Το αργότερο µέχρι 1 
Μαρτίου 

_ 

9.  Μεταβολές  πιστοληπτικής 
διαβάθµισης πιστούχων  
(Υπόδειγµα Ε24)  
 

Το αργότερο µέχρι 20 
Μαρτίου 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ: ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Α. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ  

1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, κατά την έννοια 
του Ν. 2076/1992, άρθρο 2, παραγρ. 1, όπως ισχύει, εξαιρουµένων των 
ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος,  υποβάλλουν στη  ∆ιεύθυνση Εποπτείας 
Πιστωτικού Συστήµατος τα ως άνω στοιχεία του Κεφαλαίου Ι στις αντίστοιχες 
προθεσµίες που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ, µε εξαίρεση τους πίνακες του 
Υποδείγµατος Ε44 Γ και Ε44 ∆, που υποβάλλονται µόνο από πιστωτικά ιδρύµατα 
που είναι  θυγατρικές αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων.  

2. Πιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν µητρικές επιχειρήσεις άλλων   
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και υπάγονται, σύµφωνα µε το                              
Π.∆. 267/24.7.1995,  σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, υποβάλλουν και σε 
ενοποιηµένη βάση τα στοιχεία όπως προβλέπεται στον πίνακα προθεσµιών του 
κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας Πράξης.  

Οι µέθοδοι και οι αρχές ενοποίησης καθώς και οι εξαιρέσεις από την ενοποίηση 
αναφέρονται στο Παράρτηµα I της παρούσας Πράξης. 

3. Πιστωτικά ιδρύµατα που διατηρούν µονάδες (θυγατρικές ή υποκαταστήµατα) στο 
εξωτερικό υποβάλλουν  στοιχεία σύµφωνα µε το υπόδειγµα Ε45 καθώς και τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο ΣΤ, εδάφια 3α και 3β του κεφαλαίου 
Ι. Επιπλέον, τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα υποβάλλουν ορισµένα στοιχεία 
µεγάλων οφειλετών – οφειλών άνω του 1,0 εκ. €  σύµφωνα µε το υπόδειγµα Ε42 
µε βάση τις αντίστοιχες οδηγίες. 

4. Από την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω στοιχείων εξαιρούνται το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα οποία 
υποβάλλουν δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, (ως κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ΣΤ, εδάφιο 2 ανωτέρω) καθώς και την κατάσταση µεγάλων 
οφειλετών – οφειλών άνω του 1,0 εκ. € (Υπόδειγµα Ε42) και στοιχεία 
ρευστότητας (Κωδικός Ε50), εντός των αντίστοιχα προβλεπόµενων προθεσµιών.  
Ειδικά τα στοιχεία ρευστότητας, που αναφέρονται στην 31 ∆εκεµβρίου, µπορούν 
να υποβάλλονται από τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα, εντός τριών µηνών το 
αργότερο από την ηµεροµηνία αυτή. Οι ειδικές ως άνω διατάξεις για το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο παύουν να ισχύουν µε την έκδοση της προβλεπόµενης 
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στην παράγραφο 5 του ένατου άρθρου του Ν. 3082/16.12.2002, Πράξης ∆ιοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

B. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) 

1. α) Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που αποτελούν χρηµατοδοτικές εταιρείες 
(συµµετοχών) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.∆. 267/1995, και έχουν την 
έδρα τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος – µέλος του Ε.Ο.Χ. και 
ως θυγατρική επιχείρηση ένα τουλάχιστο πιστωτικό ίδρυµα που εδρεύει στην 
Ελλάδα, υποβάλλουν σε ενοποιηµένη µόνο βάση, τα εξής στοιχεία στη 
συχνότητα και τις προθεσµίες που έχουν αντίστοιχα οριστεί στο Κεφάλαιο ΙΙ: 

- Ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

- Ανάλυση ιδίων κεφαλαίων (Ε10 Α – Ε10 Β) 

- Ειδικές συµµετοχές σε πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα (Ε12) 

- Ειδικές συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (Ε13) 

- Πιστωτικός κίνδυνος (Ε20 Α – Ε20 Β) 

- Κίνδυνοι αγοράς και κίνδυνος συναλλάγµατος (Ε30, Ε31 και Ε32)   

- Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα (Ε40)  

- ∆ιεταιρικές συναλλαγές (Ε46) και 

- Αρχές και διαδικασίες ειδικής χρηµατοδοτικής πολιτικής (Ε47). 

β)  Οι εν λόγω εταιρείες οφείλουν να ορίζουν ένα τουλάχιστο υπεύθυνο 
πρόσωπο, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι ισχύουν οι κατάλληλες διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου για την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων.  
Το υπεύθυνο πρόσωπο που θα έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, ενηµερώνει τη 
µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία (συµµετοχών) προκειµένου η τελευταία να 
γνωρίζει την κατανοµή των κινδύνων εντός του οµίλου. 

2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα και έχουν ως µητρική εταιρεία 
µία µικτή εταιρεία (συµµετοχών) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.∆. 267/1995 
(δηλαδή µια ασφαλιστική, εµποροβιοµηχανική κ.λ.π. επιχείρηση) εδρεύουσα σε 
οποιοδήποτε κράτος – µέλος του Ε.Ο.Χ., υποχρεούνται να υποβάλλουν τα 
παρακάτω στοιχεία: 

i. ∆ιεταιρικές συναλλαγές  (Ε46) και  

ii. Αρχές και διαδικασίες ειδικής χρηµατοδοτικής πολιτικής (Ε47). 
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Γ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Ε.Ο.Χ). 

1. Τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα 
τους σε τρίτες εκτός  του Ε.Ο.Χ χώρες,  υποβάλλουν τα  εξής στοιχεία:   

- Ετήσιες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του Υποκαταστήµατος,  
ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και ετήσιο απολογισµό 
του πιστωτικού ιδρύµατος που διαθέτει υποκατάστηµα στην Ελλάδα.   

- Μηνιαία ισοζύγια (πρωτοβάθµιοι, δευτεροβάθµιοι και τριτοβάθµιοι 
λογαριασµοί) σύµφωνα µε το Κ.Λ.Σ.Τ., εφόσον αυτό εφαρµόζεται (σύµφωνα 
µε τις τεχνικές οδηγίες που παρέχονται από τη ∆ΕΠΣ) ή αντίστοιχα στοιχεία   
σε αντίθετη περίπτωση (Ε60). 

- Ανάλυση ιδίων κεφαλαίων (Ε10 Β).  

- Κατάσταση µεγάλων οφειλετών – οφειλές άνω του 1,0 εκ. € (Ε42).   

- Ρευστότητα (Ε50) 

- Ανοίγµατα προς κατοίκους εξωτερικού (Ε44 Γ). ∆ιευκρινίζεται ότι στο εξής τα 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων  στην Ελλάδα, η έδρα 
των οποίων βρίσκεται σε χώρα που δεν υποβάλλει στοιχεία χρηµατοδοτικών 
ανοιγµάτων προς κατοίκους εξωτερικού στην Τράπεζα ∆ιεθνών 
∆ιακανονισµών (Bank for International Settlements-BIS)  θα υποβάλλουν   
στοιχεία για τα αρχικά τους ανοίγµατα προς κατοίκους εξωτερικού σε ατοµική 
βάση (Πίνακας Ε44 Γ). 

  

2. Τα ως άνω υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων, εφόσον δεν πληρούν τις 
διατάξεις περί ισοδύναµης εποπτείας (της παραγράφου  2 του κεφαλαίου Ι της 
Π∆/ΤΕ 2461/5.4.2000), υποβάλλουν επιπλέον τα στοιχεία του Κεφαλαίου Ι της 
παρούσας Πράξης µε την εξαίρεση των παρακάτω:  

- Ανάλυση µετοχικής διάρθρωσης (Ε11) και 

- Στοιχεία για τις απαιτήσεις από πελάτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα (Ε41). 

∆. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. 

1.  Τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα 
τους σε κράτη-µέλη του Ε.Ο.Χ., υποβάλλουν τα εξής στοιχεία:  

- Ετήσιες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του υποκαταστήµατος,  
ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τον ετήσιο 
απολογισµό του πιστωτικού ιδρύµατος που διαθέτει υποκατάστηµα στην 
Ελλάδα. 

- Μηνιαία ισοζύγια πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων λογαριασµών σύµφωνα 
µε το Κ.Λ.Σ.Τ., εφόσον αυτό εφαρµόζεται (σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες 
που παρέχονται από τη ∆ΕΠΣ) ή αντίστοιχα στοιχεία  σε αντίθετη περίπτωση 
(Ε60).   

- Κατάσταση µεγάλων οφειλετών – οφειλών άνω του 1,0 εκ. € (Ε42), για 
σκοπούς καταγραφής του συνολικού δανεισµού κατά επιχείρηση και κλάδο 
στην Ελλάδα. 
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- Ρευστότητα (Ε50). 

- Ανοίγµατα προς κατοίκους εξωτερικού (Ε44 ∆).  ∆ιευκρινίζεται ότι στο εξής τα 
υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων η έδρα των οποίων  
βρίσκεται σε χώρα που αποστέλλει στοιχεία χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 
προς κατοίκους εξωτερικού στην Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (BIS) θα 
υποβάλλουν στοιχεία για τα αρχικά τους ανοίγµατα µόνο έναντι κατοίκων της 
χώρας στην οποία εδρεύει το αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυµα (Πίνακας Ε44 ∆). 
Σηµειώνεται ότι οι χώρες που υποβάλλουν στη BIS τα στοιχεία αυτά 
αναφέρονται στον Πίνακα  Ε44 ∆.  

∆ιευκρινίζεται ότι επί πλέον των ανωτέρω τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα 
πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε κράτη-µέλη του ΕΟΧ και τρίτες χώρες 
υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες η παροχή των οποίων 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όπως στοιχεία αναφορικά µε τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, υποχρεώσεις σχετικά µε τη διαφάνεια 
των συναλλαγών, τους κανόνες διαφήµισης και πληροφόρησης των 
συναλλασσοµένων  κλπ.).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

A. Από την ηµεροµηνία εφαρµογής των αντίστοιχων διατάξεων της παρούσας 
Πράξης καταργούνται:  

i) οι διατάξεις της Π∆/ΤΕ 1313/9.6.1988, όπως ισχύουν.  Οποιαδήποτε 
υφιστάµενη αναφορά σε διατάξεις της παραπάνω καταργούµενης Πράξης 
νοείται ότι στο εξής θα αφορά στις διατάξεις της παρούσας, όπως κατ’ 
αντιστοιχία έχουν κωδικοποιήσει τις καταργούµενες, 

ii) η παράγραφος 2, εδάφια α και β του Κεφαλαίου Γ της Π∆/ΤΕ 2246/1993,  

iii) η απόφ. ΕΤΠΘ 159/6/26.9.2003, όπως ισχύει,  

iv) η υποχρέωση υποβολής στοιχείων που απορρέει από το Κεφάλαιο Β, 
παράγραφο 2, εδάφιο (ε) της Π∆/ΤΕ 2474/31.5.2001 µε θέµα «Παροχή 
πιστώσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και από τα µέλη του Χρηµατιστηρίου 
αξιών Αθηνών για τη διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών», όπως 
ισχύει,   

v) τα παρακάτω έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος 
(πρώην Γ.Ε.Τ.): 

- 629/7.12.1993 (Παροχή στοιχείων για την εποπτεία των Μεγάλων 
Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση), 

- 617/10.10.1991, 814/9.11.1992 και 632/9.12.1993, (Ετήσια υποβολή 
Έκθεσης και Πιστοποιητικού Σ.Ο.Ε.), 

- 351/21.6.1993 (Εξαµηνιαία υποβολή στοιχείων), 

- 626/3.12.1993 (Μηνιαία υποβολή ισοζυγίων πρωτοβάθµιων, δευτεροβάθµιων 
και τριτοβάθµιων λογαριασµών), 

- 643/22.12.1993 (Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο εξωτερικού), 

- 534/23.12.1994 (Υποβολή εξαµηνιαίων στοιχείων του Πίνακα Γ1 της Π∆/ΤΕ 
1313/9.6.1988 και υποβολή του προσαρτήµατος του ισολογισµού και των 
αποτελεσµάτων χρήσεως των πιστωτικών ιδρυµάτων), 
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- 465/28.11.1995 (Υποβολή στοιχείων για την άσκηση της ενοποιηµένης 
εποπτείας), 

- 34/25.1.1996 (Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος της Μηνιαίας Λογιστικής 
Κατάστασης και της Εξαµηνιαίας Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης από 
τα Υποκαταστήµατα  Τραπεζών Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

- 10/14.1.1997 (Υποβαλλόµενη στην Τράπεζα της Ελλάδος Μηνιαία Λογιστική 
Κατάσταση από τα Υποκαταστήµατα Τραπεζών Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

- 268/28.5.1997 (Συµπληρωµατικές διευκρινίσεις σχετικά µε τη συµπλήρωση 
των πινάκων Π∆/ΤΕ 1313/9.6.1988 και Π∆/ΤΕ 2397/7.11.1996), 

- 80/2.3.2000 (∆ιαδικασία Καταγραφής Πληροφοριακών Συστηµάτων), 

- 81/2.3.2000 (Εφαρµογή της Π∆/ΤΕ 2438/1998), 

- 337/30.4.2002 (Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχείων ιδίων 
κεφαλαίων), 

- 681/4.9.2002 (Μεταβολές στα στοιχεία που υποβάλλονται µε την Π∆/ΤΕ 
1313/9.6.9.2002), 

- 796/10.10.2002 (Υποβολή στοιχείων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
έγγραφό µας 681/4.9.2002), 

- 915/6.10.2003 (Υποβολή από τις τράπεζες εξαµηνιαίων ονοµαστικών 
καταστάσεων οφειλετών), 

- 38/19.1.2004 (∆ιευκρινίσεις επί της εφαρµογής της απόφασης ΕΤΠΘ 
159/26.9.2003). 

- 412/12.5.2003 (όσον αφορά την υποβολή στοιχείων µεταβολής της 
πιστοληπτικής διαβάθµισης πιστούχων ).    

 

B. ∆ιευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και δεν τροποποιούνται µε την 
παρούσα Πράξη:  

i) οι διατάξεις των Π∆/ΤΕ 2524/27.3.2003, 2442/29.1.1999 και 
2397/7.11.1996 όπως ισχύουν και 

ii) η υποβολή στοιχείων προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τα ιδρύµατα 
ηλεκτρονικού χρήµατος, ως Π∆/ΤΕ 2527/8.12.2003 µε θέµα «Κανόνες 
προληπτικής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των ιδρυµάτων 
ηλεκτρονικού χρήµατος».   

Γ. Τα Υποδείγµατα Πινάκων και οι διευκρινιστικές οδηγίες των Παραρτηµάτων I 
και II αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πράξης. 

∆. Εξουσιοδοτείται η ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος της 
Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς 
την εφαρµογή της παρούσας Πράξης, καθώς και για το χρόνο υποβολής των 
στοιχείων και τις εν γένει  τεχνικές προσαρµογές  αυτής.  
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Ε. Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης εφαρµόζονται για τα στοιχεία µε 
ηµεροµηνία αναφοράς από 30.9.2005 και εφεξής, µε εξαίρεση τα στοιχεία του 
υποδείγµατος Ε44,  των οποίων η υποβολή καθίσταται τριµηνιαία από 
1.1.2006 (ηµεροµηνία αναφοράς 31.3.2006)   

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Η Πράξη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α). 

 
 Ο ∆ιοικητής 
  
 
 
 Ν. Γκαργκάνας  
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο, 
Αθήνα, 19.7.2005 
∆/νση Εποπτείας Πιστωτικού  
Συστήµατος 
         Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 
      Π. Κυριακόπουλος 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

I. Οι αρχές ενοποίησης και οι κανόνες αποτίµησης των στοιχείων του 
ενεργητικού και του παθητικού που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι της παρούσας Πράξης, 
και καταρτίζονται για εποπτικούς σκοπούς συµπίπτουν στην περίπτωση των 
πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και δεν 
εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ µε εκείνες που διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων 
(δηµοσιευόµενων) ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων (εκ µέρους των 
πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ).   Με αποφάσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος πάντως είναι δυνατό να διαφοροποιούνται τα ισχύοντα 
για τα υποβαλλόµενα ενοποιηµένα στοιχεία από εκείνα που ισχύουν για τους 
δηµοσιευµένους ενοποιηµένους ισολογισµούς, στα πλαίσια του Π.∆. 267/1995. 
Ως προς τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις οι ως άνω κανόνες ενοποίησης 
εφαρµόζονται  επί των οικονοµικών καταστάσεων του κεφαλαίου Ι της παρούσας 
Πράξης και από τα πιστωτικά  ιδρύµατα που συντάσσουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ.  Με αποφάσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος όµως είναι δυνατόν επιχειρήσεις που ενοποιούνται βάσει των κανόνων 
των ∆ΛΠ αλλά δεν υπάγονται σε ενοποιηµένη εποπτεία βάσει του Π.∆ 267/1995, 
να  υπαχθούν  σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 1 εδαφ. β) και γ) του άρθρου 5 του εν λόγω 
νοµοθετήµατος.         

II. Οι µέθοδοι ενοποίησης που ακολουθούνται, ανάλογα µε τη µορφή της 
σύνδεσης των περιλαµβανοµένων στην ενοποίηση εταιρειών (χρηµατοδοτικών ή 
πιστωτικών ιδρυµάτων) είναι οι εξής: 

1. Οι θυγατρικές εταιρείες που είναι πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα 
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

2. Οι συγγενείς εταιρείες, αποτιµώνται  µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης εκτός αν 
υπάρξει για συγκεκριµένη συµµετοχή διαφορετική απόφαση της ∆ιεύθυνσης 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος.   

3. Τα χρηµατοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία το πιστωτικό ίδρυµα δεν 
κατέχει συµµετοχή αλλά τελούν υπό ενιαία ∆ιεύθυνση µε το τελευταίο, όπως 
επίσης και για ιδρύµατα των οποίων τα ∆ιοικητικά Συµβούλια αποτελούνται από 
κοινά µε το πιστωτικό ίδρυµα µέλη (οριζόντιοι όµιλοι), αθροίζονται τα επιµέρους 
κονδύλια των οικονοµικών τους καταστάσεων.  Με ειδική κατά περίπτωση 
απόφαση της ∆ΕΠΣ, είναι δυνατό να ενοποιούνται µε τη µέθοδο αυτή και 
ιδρύµατα επί των οποίων κρίνεται ότι ασκείται σηµαντική επιρροή.    

4. Τα εποπτευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι θυγατρικές εταιρείες 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που αποτελούν χρηµατοδοτικές εταιρείες 
(συµµετοχών) κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.∆. 267/1995 και έχουν την 
έδρα τους στην Ελλάδα ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Η΄ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Π∆/ΤΕ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Υπόδειγµα Ε10 Α: Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων  
- ∆ΛΠ 
 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Α, 
εδάφιο 1α. 

Π∆/ΤΕ 2053/1992, 
Παράρτηµα 

Υπόδειγµα Ε10 Β: Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Α, 
εδάφιο 1β. 

Π∆/ΤΕ 2053/1992, 
Παράρτηµα 

Υπόδειγµα Ε11:
  

Μέτοχοι ποσοστού ίσου ή 
µεγαλύτερου του 5% ή οι 10 
µεγαλύτεροι. 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Α, 
εδάφιο 2. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε12: 
Ειδικές συµµετοχές του 
πιστωτικού ιδρύµατος σε 
άλλα πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, 
εταιρείες διαχείρισης 
πληροφορικής & ακινήτων, 
σε ασφαλιστικές εταιρείες 
και  διακατεχόµενα λοιπά 
στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων των εταιριών 
αυτών 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Α, 
εδάφιο 3. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε13: 
Ειδικές συµµετοχές  του 
πιστωτικού ιδρύµατος σε  
επιχειρήσεις εκτός του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Α, 
εδάφιο 4. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε20 Α:  
Ανάλυση λογαριασµών 
ενεργητικού και στοιχείων 
εκτός ισολογισµού 
σταθµισµένα για τον 
πιστωτικό κίνδυνο και 
ανάλυση συνόλου 
παθητικού - ∆ΛΠ  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Β, 
εδάφιο 1α. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε20 Β:  
Ανάλυση συνόλου 
ενεργητικού και 
λογαριασµών τάξεως 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Β, 

Η παρούσα 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Η΄ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Π∆/ΤΕ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

σταθµισµένα για τον 
πιστωτικό κίνδυνο και 
ανάλυση συνόλου 
παθητικού  

εδάφιο 1β. 

Υπόδειγµα Ε21: 
Στοιχεία για τα 
προγράµµατα τιτλοποίησης 
απαιτήσεων από συµβάσεις 
πιστώσεων  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Β, 
εδάφια 2α ,2β και 
2γ. 

Η παρούσα 

Κωδικός Ε22: Επάρκεια προβλέψεων Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Β, 
εδάφιο 3. 

Π∆/ΤΕ 2442/1999 
όπως ισχύει και 
έγγραφο Γ.Ε.Τ. 
412/12.5.2003    (Α΄ 
µέρος) 

Υπόδειγµα Ε23: Κατανοµή στεγαστικών 
δανείων µε βάση το 
ποσοστό κάλυψης τους µε 
υποθήκες και 
προσηµειώσεις  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Β, 
εδάφιο 4. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε24: Πίνακας µεταβολών 
πιστοληπτικής διαβάθµισης 
πιστούχων 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Β, 
εδάφιο 5. 

Η παρούσα 

Κωδικός Ε30: Κίνδυνοι αγοράς και 
κίνδυνος συναλλάγµατος 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Γ, 
εδάφιο 1α . 

Π∆/ΤΕ 2397/1996, 
Παραρτήµατα Ι & ΙΙ 
όπως ισχύουν, 
Π∆/ΤΕ 2494/2002, 
πίνακες 
Παραρτήµατος IV 
όπως ισχύουν 

Υπόδειγµα Ε31 
Κίνδυνος συναλλάγµατος - 
∆ΛΠ 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Γ, 
εδάφιο 1β . 

Η παρούσα 

Κωδικός Ε32 
Υποστηρικτικά στοιχεία 
εσωτερικών υποδειγµάτων 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Γ, 
εδάφιο 2. 

Π∆/ΤΕ 2494/2002, 
Κεφάλαιο Ε, 
παράγραφος 2. 

Υπόδειγµα Ε40: 
Μεγάλα χρηµατοδοτικά 
ανοίγµατα των πιστωτικών 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 

Η παρούσα 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Η΄ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Π∆/ΤΕ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ιδρυµάτων εδάφιο 1. 

Υπόδειγµα Ε41: 
Πιστοδοτήσεις και λοιπές 
απαιτήσεις σε / από 
πελάτες φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που έχουν ειδική 
σχέση µε το πιστωτικό 
ίδρυµα. 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφιο 2. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε42: 
Μεγάλοι οφειλέτες – οφειλές 
άνω του 1 εκ. € 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφιο 3. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε43: 
Στοιχεία επενδυτικών 
εταιρειών   υψηλής 
µόχλευσης (hedge funds)   - 
Ε43  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφιο 4. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε44 Α, Β, 
Γ και ∆ 

Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα 
πιστωτικών ιδρυµάτων 
προς κατοίκους εξωτερικού.   

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφιο 5. 

Π∆/ΤΕ 2520/03 
καθώς και  η 
παρούσα  

Υπόδειγµα Ε45: 
∆ραστηριότητα πιστωτικών 
ιδρυµάτων στο εξωτερικό – 
υποκαταστήµατα και 
θυγατρικές εταιρείες.   

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφιο 6. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε46: 
∆ιεταιρικές συναλλαγές 
µεταξύ του πιστωτικού 
ιδρύµατος και άλλων 
εταιρειών του οµίλου  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφια 7α . 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε47(1): 
Ειδική  χρηµατοδοτική 
πολιτική  του πιστωτικού 
ιδρύµατος έναντι  µητρικής 
χρηµατοδοτικής εταιρείας 
(συµµετοχών)  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφια 7β . 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε48: 
Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα 
προς πιστωτικά ιδρύµατα  

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ∆, 
εδάφια 8 . 

Η παρούσα 

Κωδικός Ε50 Ρευστότητα 
Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Ε, 
εδάφιο 1 

Π∆/ΤΕ 2560/2005 



 

 

20 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Η΄ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΠΡΑΞΗ 

Π∆/ΤΕ ΚΑΙ 
ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

Υπόδειγµα Ε60(1): Αναλυτικά ισοζύγια 
Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ΣΤ, 
εδάφιο 2. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε61 Α: 
Στοιχεία αποδοτικότητας 
των πιστωτικών ιδρυµάτων  
σε ατοµική και σε 
ενοποιηµένη βάση – ∆ΛΠ. 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ΣΤ, 
εδάφιο 4α. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε61 Β: 
Στοιχεία αποδοτικότητας 
των πιστωτικών ιδρυµάτων 
α) σε ατοµική βάση (έντυπο 
Β1) και β) σε ενοποιηµένη 
βάση (έντυπο Β2) 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος ΣΤ, 
εδάφιο 4β. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε70(1): Ενηµερωτικά στοιχεία για 
τον έλεγχο των συστηµάτων 
πληροφορικής 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Ζ, 
εδάφιο 1. 

Η παρούσα 

Υπόδειγµα Ε71(1): Ενηµερωτικά στοιχεία για τη 
λειτουργία των συστηµάτων 
πληροφορικής 

Κεφάλαιο Ι, 
παράγραφος Ζ, 
εδάφιο 2. 

Η παρούσα 

 
(1) Για τα υποβαλλόµενα αυτά στοιχεία δεν επισυνάπτονται στη παρούσα Πράξη υποδείγµατα διότι 

αφορούν λογιστικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος (αναλυτικά ισοζύγια) είτε ποιοτικού 

χαρακτήρα πληροφορίες.  
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