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Εισαγωγή 
 

Από την 1-1-2008 ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει τις διατάξεις του εποπτικού πλαισίου της 

κεφαλαιακής επάρκειας «Βασιλεία ΙΙ», συµµορφωµένος πλήρως µε τις διατάξεις του νόµου ν.3601/2007,  

µε την Π∆ΤΕ 2655/16.03.2012 «Τεχνικά κριτήρια σχετικά µε τη διαφάνεια και τις δηµοσιοποιήσεις από 

τα πιστωτικά ιδρύµατα εποπτικής φύσεως πληροφοριών», καθώς και µε τις λοιπές σχετικές Πράξεις 

∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο πλαίσιο εφαρµογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ, καθώς και 

της σχετικής νοµοθεσίας, τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται για τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών 

εποπτικής φύσεως αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και τους κινδύνους που αναλαµβάνουν και 

διαχειρίζονται. Η παρούσα δηµοσιοποίηση, που αποτελεί τον Πυλώνα ΙΙΙ του εποπτικού πλαισίου, αφορά 

σε στοιχεία της 31.12.2011 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν κείµενο (Αναφορά Πυλώνα ΙΙΙ) έχει ως σκοπό τη 

συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία και την επεξήγηση του πλαισίου υπολογισµού και την 

παράθεση των επιµέρους µεγεθών της κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε το εποπτικό πλαίσιο 

«Βασιλεία ΙΙ», καθώς και την περιγραφή της συνολικότερης διαχείρισης των κινδύνων του Οµίλου της 

Τράπεζας Πειραιώς. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν αποτελεί οποιαδήποτε µορφή Ετήσιας Οικονοµικής 

Έκθεσης ή Κατάστασης, ούτε και ανάλυση ή εκτίµηση της µελλοντικής οικονοµικής κατάστασης ή 

προσδοκίας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς. Ωστόσο επεξηγούνται τυχόν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν µεταξύ των µεγεθών που 

χρησιµοποιούνται για σκοπούς Κεφαλαιακής Επάρκειας και αυτών που παρουσιάζονται βάσει των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

της 31.12.2011. 

 
Η παρούσα αναφορά είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://www.piraeusbank.gr/Documents/internet/Enimerosi_Ependiton/Etairiki_Diakibernisi/pylonas_3_2011.pdf 
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1 Γενικές Πληροφορίες  
 

Λογιστική Ενοποίηση 

Η Λογιστική Ενοποίηση του Οµίλου Πειραιώς πραγµατοποιείται βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν την 

Τράπεζα Πειραιώς, τις θυγατρικές και τις συγγενείς επιχειρήσεις της. Οι θυγατρικές εταιρείες 

ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης και οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. 

 Θυγατρικές Εταιρείες: Είναι οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί έλεγχο άµεσα ή έµµεσα µέσω 

άλλων θυγατρικών εταιρειών, κατέχοντας άνω του 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Έλεγχος επίσης 

υφίσταται εάν η Τράπεζα κατέχει το ήµισυ ή λιγότερο των δικαιωµάτων ψήφου µιας εταιρείας, όταν 

υπάρχει: 

i. δικαίωµα ελέγχου που υπερβαίνει το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, δυνάµει συµφωνίας µε 

άλλους επενδυτές, 

ii. το δικαίωµα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της άλλης εταιρείας, 

σύµφωνα µε καταστατικό ή συµβατικό όρο, 

iii. το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

άλλου ισοδύναµου διοικητικού οργάνου που διοικεί την εταιρεία ή 

iv. το δικαίωµα επηρεασµού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

ισοδύναµου προς αυτό διοικητικού οργάνου που διοικεί την εταιρεία. 

 

 Συγγενείς Εταιρείες: Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ∆.Λ.Π. 28 αλλά δεν ασκεί έλεγχο. Γενικά, ουσιώδης επιρροή προκύπτει όταν ο Όµιλος 

κατέχει µεταξύ 20% και 50% επί των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη και η επιρροή δυνητικών 

δικαιωµάτων ψήφου που είναι άµεσα εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση 

της άσκησης ουσιώδους επιρροής από τον Όµιλο. 

 
Εποπτική Ενοποίηση 

Η εποπτική ενοποίηση του Οµίλου, η οποία εφαρµόζεται για σκοπούς υποβολής συγκεκριµένων 

εποπτικών αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική ενοποίηση.  

 
H µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν εφαρµόζεται σε καµία εταιρεία του Οµίλου ούτε εποπτικά, 

ούτε λογιστικά. Από τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου αφαιρείται η συγγενής ασφαλιστική επιχείρηση 

«Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» , ενώ δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενοποιούνται και δεν αφαιρούνται από 

τα ίδια κεφάλαια. 

 

Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υφίσταται ή προβλέπεται κάποιο ουσιαστικό, πρακτικό ή νοµικό κώλυµα 

στην µεταφορά κεφαλαίων ή στην εξόφληση υποχρεώσεων από τη µητρική προς τις θυγατρικές του 

Οµίλου. 
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Στο Παράρτηµα παρατίθενται αναλυτικά οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, οι οποίες 

περιλαµβάνονται στην Εποπτική/Λογιστική ενοποίηση, καθώς και η συνοπτική περιγραφή της 

δραστηριότητάς τους.  

 

Κυριότερες Επισηµάνσεις 

 Οι έννοιες και οι ορισµοί τόσο των ανοιγµάτων όσο και του κεφαλαίου διαφοροποιούνται µεταξύ των 

∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των αντίστοιχων Εποπτικών 

Κανόνων Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 

 Οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση βάσει ∆ΠΧΑ διαφοροποιούνται από τα ανοίγµατα σε καθυστέρηση 

βάσει του εποπτικού πλαισίου καθώς δεν συµπεριλαµβάνονται (στις απαιτήσεις σε καθυστέρηση 

βάσει ∆ΠΧΑ), ανοίγµατα που εµπίπτουν στην εποπτική κατηγορία ανοιγµάτων «Υψηλού Κινδύνου», 

εφόσον αυτά δεν παρουσιάζουν άνω των 90 ηµερών καθυστέρηση. 

 

 
∆ηµοσιοποίηση Αποτελέσµατος Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (stress 

tests) για τον Όµιλο Τράπεζας Πειραιώς    

H Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε στην άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε 

σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks) από την 

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ECB), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Συστηµικού 

Κινδύνου (ESRB). 

 
Η συγκεκριµένη άσκηση διενεργήθηκε σε 91 Πιστωτικά Ιδρύµατα καλύπτοντας πάνω από το 65% του 

συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπός της ήταν 

να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε ιδιαίτερα δυσµενή σενάρια και 

τη φερεγγυότητα τους σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριµένες περιοριστικές 

συνθήκες. 

 

Οι παραδοχές και οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιήθηκαν είχαν στόχο να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή 

επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων έναντι του 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 

ιδιαίτερα δυσµενές σενάριο (Core Tier 1) ως σηµείου αναφοράς και είχαν σκοπό την ανάκτηση της 

εµπιστοσύνης όσον αφορά στην ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων που συµµετείχαν στην 

άσκηση. Τα δυσµενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαµορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε µε βάση την 

παραδοχή των στοιχείων Ισολογισµού 31.12.2010.  

 
Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµόρφωσε τον εκτιµώµενο δείκτη 

των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς σε 5,3% το 2012 έναντι 8,0% στο 
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τέλος του 2011. Το αποτέλεσµα αυτό ενσωµάτωσε µόνο µέτρα που είχαν ανακοινωθεί και είχαν γίνει 

πλήρως αποδεκτά µέχρι τις 30 Απριλίου 2011 και  δεν έλαβε υπόψη τις ενέργειες στις οποίες προέβη η 

Τράπεζα Πειραιώς για τη µείωση των κινδύνων µετά την 30η Απριλίου 2011.  

 
Τα αποτελέσµατα της άσκησης κατέδειξαν ότι η Τράπεζα Πειραιώς κάλυπτε τα ελάχιστα κεφάλαια που 

είχαν τεθεί ως σηµείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης.  

 

∆ιαγνωστική άσκηση της BlackRock Solutions 

Το 2011 ολοκληρώθηκε η διαγνωστική άσκηση ελέγχου της εταιρείας BlackRock Solutions, κατόπιν 

οδηγίας της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε ενδελεχώς το εγχώριο 

δανειακό χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών και των θυγατρικών τους στην Ελλάδα. Το 

αποτέλεσµα της άσκησης, το οποίο έχει περιληφθεί στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 

τραπεζών, επιβεβαίωσε τη συνετή πιστωτική πολιτική που έχει διαχρονικά ακολουθήσει η Τράπεζα 

Πειραιώς, καθώς η αναµενόµενη ζηµία (Expected Loss) ως ποσοστό των δανείων της εκτιµήθηκε στο 

10% έναντι ποσοστού 11% για την ελληνική αγορά, µε σηµαντικά καλύτερη επίδοση στα δάνεια προς 

πολύ µικρές επιχειρήσεις, µεταξύ των καλύτερων στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καλύτερη 

επίδοση στα δάνεια µεγάλων επιχειρήσεων όπως και στα καταναλωτικά δάνεια και επίδοση αντίστοιχη 

της αγοράς στα στεγαστικά δάνεια. 

 

Επιπτώσεις της Οικονοµικής Κρίσης στον Όµιλο Τράπεζας Πειραιώς & Πρόγραµµα PSI 

To 2011 αποτέλεσε το δεύτερο έτος εφαρµογής του Οικονοµικού Προγράµµατος ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ για την 

ελληνική οικονοµία. Κατά το έτος αυτό η ελληνική οικονοµία βρέθηκε για τέταρτη χρονιά σε τροχιά 

συρρίκνωσης, µε µείωση του ΑΕΠ κατά 6,9% από -3,5% το 2010. Κύρια χαρακτηριστικά του 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος ήταν η σηµαντική µείωση της εγχώριας κατανάλωσης (-7,5%), η 

µείωση του πληθωρισµού στο 3,3% από 4,7% το 2010, αλλά και η ραγδαία επιδείνωση της ανεργίας 

στο 17,7% το 2011 από 12,5% το 2010 µε τάση επιτάχυνσης. Η παρατεταµένη και βαθιά ύφεση σε 

συνδυασµό µε τα συνεχιζόµενα µέτρα λιτότητας, πίεσε σηµαντικά την ικανότητα των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και αύξησε σηµαντικά τον πιστωτικό 

κίνδυνο.  

 
Παράλληλα, η οικονοµική κρίση και η έντονη πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε σηµαντικά την καταθετική 

βάση των τραπεζών που συρρικνώθηκε κατά 17% στην Ελλάδα (στοιχεία ΤτΕ), κατέστησε σχεδόν 

αδύνατη την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές χρήµατος & κεφαλαίου µε αποτέλεσµα τη σηµαντική 

αύξηση δανεισµού από το Ευρωσύστηµα. Η µείωση της ρευστότητας, ο περιορισµός των 

χρηµατοδοτήσεων σε συνδυασµό µε την επιδείνωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων ως 

αποτέλεσµα της επί τα χείρω µεταβολής της χρηµατοοικονοµικής θέσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, 

συνέτεινε στην αύξηση του ποσοστού µη εξυπηρετούµενων δανείων.  

 

Επιπλέον το Μάρτιο του 2012, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ της 21ης 

Φεβρουαρίου 2012, που προσδιόρισαν το πλαίσιο του προγράµµατος PSI για την αποµείωση του 
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δηµόσιου χρέους κατά 53,5%, τέθηκε σε εφαρµογή η διαδικασία ανταλλαγής των Οµολόγων Ελληνικού 

∆ηµοσίου (ΟΕ∆). Οι ιδιώτες κάτοχοι ΟΕ∆ (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που συµµετείχαν στο 

πρόγραµµα έλαβαν νέα ΟΕ∆ ονοµαστικής αξίας ίσης µε το 31,5% της ονοµαστικής αξίας των παλαιών 

οµολόγων και οµόλογα (ετήσια και διετή) εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας (EFSF) αξίας ίσης µε το 15% της ονοµαστικής αξίας των ανταλλάξιµων οµολόγων. Το 

αποτέλεσµα του PSI εξελίχθηκε οµαλά και οι όροι ανταλλαγής εφαρµόστηκαν σε οµόλογα ονοµαστικής 

αξίας €199 δισ ή 97% επί της συνολικής ονοµαστικής αξίας των επιλέξιµων οµολόγων (€206 δισ).  

Ωστόσο η συµµετοχή των ελληνικών τραπεζών στο PSI είχε σηµαντική αρνητική επίπτωση στα ίδια 

κεφάλαιά τους και στην κεφαλαιακή τους επάρκεια. Για την αντιµετώπιση αυτής της επίπτωσης, στο 2ο  

Οικονοµικό Πρόγραµµα Προσαρµογής προβλέφθηκε η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

ελληνικών τραπεζών και γενικότερα η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος µε ποσό έως 

€50 δισ. Ήδη, στις 28 Μαίου 2012 το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 

προχώρησε στην προκαταβολή ποσού €18 δις στις 4 µεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες ενόψει της 

συµµετοχής του στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που αυτές θα πραγµατοποιήσουν στο 

προσεχές µέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έλαβε €4,7 δις. 

 

Ο Όµιλος, εν µέσω ενός δυσµενούς χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος, συνέχισε να κινείται µε στόχο 

την διατήρηση της ποιότητας του δανειακού του χαρτοφυλακίου σε σχετικά αποδεκτά δεδοµένων των 

συνθηκών και της αγοράς επίπεδα, τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας και την περαιτέρω 

θωράκιση του ισολογισµού του µε σχηµατισµό αυξηµένων προβλέψεων, προκειµένου να ανταποκριθεί 

στους αυξηµένους κινδύνους. 

 

2 Ίδια Κεφάλαια 

2.1 ∆ιάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 

Τα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου, όπως ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, διακρίνονται σε 

Βασικά (Tier I) και Συµπληρωµατικά κεφάλαια (Tier II). 

 

Για να υπολογιστούν τα εποπτικά κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρµογές, 

όπως αφαίρεση άυλων πάγιων στοιχείων και υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση µέρους των κερδών από 

αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα, µη συνυπολογισµός του συνόλου ή 

τµήµατος των διαθέσιµων προς πώληση αποθεµατικών και αφαίρεση του προτεινόµενου προς διανοµή 

µερίσµατος. 

 
Πίνακας 1: ∆ιάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων (€ χιλ.) 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 31.12.2011

Μετοχικό Κεφάλαιο 342.998 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 2.953.356 

Προνοµιούχες Μετοχές 750.000 
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Μείον: Ίδιες Μετοχές -192 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 135.228 

Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου -72.922 

Τακτικό Αποθεµατικό και λοιπά Αποθεµατικά -72.665 

Κέρδη εις νέον -5.975.642 

Υβριδικά Κεφάλαια  159.601 

Μείον: Άυλα Πάγια Στοιχεία -348.934 

Σύνολο Εποπτικών Προσαρµογών των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 58.334 

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων -2.070.838

Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια 
Υποχρεώσεις από Μειωµένης Εξασφάλισης ∆άνεια 335.383 

Σύνολο Εποπτικών Προσαρµογών των Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων -9.412 

Σύνολο Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων 325.971
Εποπτικά Κεφάλαια -1.744.867
 
Προκαταβολή ΕΤΧΣ 4.650.600
«Pro-forma» Εποπτικά Κεφάλαια 2.905.733

 
 

Τα υβριδικά κεφάλαια ανέρχονται σε 909.601,00 χιλ. ευρώ και δεν ενέχουν κίνητρο για εξαγορά, ενώ 

περιλαµβάνουν τις προνοµιούχες µετοχές του Ελληνικού ∆ηµοσίου του ν. 3723/2008 "για την ενίσχυση 

της ρευστότητας της οικονοµίας και την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης" ύψους 750.000,00 χιλ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι το ποσό των προνοµιούχων 

µετοχών διαµορφώθηκε σε αυτό το ύψος µετά και την ολοκλήρωση ΑΜΚ κατά ποσό 380.000.000 ευρώ 

στις 30 ∆εκεµβρίου του 2011, µε έκδοση 1.266.666.666 προνοµιούχων χωρίς ψήφο µετοχών 

ονοµαστικής αξίας €0,30 καθεµία και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων 

υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε εισφορά σε είδος.  

2.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια  

2.2.1 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις  - Τυποποιηµένη Προσέγγιση 

Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από κάθε Τραπεζικό Όµιλο να διαθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε το ύψος των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

 
Ο ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς τα 

σταθµισµένα έναντι κινδύνων στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισµού στοιχεία. Η ελάχιστη τιµή 

του συνολικού ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας καθορίζεται από το εποπτικό πλαίσιο και ανέρχεται σε 

8%. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος και στο πλαίσιο της 

ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, οι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι πρέπει 

επιπρόσθετα να διαθέτουν δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (περιλαµβανοµένων των 

προνοµιούχων µετοχών του Ελληνικού ∆ηµοσίου) 9% το Σεπτέµβριο του 2012 και 10% τον Ιούνιο του 

2013. 
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Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει το εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας "Βασιλεία ΙΙ" 

από την 1η Ιανουαρίου 2008, ακολουθώντας την Ελληνική νοµοθεσία (ν.3601/2007). 

 

Αναγνωρίζοντας τη σηµασία διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης του Οµίλου της Τράπεζας 

Πειραιώς, η κεφαλαιακή επάρκεια παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τα αρµόδια 

όργανα της Τράπεζας και υποβάλλεται σε τριµηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 

Οι βασικοί στόχοι του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά µε τη διαχείριση της κεφαλαιακής 

επάρκειας, συνοψίζονται ως εξής: 

 Η συµµόρφωση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι αναλαµβανόµενων κινδύνων σύµφωνα µε 

το Ελληνικό εποπτικό πλαίσιο, 

 Η διαφύλαξη της δυνατότητας του Οµίλου Πειραιώς να συνεχίσει απρόσκοπτα τις 

δραστηριότητές του, 

 Η διατήρηση µιας ισχυρής και σταθερής κεφαλαιακής βάσης, η οποία να υποστηρίζει τα 

επιχειρηµατικά σχέδια του Οµίλου. 

 

Το Μάρτιο του 2012, τέθηκε σε εφαρµογή το οριστικοποιηµένο πρόγραµµα ανταλλαγής των οµολόγων 

του ελληνικού δηµοσίου (PSI+), στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δηµοσίου χρέους. Ο Όµιλος της 

Τράπεζας Πειραιώς, µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ., αποδέχθηκε την πρόσκληση που απηύθυνε η 

Ελληνική ∆ηµοκρατία προς τους ιδιώτες επενδυτές και συµµετείχε στη διαδικασία ανταλλαγής µε το 

σύνολο των επιλέξιµων Ο.Ε.∆. και δανείων που κατείχε, η ονοµαστική αξία των οποίων ανερχόταν σε 

€7,7 δισ. Ως αποτέλεσµα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανταλλαγής, ο Όµιλος Πειραιώς 

κατέγραψε ζηµιές ύψους € 5,9 δισ. για τη χρήση του 2011, οι οποίες επιβάρυναν σηµαντικά το σύνολο 

των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του και επέδρασαν αρνητικά στους δείκτες κεφαλαιακής του 

επάρκειας. Ταυτόχρονα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο) 

σχετιζόµενος µε την εν λόγω αποµείωση ύψους €0,8 δισ. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου 

ενισχύθηκαν περαιτέρω το 1ο τρίµηνο του 2012 κατά € 0,4 δισ., λόγω του σχηµατισµού ισόποσου 

αναβαλλόµενου φόρου (έσοδο) στα πλαίσια ολοκλήρωσης του προγράµµατος ανταλλαγής. 

 

Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ζήτησε 

και έλαβε από αυτές στο τέλος Ιανουαρίου 2012 λεπτοµερή Στρατηγικά-Επιχειρηµατικά Σχέδια για την 

περίοδο 2012-2015. Με βάση αυτά τα σχέδια, τα οποία περιλαµβάνουν τόσο τις επιπτώσεις του PSI, 

όσο και τα αποτελέσµατα του διαγνωστικού ελέγχου που διεξήγαγε η BlackRock Solutions µε οδηγία 

της ΤτΕ στα εγχώρια δανειακά χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζικών οµίλων το 2011, θα 

καθοριστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών. Παράλληλα, υποβλήθηκαν στο τέλος Μαρτίου 

2012 προς την ΤτΕ τα Σχέδια Ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο 

Οικονοµικών και Χρηµατοπιστωτικών Πολιτικών, «οι τράπεζες οι οποίες υποβάλλουν βιώσιµα σχέδια 

αύξησης κεφαλαίου θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δηµόσια στήριξη µε τρόπο ο οποίος διατηρεί 
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τα κίνητρα του ιδιωτικού τοµέα να βάλουν κεφάλαια και ως εκ τούτου να µειωθεί το βάρος για τους 

φορολογούµενους. Ειδικότερα οι τράπεζες θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο από το 

Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) µέσω κοινών µετοχών και µετατρέψιµων 

υπό αίρεση οµολογιών». Στο πλαίσιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, το ΕΤΧΣ πραγµατοποίησε 

προκαταβολή ύψους €4,7 δισ στις 28/5/12, έναντι της συµµετοχής του στην επικείµενη ΑΜΚ της 

Τράπεζας Πειραιώς. Με την προκαταβολή αυτή, αποκαταστάθηκε το ύψος των εποπτικών κεφαλαίων 

και η κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου στο απαιτούµενο εποπτικά επίπεδο. Έτσι, o συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς διαµορφώθηκε (pro-forma) στο 8,4%  µε 

στοιχεία 31.12.2011. 

 

Συνέπεια των ανωτέρω, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου για την 31/12/2011 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 2: ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Οµίλου (pro-forma µε την προκαταβολή του ΕΤΧΣ €4,7 δις.) 

∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 31.12.11 

Βασικός ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I) 7,4% 
Συνολικός ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 8,4% 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3: Κεφαλαιακές απαιτήσεις του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανά κατηγορία κινδύνου και 

κατηγορία ανοίγµατος (€ χιλ.) 

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικού 
Κινδύνου 31.12.2011

Κεντρικές Κυβερνήσεις / Κεντρικές Τράπεζες 28.111

Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιφερειακών κυβερνήσεων και 
τοπικών αρχών 16.351

∆ιοικητικοί Φορείς & Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις 9.498

Ιδρύµατα Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα  43.907

Επιχειρήσεις 1.054.622

Λιανική Τραπεζική  345.412

Ανοίγµατα Εξασφαλισµένα µε Ακίνητη Περιουσία 282.652

Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων 6.981

Υπαγόµενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου 115.906

Σε Καθυστέρηση 316.929

Μετοχές & Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 231.595

Λοιπά ανοίγµατα 20.028

Θέσεις σε Τιτλοποίηση 57.161

Σύνολο  2.529.153
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Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Κινδύνου Αγοράς  

Κίνδυνος Θέσης 16.813

Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου & ∆ιακανονισµού 14.896

Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 28.378

Σύνολο 60.087

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Λειτουργικού Κινδύνου 188.542

Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 2.777.782
 

 

 

Πίνακας 4: Αξίες Ανοίγµατος - Επίπτωση των Τεχνικών Μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου – Βασιλεία ΙΙ 

Ανοίγµατα έναντι Πιστωτικού Κινδύνου    

Απαίτηση  
(µετά την 
αφαίρεση 

προβλέψεων) 

Αξία ανοίγµατος (µετά την 
εφαρµογή τεχνικών 

µείωσης πιστ. κινδύνου & 
την αφαίρεση προβλέψεων)

Κεντρικές Κυβερνήσεις / Κεντρικές Τράπεζες 7.354.219 8.180.651 
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις 
και τοπικές αρχές 214.175 210.579 

∆ιοικητικοί Φορείς & Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις 
213.188 213.085 

Ιδρύµατα Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα  1.782.945 1.788.519 
Επιχειρήσεις 17.248.369 17.028.840 

Λιανική Τραπεζική  
8.379.489 8.261.103 

Ανοίγµατα Εξασφαλισµένα µε Ακίνητη Περιουσία 
8.402.617 8.298.207 

Μερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων 87.261 87.261 

Οµόλογα που καλύπτονται µε εξασφαλίσεις 
1.251.761 1.251.761 

Ανοίγµατα υπαγόµενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού 
κινδύνου 1.191.339 1.168.157 
Μετοχές Συµµετοχές και άλλα στοιχεία 5.503.355 5.503.355 
Απαιτήσεις σε καθυστέρηση 3.673.292 3.310.493 

Σύνολο  55.302.011 55.302.011 
 

2.2.2 Μέθοδος Εσωτερικού Κεφαλαίου 

Στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ, ο Όµιλος έχει αναπτύξει και εφαρµόζει τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της 

Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ). Μέσω της διαδικασίας αυτής, εντοπίζονται και 

αξιολογούνται οι κίνδυνοι στους οποίους υπόκειται ο Όµιλος και καθορίζεται το επίπεδο κεφαλαιακών 

απαιτήσεων σε σχέση µε το προφίλ κινδύνων του Οµίλου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ύπαρξη 

επαρκών οικονοµικών πόρων (κεφαλαίων) για την κάλυψη του Οµίλου έναντι της ενδεχόµενης 

πραγµατοποίησης των ουσιωδών κινδύνων που αντιµετωπίζει. 
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Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της συγκεκριµένης διαδικασίας έχει ως βάση τις 

εποπτικά καθοριζόµενες προσεγγίσεις, αλλά προχωράει πέρα από αυτές κατά δύο βασικές συνιστώσες: 

 Πρώτον, οι εσωτερικά υπολογιζόµενες κεφαλαιακές απαιτήσεις αντιστοιχούν στους 

σηµαντικότερους κινδύνους που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που 

δεν καλύπτονται ή δεν αντιµετωπίζονται επαρκώς στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι του εποπτικού 

πλαισίου. 

 ∆εύτερον, για τους κινδύνους του Πυλώνα Ι χρησιµοποιούνται εναλλακτικές µεθοδολογίες από 

αυτές που εφαρµόζονται για τον υπολογισµό των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως για 

παράδειγµα µέθοδοι Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τον κίνδυνο αγοράς, µε βάση τα 

εσωτερικά υποδείγµατα του Οµίλου, και ανάλυση ευαισθησίας επιτοκιακών ανοιγµάτων για τον 

επιτοκιακό κίνδυνο. 

 
Ειδικότερα, για τον υπολογισµό του εσωτερικού κεφαλαίου έναντι Λειτουργικού Κινδύνου η προσέγγιση 

που εφαρµόστηκε αξιοποιεί τα κύρια εργαλεία και δεδοµένα του πλαισίου ∆ιαχείρισης Λειτουργικού 

Κινδύνου του Οµίλου, ενώ χρησιµοποιεί καθιερωµένες µεθοδολογίες ποσοτικοποίησης οι οποίες είναι 

προσανατολισµένες στην Εξελιγµένη Προσέγγιση Μέτρησης.  

 
Συνοπτικά, το απαιτούµενο εσωτερικό κεφάλαιο εκτιµάται ως η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) 

µέσω προσοµοίωσης και συνδυαστικής χρήσης των κατανοµών ζηµιών που προέκυψαν από τα 

εσωτερικά δεδοµένα, τα δεδοµένα αυτό-αξιολόγησης και τα δεδοµένα από ακραία σενάρια λειτουργικού 

κινδύνου.  

 
Επιπλέον, αξιολογείται η συνεισφορά του πλήθους των ασφαλιστικών καλύψεων που διαθέτει η 

Τράπεζα µέσω ασφαλιστήριων συµβολαίων σηµαντικού ύψους ανά κατηγορία ζηµιών και η οποία 

ενσωµατώνεται στους τελικούς υπολογισµούς των απαιτήσεων σε εσωτερικό κεφάλαιο. 

  
Στον εσωτερικό υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαµβάνονται υπόψη (α) οι δυνατότητες 

µέτρησης κινδύνων σε όρους κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς και η αξιολόγηση του πλαισίου 

διαχείρισης κινδύνων σε επίπεδο Οµίλου για κάθε εταιρία του Οµίλου, µε βάση την αντίστοιχη 

σηµαντικότητα. 

 
Η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων επιδρούν άµεσα και στις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, µέσω π.χ. της υιοθέτησης συντηρητικότερων εκτιµήσεων όπου κρίνεται ότι 

απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειάς τους. 

 
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των ουσιωδών κινδύνων και όχι 

απλώς στη διακράτηση επαρκών κεφαλαίων. Σχετικές ενέργειες βελτίωσης υλοποιούνται σε συνεχή 

βάση, όπου κρίνεται απαραίτητο και µε βάση το στρατηγικό σχεδιασµό διαχείρισης κινδύνων του 

Οµίλου. 

Η αξιολόγηση των αναλαµβανόµενων κινδύνων και ως εκ τούτου των εσωτερικών κεφαλαιακών 

απαιτήσεων δεν αφορά µόνο στις τρέχουσες αλλά και στις µελλοντικές δραστηριότητες του Οµίλου. Για 
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το σκοπό αυτό υλοποιούνται σενάρια, συµπεριλαµβανοµένων σεναρίων προσοµοίωσης ακραίων 

καταστάσεων κρίσης. Τα σενάρια καλύπτουν τις αναµενόµενες, αλλά και δυσµενείς συνθήκες της 

οικονοµίας και συµπεριφορές των παραµέτρων κινδύνων. 

Σε κάθε περίπτωση, το µέγεθος και το είδος των κινδύνων που επιθυµεί να αναλάβει ο Όµιλος ορίζεται 

από τη ∆ιοίκηση, µε βάση τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του Οµίλου που καθορίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

3 Έκθεση του Πιστωτικού Ιδρύµατος σε Κινδύνους και η Αξιολόγησή τους 

3.1 Γενικές Υποχρεώσεις  

3.1.1 Γενικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων  

Η επιχειρηµατική λειτουργία του Οµίλου είναι αλληλένδετη µε την ανάληψη χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων. Η ∆ιοίκηση, έχοντας ως γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας των 

εργασιών του Οµίλου έχει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός 

αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών 

συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνων. Μεριµνώντας για την κάλυψη όλων των µορφών κινδύνων, την έγκαιρη 

και εξειδικευµένη αντιµετώπισή τους, καθώς και τον απαιτούµενο συντονισµό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

έχει ορίσει την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Ε∆Κ) ως υπεύθυνη για την εφαρµογή και την εποπτεία 

τόσο των αρχών όσο και της πολιτικής διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Επιτροπή 

∆ιαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για τις δραστηριότητές της. Σηµειώνεται ότι, πραγµατοποιήθηκαν οκτώ (8) συνεδριάσεις της 

Επιτροπής κατά τη διάρκεια του 2011.  

 

Τόσο οι αρχές όσο και η υφιστάµενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων έχουν δηµιουργηθεί για τον έγκαιρο 

εντοπισµό και την ανάλυση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειµένος ο Όµιλος, για τη θέσπιση 

κατάλληλων ορίων και συστηµάτων ελέγχου, καθώς επίσης και για τη συστηµατική παρακολούθηση 

των κινδύνων και την τήρηση των εγκεκριµένων ορίων. Ο Όµιλος επανεξετάζει σε ετήσια βάση την 

επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στη δυναµική των αγορών, σε µεταβολές στα προσφερόµενα προϊόντα και στις ενδεδειγµένες διεθνείς 

πρακτικές. 

 
Η Πολιτική Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις 

του εν ισχύ θεσµικού και κανονιστικού πλαισίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας εγκρίνει και 

έχει τη συνολική ευθύνη κανονιστικής συµµόρφωσης του Οµίλου µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τους 

εσωτερικούς κανονισµούς και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Όµιλος έχει θεσπίσει 

κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τον κίνδυνο να 
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υποστεί οικονοµική ζηµία, νοµικές ή εποπτικές κυρώσεις, ή ζηµία στη φήµη του λόγω πληµµελούς ή µη 

συµµόρφωσης. 

 
Στον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς λειτουργεί ο Τοµέας ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου, ο οποίος έχει την 

εκτελεστική ευθύνη για το σχεδιασµό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Ο Τοµέας αποτελείται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου & Κεφαλαιακής 

∆ιαχείρισης Οµίλου και τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου Αγοράς & Λειτουργικού Κινδύνου Οµίλου. Οι 

δραστηριότητές του υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο της µονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία 

αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων. 

 
∆ιάγραµµα 1: Οργανόγραµµα Τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Όµιλος παρακολουθεί σε συστηµατική βάση τους ακόλουθους ουσιώδεις κινδύνους οι οποίοι 

προκύπτουν από τις δραστηριότητές του: πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας 

και λειτουργικός κίνδυνος. 
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3.1.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

3.1.2.1 Πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου 

Η τραπεζική δραστηριότητα και η κερδοφορία του Οµίλου είναι συνυφασµένες µε την ανάληψη 

πιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος πραγµατοποίησης χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς για τον 

Όµιλο, ο οποίος απορρέει από το ενδεχόµενο αδυναµίας των αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις 

συµβατικές/ συναλλακτικές τους υποχρεώσεις.  

 
Στην παρούσα φάση ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή κινδύνου για τον Όµιλο 

και για το λόγο αυτό η αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείρισή του αποτελούν πρωταρχικό 

µέληµα της ∆ιοίκησης.  

Η συνολική έκθεση του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα 

εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις της Επιχειρηµατικής και της Ιδιωτικής Πίστης, από τις 

επενδυτικές και συναλλακτικές δραστηριότητες του Οµίλου, από πράξεις διαπραγµάτευσης στις αγορές 

παραγώγων, καθώς επίσης και από τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και το διακανονισµό συναλλαγών. Ο 

βαθµός του κινδύνου που ενέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

µεταξύ των οποίων οι γενικότερες συνθήκες της οικονοµίας και της αγοράς, η χρηµατοοικονοµική θέση 

των οφειλετών, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των ανοιγµάτων, καθώς και η ύπαρξη καλυµµάτων και 

εξασφαλίσεων. 

 
Η εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

στον Όµιλο, διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσµατική αντιµετώπισή του. Στον Όµιλο της Τράπεζας 

Πειραιώς εφαρµόζεται ενιαία πολιτική και πρακτική αναφορικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης και τις 

διαδικασίες έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. Όλα τα πιστοδοτικά όρια 

αναθεωρούνται ή/ και ανανεώνονται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ενώ τα αρµόδια εγκριτικά 

κλιµάκια καθορίζονται µε βάση το ύψος και την κατηγορία του συνολικού πιστωτικού κινδύνου που 

αναλαµβάνει ο Όµιλος για κάθε οφειλέτη ή οµάδα οφειλετών που σχετίζονται µεταξύ τους. 

 
Στον Τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου λειτουργεί η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και 

Κεφαλαιακής ∆ιαχείρισης Οµίλου µε αντικείµενο τη διαρκή παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη µέτρηση 

του πιστωτικού κινδύνου των ανοιγµάτων του Οµίλου έναντι Επιχειρήσεων, Ιδιωτών, Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων και Κεντρικών Κυβερνήσεων.  

3.1.2.2 Μέτρηση & Συστήµατα Αναφοράς του Πιστωτικού Κινδύνου 

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδοµών, συστηµάτων και µεθοδολογιών για την 

ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη της ∆ιοίκησης και των επιχειρηµατικών µονάδων σχετικά µε τη 

λήψη αποφάσεων, τον καθορισµό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων. 
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1.  Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου που ενέχεται σε ∆άνεια και απαιτήσεις 
Για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στα δάνεια και στις απαιτήσεις του Οµίλου σε 

επίπεδο αντισυµβαλλοµένου, χρησιµοποιούνται τρεις συνιστώσες µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, 

οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στις καθηµερινές λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου:  

 αξιολογείται συστηµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιµάται το ενδεχόµενο 

αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων, 

 παρακολουθείται το ύψος της  έκθεσης του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από το 

άνοιγµα και  

 εκτιµάται µε βάση τα υφιστάµενα καλύµµατα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό ανάκτησης το 

οποίο ενδέχεται να εισπράξει ο Όµιλος στην περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του.  

 
(i) Συστηµατική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών και εκτίµηση ενδεχόµενης 

αθέτησης συµβατικών υποχρεώσεων 

Ο Όµιλος αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυµβαλλοµένων και εκτιµά το ενδεχόµενο 

αθέτησης των συµβατικών τους υποχρεώσεων χρησιµοποιώντας υποδείγµατα (ratings / scoring 

models) προσαρµοσµένα στις κατηγορίες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντισυµβαλλοµένων. 

Τα υποδείγµατα αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και συνδυάζουν τη χρηµατοοικονοµική και 

στατιστική ανάλυση µε την κρίση των αρµόδιων στελεχών, ενώ υποβάλλονται σε αξιολόγηση όπου 

είναι εφικτό, µέσω της αντιπαραβολής τους µε εξωτερικά διαθέσιµη πληροφόρηση. 

 
Βάσει πολιτικής, η διαβάθµιση για κάθε πιστούχο εφαρµόζεται κατά τον καθορισµό των πιστοδοτικών 

ορίων και ανανεώνεται συστηµατικά σε ετήσια βάση. Επικαιροποίηση των διαβαθµίσεων γίνεται ακόµη 

και στις περιπτώσεις όπου προκύπτουν νέες πληροφορίες οι οποίες µπορούν να διαφοροποιήσουν 

σηµαντικά τον ενεχόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Ο Όµιλος επικυρώνει τακτικά την προβλεπτική ικανότητα 

των υποδειγµάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται στην Επιχειρηµατική και Ιδιωτική 

Πίστη, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα ορθής απεικόνισης του ενεχόµενου πιστωτικού κινδύνου και 

επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη ενεργειών για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων. 

 
(iα). Επιχειρηµατική Πίστη 

Αναφορικά µε την επιχειρηµατική πίστη, τα υποδείγµατα που εφαρµόζονται διαφοροποιούνται ανάλογα 

µε τον τύπο και το µέγεθος της επιχείρησης. Ο Όµιλος Πειραιώς χρησιµοποιεί το σύστηµα διαβάθµισης 

πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s Risk Advisor (MRA) για την αξιολόγηση του κινδύνου που 

προέρχεται από πιστοδοτήσεις σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι το σύστηµα MRA 

εφαρµόζεται από το 2005 στις θυγατρικές του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα στην Ελλάδα, ενώ από το 2006 έχει επεκταθεί η εφαρµογή του υποδείγµατος και σε όλες τις 

θυγατρικές τράπεζες του Οµίλου στο εξωτερικό.  

 
Στο πλαίσιο προσπαθειών για τη συνεχή βελτίωση των συστηµάτων διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου, 

η Τράπεζα έχει προβεί στη βελτιστοποίηση του υφιστάµενου υποδείγµατος αξιολόγησης της 
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πιστοληπτικής ικανότητας MRA και εφαρµόζει διακριτά υποδείγµατα για το τµήµα του επιχειρηµατικού 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας που αφορά πιστούχους µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών 

µεγαλύτερο των €2,5 εκατ., καθώς επίσης και για το τµήµα του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου που 

αφορά πιστούχους µε Γ΄ κατηγορίας βιβλία και κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ. 

 
Οι βασικοί άξονες αξιολόγησης των επιχειρήσεων-πιστούχων στο πλαίσιο των δύο MRA υποδειγµάτων 

είναι οι ακόλουθοι: α) η χρηµατοοικονοµική εκτίµηση (στην οποία αξιολογούνται µέσω αριθµοδεικτών η 

λειτουργία, η ρευστότητα, η δυνατότητα κάλυψης οφειλών και η κεφαλαιακή δοµή µιας επιχείρησης), 

και β) η επιχειρηµατική ανάλυση (στην οποία αξιολογούνται ποιοτικά τα χαρακτηριστικά της εταιρείας 

και της διοίκησης της, καθώς ο κλάδος δραστηριοποίησης της).  

 
Οι αριθµοδείκτες, οι βαρύτητες και οι υποκειµενικές ερωτήσεις που επιλέχθηκαν και ενσωµατώθηκαν 

στα δύο νέα MRA υποδείγµατα, θεωρήθηκαν πιο κατάλληλοι για τις συγκεκριµένες κατηγορίες 

πιστούχων του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, και οδήγησαν σε αύξηση της ικανότητας 

διαχωρισµού του αναλαµβανόµενου πιστωτικού κινδύνου. Σηµειώνεται πως για τα παραπάνω 

υποδείγµατα διενεργούνται ασκήσεις επικύρωσης σε ετήσια βάση από την αρµόδια ∆/νση ∆ιαχείρισης 

Πιστωτικού Κινδύνου και Κεφαλαιακής ∆ιαχείρισης Οµίλου.   

 
Όσον αφορά στις µικρές επιχειρήσεις, χρησιµοποιούνται εσωτερικά ανεπτυγµένα συστήµατα 

αξιολόγησης, καθώς και συστήµατα scoring. Σύµφωνα µε το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων (Βασιλεία II) η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρµόζει διακριτό υπόδειγµα πιστοληπτικής 

αξιολόγησης για απαιτήσεις ειδικού δανεισµού (specialised lending) που αφορούν στην ποντοπόρο 

ναυτιλία (object finance). 

 
Οι πιστούχοι της Επιχειρηµατικής Πίστης κατηγοριοποιούνται σε πιστοληπτικές διαβαθµίσεις (credit 

rating grades), οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς βαθµούς πιστωτικού κινδύνου και 

συνδέονται µε διαφορετικές πιθανότητες αθέτησης. Σε κάθε βαθµίδα αντιστοιχεί και διαφορετική 

πολιτική συνεργασίας του Οµίλου µε τις επιχειρήσεις - πιστούχους. 

 
(iβ).  Ιδιωτική Πίστη 

Σε ό,τι αφορά στις πιστοδοτήσεις ιδιωτών, ο Όµιλος δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην εφαρµογή 

σύγχρονων µεθόδων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, εφαρµόζει υποδείγµατα αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας για τους υποψήφιους πιστούχους (application scoring), ενώ αναπτύσσει 

υποδείγµατα σχετικά µε την αξιολόγηση της συµπεριφοράς υφιστάµενων πελατών (behavior scoring) 

για κάθε προϊόν αλλά και σε επίπεδο πελάτη (σχετικά υποδείγµατα ήδη εφαρµόζονται στην Τράπεζα 

Πειραιώς). 

Επιπροσθέτως στην Τράπεζα Πειραιώς, χρησιµοποιείται και το υπόδειγµα αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ, το οποίο λαµβάνει υπόψη το σύνολο των ανοιγµάτων των δανειοληπτών 

στην Ελληνική Αγορά. Η χρήση του συγκεκριµένου υποδείγµατος βελτίωσε την απόδοση των ήδη 

υπαρχόντων υποδειγµάτων. Όλα τα υποδείγµατα επικυρώνονται κατ’ ελάχιστο ανά εξάµηνο. 
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Τα προαναφερθέντα εσωτερικά υποδείγµατα αποτελούν και τις βασικές συνιστώσες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται στα υποδείγµατα εκτίµησης παραµέτρων κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς 

(υποδείγµατα εκτίµησης Πιθανότητας Αθέτησης και Ζηµίας σε περίπτωση Αθέτησης) για το σύνολο των 

προϊόντων Ιδιωτικής Πίστης. Τα εν λόγω υποδείγµατα εξετάζονται ενδελεχώς κατ’ ελάχιστο ανά 

εξάµηνο ως προς: 

 τη σταθερότητα της διαβάθµισης των πληθυσµών 

 κατά πόσο η διαχρονική µεταβολή των παραµέτρων κινδύνου είναι στατιστικώς σηµαντική 

 τη διαχωριστική τους ικανότητα 

Συνεπώς ενδεχόµενα προβλήµατα στην εφαρµογή των υποδειγµάτων εντοπίζονται άµεσα προκειµένου 

να ληφθούν διορθωτικά µέτρα. 

 
(ii) Παρακολούθηση ύψους έκθεσης πιστωτικού κινδύνου 

Το ύψος της έκθεσης του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προσµετράται, στην περίπτωση των δανείων 

και των απαιτήσεων, µε βάση την ονοµαστική τους αξία. 

 
(iii) Ποσοστό ανάκτησης µε βάση τα υφιστάµενα καλύµµατα και εξασφαλίσεις 

Παράλληλα µε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλοµένων, ο Όµιλος εκτιµά 

κατά τον καθορισµό/ανανέωση των πιστοδοτικών ορίων και το ποσοστό ανάκτησης σε σχέση µε το 

άνοιγµα (recovery rate) στην περίπτωση που οι πιστούχοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις συµβατικές 

τους υποχρεώσεις. Η εκτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µε βάση το είδος της πιστοδότησης και την 

ύπαρξη ή όχι συνδεδεµένων καλυµµάτων και εξασφαλίσεων. Κατά πάγια τακτική, όσο χαµηλότερη είναι 

η πιστοληπτική διαβάθµιση ενός πιστούχου, τόσο ισχυρότερα είναι τα απαιτούµενα καλύµµατα και οι 

εξασφαλίσεις, προκειµένου το ποσοστό ανάκτησης να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερο σε περίπτωση 

αθέτησης των υποχρεώσεων του πιστούχου προς τον Όµιλο.  

2.  Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου Χρεoγράφων 
Για τη µέτρηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου ο οποίος σχετίζεται µε τα χρεόγραφα, 

χρησιµοποιούνται οι διαβαθµίσεις εξωτερικών οργανισµών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το ύψος της 

έκθεσης του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο χρεογράφων και άλλων έντοκων γραµµατίων 

προσµετρείται ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των ∆ΠΧΑ. 

 

3. Όρια Πιστωτικού Κινδύνου 
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του 

πιστωτικού κινδύνου εφαρµόζοντας σύστηµα πιστοδοτικών ορίων. Τα πιστοδοτικά όρια προσδιορίζουν 

τη µέγιστη αποδεκτή ανάληψη κινδύνου ανά αντισυµβαλλόµενο, ανά οµάδα αντισυµβαλλοµένων, ανά 

βαθµίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης, ανά προϊόν, ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και ανά χώρα.  

Η συνολική έκθεση του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο οφειλετών, συµπεριλαµβανοµένων και των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, ελέγχεται περαιτέρω και µε την εφαρµογή υπο-ορίων, τα οποία καλύπτουν 

ανοίγµατα εντός και εκτός ισολογισµού.  
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Για τον καθορισµό των ορίων πελατών λαµβάνονται υπόψη τυχόν καλύµµατα ή εξασφαλίσεις τα οποία 

µειώνουν το ύψος του αναλαµβανόµενου κινδύνου. Ο Όµιλος κατατάσσει τον κίνδυνο των 

πιστοδοτήσεων του σε κατηγορίες κινδύνου ανάλογα µε το είδος των συνδεδεµένων καλυµµάτων ή 

εξασφαλίσεων και τη δυνατότητα ρευστοποίησής τους. Τα ανώτατα πιστοδοτικά όρια που µπορούν να 

εγκριθούν ανά κατηγορία κινδύνου καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στον Όµιλο Πειραιώς 

καµιά πιστοδότηση δεν εγκρίνεται από ένα µόνο πρόσωπο, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια που 

ορίζονται στην πιστωτική πολιτική, καθώς κατά κανόνα απαιτείται η έγκριση τριών στελεχών (εξαίρεση 

αποτελούν τα καταναλωτικά δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες µέχρι συγκεκριµένου ορίου). Ανάλογα µε 

το ύψος του κινδύνου έχουν οριστεί εγκριτικά κλιµάκια, ο ρόλος των οποίων στη διαµόρφωση της 

συνολικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων του Οµίλου είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. 

 
Τα πιστοδοτικά όρια στον Όµιλο Πειραιώς έχουν διάρκεια ισχύος µέχρι δώδεκα µήνες και υπόκεινται σε 

ετήσια ή συχνότερη αναθεώρηση. Τα αρµόδια ή τα ανώτερα εγκριτικά κλιµάκια µπορούν όταν 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι να επιλέξουν διάρκεια ισχύος των πιστοδοτικών ορίων µικρότερη των δώδεκα 

µηνών. Η παρακολούθηση των εκκρεµών υπολοίπων έναντι των θεσπισµένων ορίων πραγµατοποιείται 

σε ηµερήσια βάση, ενώ τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται και αντιµετωπίζονται εγκαίρως. 

4. Ασκήσεις Προσοµοίωσης Καταστάσεων Κρίσης 
Οι ασκήσεις προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της µέτρησης και 

ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου στον Όµιλο, παρέχοντας εκτιµήσεις του µεγέθους των 

οικονοµικών απωλειών που θα µπορούσαν να προκληθούν κάτω από το ενδεχόµενο ακραίων 

χρηµατοπιστωτικών συνθηκών. Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Τράπεζας της Ελλάδος (Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006), διενεργεί σε συστηµατική βάση ασκήσεις 

προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης για τον πιστωτικό κίνδυνο, τα αποτελέσµατα των οποίων 

παρουσιάζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

 
Οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Κεφαλαιακής 

∆ιαχείρισης του Οµίλου. Η µεθοδολογία χρησιµοποιεί ως βάση τις απαιτήσεις άσκησης που 

πραγµατοποιήθηκαν από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στα 

πλαίσια του προγράµµατος Financial Sector Assessment Program (FSAP), και εµπλουτίζεται 

επιπρόσθετα µε εσωτερικά ανεπτυγµένα σενάρια και υποδείγµατα προσαρµοσµένα στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κινδύνων του Οµίλου. Επιπλέον, διενεργούνται σενάρια σε κάθε θυγατρική τράπεζα του 

εξωτερικού ξεχωριστά σύµφωνα µε τις οδηγίες των τοπικών Εποπτικών Αρχών τα οποία εξετάζονται 

από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και Κεφαλαιακής ∆ιαχείρισης του Οµίλου. Στο 

πλαίσιο των ασκήσεων αυτών, εξετάζονται τόσο τα δάνεια και οι απαιτήσεις του Οµίλου προς 

πιστούχους εντός και εκτός της χώρας, όσο και πιστωτικά ανοίγµατα στην αγορά οµολόγων.   

 
Εντός του 2011 η Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε στην άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων 

που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European 

Banks) από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος, την 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

Συστηµικού Κινδύνου (ESRB). 

3.1.2.3 Μέτρηση & Συστήµατα Αναφοράς του Πιστωτικού Κινδύνου 

Οι τεχνικές µείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου παρατίθενται αναλυτικά στην §3.2.2 

3.1.3 Κίνδυνος Αγοράς 

3.1.3.1 Πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση του Κινδύνου Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά στην πιθανότητα απωλειών λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη 

µεταβλητότητα των τιµών αγοράς, όπως οι τιµές µετοχών, επιτοκίων, εµπορευµάτων ή 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αλλά και στη µεταξύ τους συσχέτιση. 

 
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θεσπίσει πλαίσιο ορίων ανάληψης κινδύνων αγοράς το οποίο 

καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Οµίλου. Η επάρκεια του πλαισίου και το ύψος των 

ορίων επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η τήρηση του πλαισίου ορίων παρακολουθείται από τη 

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου Οµίλου, καθώς επίσης από τις 

αρµόδιες µονάδες διαχείρισης κινδύνων των θυγατρικών. Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει 

υιοθετήσει και εφαρµόζει ευρέως αποδεκτές τεχνικές για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς. 

 
Λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων διεθνώς, ο Όµιλος εξελίσσει διαρκώς τις υποδοµές του και 

παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των κινδύνων αγοράς στο επίπεδο των θυγατρικών, αλλά και σε 

ενοποιηµένη βάση. Για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς εφαρµόζεται από τις αρχές του 2003 στις 

µονάδες του Οµίλου ενιαία Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου, βάσει της οποίας σε κάθε µονάδα του 

Οµίλου έχουν καθορισθεί αντίστοιχα όρια ανάληψης κινδύνου αγοράς που παρακολουθούνται σε 

ηµερήσια βάση. 

Κατά τη διάρκεια του 2011, το ύψος των αναλαµβανόµενων κινδύνων αγοράς κυµάνθηκε εντός των 

αποδεκτών ορίων που έχουν ορισθεί. Αξίζει να αναφερθεί η απουσία ιδιαίτερα σύνθετων ή υψηλού 

κινδύνου συναλλαγών.  

1. Μέτρηση Κινδύνου 
Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk-VaR) είναι εκτίµηση της µέγιστης δυνητικής ζηµιάς στην καθαρή 

τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου, που ενδέχεται να συµβεί µε προκαθορισµένη πιθανότητα (επίπεδο 

εµπιστοσύνης - confidence level) εντός ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Ο Όµιλος της 

Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει την παραµετρική µέθοδο υπολογισµού VaR, µε χρονικό ορίζοντα µιας 

ηµέρας και επίπεδο εµπιστοσύνης 99%. Η Αξία σε Κίνδυνο εκτιµάται για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου ∆ιαθεσίµου προς Πώληση. (βλ. §3.4.3). 

 
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει πρόγραµµα εκ των υστέρων ελέγχου (back-testing) της 

ακρίβειας της εκτιµώµενης Αξίας σε Κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Σε καθηµερινή βάση 
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συγκρίνεται η εκτιµώµενη Αξία σε Κίνδυνο της προηγούµενης ηµέρας µε τη µεταβολή στην αξία του 

χαρτοφυλακίου µε βάση τη µεταβολή των τιµών αγοράς.  

 
Επιπλέον, ο Όµιλος παρακολουθεί την εξέλιξη των αναλαµβανοµένων κινδύνων µε χρήση δεικτών 

ευαισθησίας υπολογίζοντας τις επιπτώσεις µεταβολών των τιµών αγοράς στο σύνολο των εντός και 

εκτός ισολογισµού στοιχείων, έτσι ώστε να διαµορφώνει πλήρη και ολοκληρωµένη εικόνα για την 

εξέλιξη των βασικών µεγεθών και παραγόντων κινδύνου. Η διενέργεια τακτικών προσοµοιώσεων 

καταστάσεων κρίσης και η εκτίµηση των επιπτώσεων από ακραίες και δυσµενείς µεταβολές των τιµών 

αγοράς στη αξία των στοιχείων του Οµίλου αποτελεί πρόσθετο βασικό εργαλείο για τη µέτρηση των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

2. Ο Επιτοκιακός Κίνδυνος 
Ο Επιτοκιακός Κίνδυνος αποτελεί σηµαντική κατηγορία κινδύνου και αφορά στην ενδεχόµενη αρνητική 

επίπτωση στην οικονοµική θέση του Οµίλου, εξαιτίας της έκθεσής του σε µεταβολές του γενικού 

επιπέδου των επιτοκίων. Η ανάληψη του εν λόγω κινδύνου θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα των 

τραπεζικών εργασιών και µπορεί να αποτελέσει µία σηµαντική πηγή κερδοφορίας και αύξησης της αξίας 

του Οµίλου. Ωστόσο, υψηλά επίπεδα επιτοκιακού κίνδυνου ενδέχεται να επηρεάσουν δυσµενώς τα 

κέρδη και την οικονοµική θέση του Οµίλου. 

 
Οι αλλαγές στις τιµές των επιτοκίων επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου, µεταβάλλοντας το 

καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα, καθώς και την αξία άλλων εσόδων ή εξόδων ευαίσθητων σε µεταβολές 

επιτοκίων. Οι µεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν επίσης την αξία των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού, καθώς η παρούσα αξία µελλοντικών χρηµατοροών (και σε ορισµένες περιπτώσεις οι ίδιες οι 

χρηµατοροές) µεταβάλλεται όταν τα επιτόκια αλλάζουν. Συνεπώς, µία αποτελεσµατική διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνων, η οποία εκτιµά, παρακολουθεί και συντελεί στη διατήρηση του επιτοκιακού 

κινδύνου εντός αποδεκτών ορίων (µέσω αποτελεσµατικής αντιστάθµισης, όπου αυτή κρίνεται 

απαραίτητη), είναι επιτακτική για την οικονοµική ευρωστία του Οµίλου. 

 
Η Ανάλυση Επιτοκιακού Ανοίγµατος επιτρέπει την εκτίµηση του επιτοκιακού κινδύνου µέσω του δείκτη 

“Επιτοκιακών Αποτελεσµάτων σε Κίνδυνο”, ο οποίος εκφράζει την αρνητική επίπτωση στο 

προβλεπόµενο ετήσιο επιτοκιακό αποτέλεσµα από µια παράλληλη σε όλες τις διάρκειες µεταβολή των 

επιτοκίων σε όλα τα νοµίσµατα. 

3. Ασκήσεις Προσοµοίωσης Καταστάσεων Κρίσης Κινδύνου Αγοράς 
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει µια σειρά µεθοδολογιών για τον υπολογισµό των 

επιπτώσεων από καταστάσεις κρίσης (προσοµοίωση καταστάσεων κρίσης) όσον αφορά στον κίνδυνο 

αγοράς. Συγκεκριµένα, ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει µια σειρά σεναρίων προσοµοίωσης καταστάσεων 

κρίσης, τα οποία αναφέρονται σε µεταβολές στο ύψος και στη µεταβλητότητα των καµπύλων 

επιτοκίων, στο ύψος και στη µεταβλητότητα των χρηµατιστηριακών δεικτών, στο ύψος και στην 

µεταβλητότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και εµπορευµάτων, καθώς επίσης στο ύψος των 



Πυλώνας ΙΙΙ: ∆ηµοσιοποίηση Στοιχείων 

 22

 

 

Ο 
Μ 
Ι 
Λ 
Ο 
Σ 
 
Τ 
Ρ 
Α 
Π 
Ε 
Ζ 
Α 
Σ 
 
Π 
Ε 
Ι 
Ρ 
Α 
Ι 
Ω 
Σ 

περιθωρίων, που αφορούν στον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο τοποθετήσεων σε τίτλους κρατών 

ή άλλων εκδοτών.  

 
Σε κάθε περίπτωση το σενάριο που εξετάζεται είναι σενάριο δυσµενούς µεταβολής των παραµέτρων 

(επιτοκίων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τιµών µετοχών, πιστωτικών περιθωρίων) ως προς την 

τρέχουσα θέση της Τράπεζας. Οι υποθέσεις έχουν δηµιουργηθεί µε κριτήριο την έκθεση του συνολικού 

χαρτοφυλακίου στους διάφορους παράγοντες κινδύνου. Ανάλογα µε τη σύνθεση του συνολικού 

χαρτοφυλακίου, επιλέγονται και διαφορετικές υποθέσεις, δηλαδή οι παράγοντες κινδύνου που θα 

µεταβληθούν και το µέγεθος της µεταβολής. Ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς και τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου επιλέγονται τα κατάλληλα σενάρια, δηλαδή οι συνδυασµοί των υποθέσεων που θα 

εφαρµοστούν. 

 
Η προσέγγιση για τον υπολογισµό των επιπτώσεων καταστάσεων κρίσης είναι συνεπής µε τις 

χρησιµοποιούµενες µεθόδους υπολογισµού εσωτερικού κεφαλαίου (internal capital) για τον κίνδυνο 

αγοράς. Τέλος, η προσέγγιση εξαρτάται  από το είδος του χαρτοφυλακίου µε βάση την 

κατηγοριοποίηση κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Held at Fair Value, Available for Sale, κλπ), 

καθώς η κατηγοριοποίηση αυτή έχει άµεση επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο το αποτέλεσµα της 

δραστηριότητας επηρεάζει τα κεφάλαια. 

3.1.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας αφορά στην ικανότητα του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς να 

διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των συναλλακτικών του υποχρεώσεων. Για τη 

διαχείριση αυτού του κινδύνου παρακολουθούνται συστηµατικά οι µελλοντικές απαιτήσεις σε 

ρευστότητα και οι αντίστοιχες ανάγκες δανεισµού, ανάλογα µε την προβλεπόµενη λήξη των ανοικτών 

συναλλαγών. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των 

ταµειακών εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, ο 

Όµιλος να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταµειακές του υποχρεώσεις. 

Η διαχείριση κινδύνου ρευστότητας εξακολούθησε να αποτελεί για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς  

κύρια προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια του 2011, λόγω των ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών 

ρευστότητας που επικράτησαν στην ελληνική οικονοµία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το 

συγκεκριµένο σκοπό, αναβαθµίστηκαν περαιτέρω οι λειτουργίες που αφορούν στη στενή 

παρακολούθηση της εξέλιξης της θέσης ρευστότητας της Τράπεζας, στη συνεχή ενηµέρωση της 

∆ιοίκησης και στη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ληφθέντων µέτρων για τη 

διατήρηση του επιπέδου ρευστότητας στα επιθυµητά επίπεδα.  

Επιπρόσθετα αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς οι ανάγκες ρευστότητας των θυγατρικών εταιρειών. 

Σηµειώνεται ιδιαίτερα, η αυστηροποίηση των τοπικών εποπτικών απαιτήσεων ρευστότητας, σε χώρες 

που δραστηριοποιείται ο Όµιλος.  
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Στη διατήρηση των επιπέδων ρευστότητας σε ικανοποιητικό επίπεδο συνέβαλε σηµαντικά η 

δυνατότητα αναχρηµατοδότησης στοιχείων του Ενεργητικού  της Τράπεζας (Οµόλογα, ∆άνεια), µέσω 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Επίσης, η Τράπεζα συµµετέχει στις ρυθµίσεις του νόµου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της 

οικονοµίας" (ν. 3723/2008). Συγκεκριµένα έχει αντληθεί ρευστότητα  µέσω του σκέλους των 

Εγγυήσεων (Πυλώνας ΙΙ) και των Ειδικών Οµολόγων (Πυλώνας ΙΙΙ) του Ελληνικού ∆ηµοσίου η 

ονοµαστική αξία των οποίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ανερχόταν σε  € 13.573 εκατ. 

Επιπλέον,κατά το 2011 πραγµατοποιήθηκε έκδοση 3ετούς καλυµµένου οµολόγου ύψους €1.250 εκατ. 

µέσω του προγράµµατος καλυµµένων οµολόγων. 

Ενδεικτικά, στοιχεία υπό διαρκή παρακολούθηση είναι:  

 η εξέλιξη και η συγκέντρωση των καταθέσεων,  

 η ενδο-ηµερήσια µεταβολή των υπολοίπων σε επίπεδο πελάτη, καταθετικού προϊόντος και 

µονάδας, 

 η εξέλιξη στοιχείων ληκτότητας,  

 η σχέση δανείων προς καταθέσεις,  

 το κόστος των αντλούµενων καταθέσεων,   

 οι εκταµιεύσεις δανείων. 

1. Εξέλιξη Ρευστών ∆ιαθεσίµων 
Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην εξέλιξη των Ρευστών διαθεσίµων, καθώς και των στοιχείων 

του Ενεργητικού που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν για την άντληση επιπλέον ρευστότητας. 

Συγκεκριµένα στοιχεία που παρακολουθούνται συστηµατικά είναι: 

 η προσαρµοσµένη µε χρήση κατάλληλων συντελεστών αποµείωσης (haircut), αξία Οµολόγων και 

άλλων τίτλων που είναι στη διάθεση της Τράπεζας για την άντληση χρηµατοδότησης µέσω της 

διατραπεζικής αγοράς ή µέσω ανα-χρηµατοδότησής τους από την Κεντρική Τράπεζα. 

 η διαθεσιµότητα µη εµπορεύσιµων στοιχείων ενεργητικού (δανείων), που είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν επιπρόσθετα σε πράξης αναχρηµατοδότησης µε την Κεντρική Τράπεζα. 

2. Πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας στον Όµιλο 
Από το τέλος του 2003 εφαρµόζεται στις µονάδες του Οµίλου ενιαία Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

Ρευστότητας. Η πολιτική αυτή είναι σύµφωνη µε διεθνώς εφαρµοσµένες πρακτικές και εποπτικές 

διατάξεις και είναι προσαρµοσµένη στις επιµέρους δραστηριότητες και οργανωτικές δοµές του Οµίλου 

της Τράπεζας Πειραιώς. Η πολιτική αυτή περιγράφει τους βασικούς ορισµούς και µεθοδολογίες 

αποτίµησης του κινδύνου ρευστότητας, καθορίζει τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των εµπλεκόµενων 

µονάδων και στελεχών και περιγράφει οδηγίες για το χειρισµό καταστάσεων κρίσης ρευστότητας. Η 

πολιτική επικεντρώνεται στις ανάγκες ρευστότητας που αναµένεται να προκύψουν για το χρονικό 

διάστηµα µιας εβδοµάδας και ενός µήνα, αναφορικά µε υποθετικά σενάρια κρίσης ρευστότητας. 
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Επιπλέον, η πολιτική περιλαµβάνει Σχέδιο ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας, το οποίο 

τίθεται σε εφαρµογή σε περίπτωση ενδεχόµενης κρίσης, η οποία µπορεί να οφείλεται είτε σε 

συγκεκριµένο γεγονός που σχετίζεται µε δραστηριότητες του Οµίλου Πειραιώς, είτε µε τις γενικότερες 

συνθήκες των αγορών. Συνθήκες ενεργοποίησης και ενδείξεις αυξηµένης ετοιµότητας, λειτουργούν ως 

δείκτες για την ενεργοποίηση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας. 

 
Παράλληλα διεξάγεται σε ηµερήσια βάση ο υπολογισµός των δεικτών ρευστότητας επί του συνόλου 

των στοιχείων του ισολογισµού, µε βάση την Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας του Οµίλου, 

καθώς επίσης µε βάση το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

3. Ασκήσεις Προσοµοίωσης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας 
Επιπρόσθετα, για την παρακολούθηση του εν λόγω κινδύνου διενεργούνται τακτικές και έκτακτες 

ασκήσεις σεναρίων προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας, προκειµένου να εκτιµηθεί η 

επίδραση ακραίων δυνητικών συνθηκών στην κατάσταση ρευστότητας του Οµίλου. Τα εφαρµοζόµενα 

σενάρια βασίζονται σε υποθέσεις µείωσης των διαθέσιµων κεφαλαίων µέσω δυσµενών µεταβολών στα 

στοιχεία ισολογισµού, όπως µείωση καταθέσεων, µείωση υπολοίπου εκδοθέντων πιστωτικών τίτλων ή 

αποµείωση αξίας ρευστοποιήσιµων στοιχείων ενεργητικού, όπως πιστωτικών τίτλων και µετοχών. Εντός 

του 2011,  η Τράπεζα Πειραιώς συµµετείχε επίσης στην άσκηση εκτίµησης του κινδύνου ρευστότητας 

την οποία διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (EBA Liquidity Risk 

Assesment). 

3.1.5 Λειτουργικός Κίνδυνος  

3.1.5.1 Πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου 

Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναγνωρίζει την έκθεσή του σε Λειτουργικό Κίνδυνο, ο οποίος πηγάζει 

από την καθηµερινή λειτουργία του και από την υλοποίηση των επιχειρηµατικών και στρατηγικών του 

στόχων.  

Το 2011, ο Όµιλος συνέχισε τη συνεπή εφαρµογή του πλαισίου ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου  

στις Μονάδες της Τράπεζας και στις Θυγατρικές του Οµίλου. Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει την 

αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση, µείωση και παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου και η 

διαρκής εξέλιξή του αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υποστήριξη της 

επιχειρηµατικής λειτουργίας του Οµίλου και την εκπλήρωση των εποπτικών του απαιτήσεων.  Βασίζεται 

στις ακόλουθες αρχές: 

 Η αναδοχή και η ευθύνη αντιµετώπισης του Λειτουργικού Κινδύνου ανατίθεται τοπικά σε επίπεδο 

Μονάδας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή προέλευσής του. Την εποπτεία και το 

συντονισµό της εφαρµογής του συνολικού πλαισίου καθώς των σχετικών µεθοδολογιών 

αναλαµβάνει σε κεντρικό επίπεδο, η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού 

Κινδύνου Οµίλου.   
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 Το πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου είναι τεκµηριωµένο µέσω µεθοδολογιών και 

διαδικασιών, και το πεδίο εφαρµογής του εκτείνεται σε όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

και τις υποστηρικτικές λειτουργίες της Τράπεζας και στις θυγατρικές του Οµίλου.  

 Το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού είναι ενήµερο και σε εγρήγορση όσον αφορά στους 

Λειτουργικούς Κινδύνους που ενυπάρχουν στην καθηµερινή και συνήθη εκτέλεση των εργασιών 

του, διαθέτει επαρκείς δεξιότητες και εκπαίδευση καθώς και όλα τα απαραίτητα µέσα και πόρους 

για την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων αυτών.  

 Το πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου περιλαµβάνει τη συστηµατική παρακολούθηση των 

σχετικών δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής δεδοµένων ζηµιών. 

 Το πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου, επανεξετάζεται περιοδικά και αναπροσαρµόζεται 

ανάλογα µε το συνολικό επίπεδο έκθεσης και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων.  

Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς µε την υλοποίηση και την εφαρµογή του πλαισίου ∆ιαχείρισης 

Λειτουργικού Κινδύνου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του επιδιώκει την επίτευξη 

επιχειρηµατικών αλλά και στρατηγικών στόχων, όπως:  

 Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Η ελαχιστοποίηση των οικονοµικών ζηµιών από συµβάντα Λειτουργικού Κινδύνου. 

 Η αύξηση της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και η µείωση του λειτουργικού κόστους.  

 Η αποτροπή µη αναµενόµενων και καταστροφικών ζηµιών από µελλοντικά συµβάντα Λειτουργικού 

Κινδύνου. 

Το πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου που εφαρµόζεται στις Θυγατρικές του Οµίλου είναι 

προσαρµοσµένο µε βάση το µέγεθος, το εύρος των δραστηριοτήτων καθώς και τις τυχόν τοπικές 

εποπτικές τους απαιτήσεις. 

Όσον αφορά στην εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης σε δυνητικό λειτουργικό κίνδυνο, ο Όµιλος συνέχισε 

το 2011 την υλοποίηση της σχετικής µεθοδολογίας (Risk and Control Self-Assessment, RCSA) σε όλες 

τις επιχειρηµατικές και υποστηρικτικές Μονάδες της Τράπεζας και στις Θυγατρικές του.Παράλληλα, το 

2011 εφαρµόστηκε η µεθοδολογία για τη συλλογή των εσωτερικών δεδοµένων ζηµιών που 

προκαλούνται από συµβάντα (πραγµατικά γεγονότα) Λειτουργικού Κινδύνου σε επίπεδο Οµίλου. Οι εν 

λόγω ζηµιές κατανέµονται στις εννέα (9) εποπτικές Κατηγορίες Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας και 

στις επτά (7) εποπτικές Κατηγορίες Ζηµιογόνων Γεγονότων. 

3.1.5.2 Τεχνικές Μείωσης Λειτουργικού Κινδύνου  

Για τη µείωση του Λειτουργικού Κινδύνου, ο Όµιλος υιοθετεί κατάλληλες ποιοτικές και ποσοτικές 

τεχνικές ελέγχου (control) και µείωσης (mitigation) του εν λόγω κινδύνου, οι οποίες συνοψίζονται 

παρακάτω:  

1. Σύστηµα  Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 
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Ο Όµιλος παρακολουθεί συστηµατικά την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του υφιστάµενου 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και υλοποιεί άµεσα τις ενδεχόµενες ενέργειες που απαιτούνται για τη 

διαρκή αντιµετώπιση και µείωση του Λειτουργικού Κινδύνου. Παράλληλα, ο Όµιλος ελέγχει µε 

κατάλληλους µηχανισµούς έγκαιρης προειδοποίησης, τη συνεπή εφαρµογή του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες, καθώς και την πλήρη συµµόρφωση όλων των εµπλεκοµένων µε τις 

αρχές και τους στόχους του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

2. Ασφαλιστική Κάλυψη 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τη σύναψη ασφαλιστηρίων συµβολαίων ως σηµαντική τεχνική µείωσης του 

Λειτουργικού Κινδύνου. Τα συµβόλαια αυτά, σύµφωνα µε το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο, καλύπτουν 

τη µερική ή την ολική αποζηµίωση (ανάκτηση) έναντι οικονοµικών ζηµιών που προέρχονται από 

συγκεκριµένες κατηγορίες συµβάντων Λειτουργικού Κινδύνου. 

3. Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού   
Ο Όµιλος παρέχει στο ανθρώπινο δυναµικό του ολοκληρωµένη εκπαίδευση και ενηµέρωση σε θέµατα 

Λειτουργικού Κινδύνου ενισχύοντας έτσι την εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στη 

διαχείριση και στην αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού. 

Ενδεικτικά, οι εν λόγω εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαµβάνουν: 

 Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε θέµατα εφαρµογής του Πλαισίου Λειτουργικού Κινδύνου 

 Εξειδικευµένη εκπαίδευση για την αντιµετώπιση του κινδύνου από εξωτερική απάτη (π.χ. 

γνησιότητα χαρτονοµισµάτων και δικαιολογητικών, αντιµετώπιση ληστειών) καθώς και του 

κινδύνου από ξέπλυµα χρήµατος και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.  

 Έκδοση ενηµερωτικών ανακοινώσεων στο εσωτερικό διαδίκτυο (intranet).  

4. Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας   
Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου Σχεδίου Επιχειρησιακής 

Συνέχειας (ΣΕΣ) επιδιώκοντας έτσι την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών στη δραστηριότητά 

της που ενδέχεται να προκληθούν από έκτακτες καταστάσεις κρίσης. Το εν λόγω Σχέδιο, σε συνδυασµό 

µε το Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο, διασφαλίζουν την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία της 

Τράπεζας στο σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και δοµών της, την αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση του Λειτουργικού Κινδύνου καθώς και την πλήρη συµµόρφωση µε το κανονιστικό 

πλαίσιο. 

3.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

3.2.1 Γενικές ∆ηµοσιοποιήσεις 

3.2.1.1 Ορισµοί 

 ∆άνεια χωρίς καθυστέρηση ή αποµείωση αξίας 

Ενήµερες απαιτήσεις χωρίς καµία καθυστέρηση και καµία πρόβλεψη. 
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 ∆άνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς αποµείωση αξίας 

Η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει όλα τα δάνεια που έχουν καθυστέρηση και τα οποία δεν έχουν 

αποµείωση αξίας. Σε αυτή την κατηγορία καταχωρείται το συνολικό ποσό της απαίτησης από τον 

πελάτη. Τα δάνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση προ προβλέψεων χωρίς αποµείωση αξίας αναλύονται 

ανά χαρτοφυλάκιο (Ιδιωτική Πίστη: στεγαστικά, καταναλωτικά/προσωπικά δάνεια και πιστωτικές 

κάρτες, επιχειρηµατικά: δάνεια προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, µεγάλες επιχειρήσεις) και κατά 

χρονικό διάστηµα καθυστέρησης ως ακολούθως: 1) σε καθυστέρηση 1-90 ηµέρες, 2) σε καθυστέρηση 

91-180 ηµέρες, 3) σε καθυστέρηση > 180 ηµερών. 

 

 ∆άνεια και απαιτήσεις µε αποµείωση (Impaired) 

Σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται όλα τα δάνεια που έχουν αποµείωση αξίας ανεξαρτήτως από τις 

ηµέρες καθυστέρησης τις οποίες παρουσιάζουν (παράγ. 3.2.1.2 για επεξήγηση αποµείωσης απαιτήσεως)  

3.2.1.2 Πολιτική αποµείωσης και σχηµατισµού προβλέψεων 

Ο Όµιλος εξετάζει συστηµατικά αν υπάρχουν βάσιµες και αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει 

υποστεί αποµείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης 

οικονοµικών καταστάσεων έλεγχο αποµείωσης της αξίας των δανείων του (impairment test), σύµφωνα 

µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και 

σχηµατίζει ανάλογες προβλέψεις. 

Μία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση όταν η λογιστική της αξία είναι µεγαλύτερη από το αναµενόµενο 

ανακτήσιµο ποσό της. Το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των 

εισπράξεων και της παρούσας αξίας από τη ρευστοποίηση τυχόν καλυµµάτων ή εξασφαλίσεων σε 

περίπτωση αδυναµίας του πιστούχου να αποπληρώσει το δάνειο. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Όµιλος 

δεν θα µπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόµενα ποσά σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους µιας 

απαίτησης, σχηµατίζεται πρόβλεψη για την αποµείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της 

σωρευµένης πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο του δανείου. 

Ο Όµιλος, σύµφωνα και µε το ∆ΛΠ 39, εξετάζει τα κριτήρια και τις αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία 

απαίτηση ή οµάδα απαιτήσεων έχει αποµειωθεί. 

Αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση ή µία οµάδα απαιτήσεων έχει αποµειωθεί ή είναι µη εισπράξιµη 

αποτελούν οι ακόλουθες: 

 Σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του πιστούχου. 

 Αθέτηση των όρων δανειακής σύµβασης (π.χ. παράλειψη ή καθυστέρηση στις πληρωµές τόκου ή 

κεφαλαίου). 

 Ο Όµιλος, για οικονοµικούς ή νοµικούς λόγους που σχετίζονται µε την οικονοµική δυσχέρεια του 

πιστούχου, συµφωνεί µε αυτόν κάποια ρύθµιση, την οποία δεν θα εξέταζε κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. 
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 Υπάρχει πιθανότητα πτώχευσης ή οικονοµικής αναδιοργάνωσης του πιστούχου. 

 Στοιχεία τα οποία δείχνουν, από την ηµεροµηνία αρχικής καταχώρησης των δανείων αυτών και 

ύστερα, την ύπαρξη µετρήσιµης µείωσης στις εκτιµώµενες µελλοντικές εισπράξεις µιας οµάδας 

δανείων, παρότι η µείωση αυτή δεν µπορεί να εντοπιστεί ακόµη, εξετάζοντας κάθε δάνειο της 

οµάδας ξεχωριστά, περιλαµβάνοντας: 

o ∆υσµενείς µεταβολές στο καθεστώς αποπληρωµής των υπολοίπων των πιστούχων της οµάδας 

(π.χ. αύξηση του αριθµού των καθυστερηµένων πληρωµών λόγω προβληµάτων του κλάδου), ή 

o Οικονοµικές συνθήκες σε εθνική ή τοπική κλίµακα, που σχετίζονται µε καθυστερήσεις στην 

εξυπηρέτηση των δανείων της οµάδας (π.χ. αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε µία γεωγραφική 

περιοχή πιστούχων, µείωση της αξίας των ακινήτων που έχουν ληφθεί ως εξασφαλίσεις στην ίδια 

περιοχή, ή δυσµενείς αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας ενός κλάδου, οι οποίες επηρεάζουν τους 

πιστούχους που περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη οµάδα). 

Η εκτίµηση ύπαρξης αποµείωσης και ο σχηµατισµός προβλέψεων διενεργείται εξατοµικευµένα σε 

επίπεδο δανείου για όλες τις χορηγήσεις (τόσο της Λιανικής Τραπεζικής όσο και του Επιχειρηµατικού 

Χαρτοφυλακίου) που ο Όµιλος θεωρεί σηµαντικές και συλλογικά σε επίπεδο οµάδας δανείων για αυτές 

που θεωρεί λιγότερο σηµαντικές. Η εκτίµηση για αποµείωση διενεργείται συλλογικά για απαιτήσεις 

(χαρτοφυλάκια απαιτήσεων) µε κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου, οι οποίες σε ατοµική βάση δεν 

θεωρούνται σηµαντικές. Επίσης, συλλογικά αξιολογούνται και οι απαιτήσεις που σε ατοµική βάση δεν 

έχουν υποστεί αποµείωση. 

Για τον σκοπό εκτίµησης της αποµείωσης αξίας σε συλλογική βάση, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού οµαδοποιούνται σύµφωνα µε παρόµοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου (π.χ. 

σύµφωνα µε κριτήρια αξιολόγησης του Οµίλου τα οποία λαµβάνουν υπόψη τη φύση του 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου, τον κλάδο όπου ανήκει, τη γεωγραφική περιοχή, το είδος εξασφάλισης 

και άλλους σχετικούς παράγοντες). Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε την εκτίµηση των 

µελλοντικών ταµειακών ροών για οµάδες τέτοιων στοιχείων ενεργητικού, υποδηλώνοντας τη 

δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σύµφωνα µε τους 

συµβατικούς όρους των υπό αξιολόγηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Οι µελλοντικές ταµειακές ροές µίας οµάδας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που 

εξετάζονται συλλογικά για αποµείωση αξίας, εκτιµώνται στη βάση των συµβατικών ταµειακών ροών 

των στοιχείων ενεργητικού του Οµίλου και σύµφωνα µε ιστορικότητα απωλειών για περιουσιακά 

στοιχεία µε χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου παρόµοια µε αυτά για τον Όµιλο. Τα ιστορικά 

δεδοµένα ζηµιών προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις τρέχουσες παρατηρήσεις, έτσι ώστε να αντανακλούν 

τις τρέχουσες συνθήκες οι οποίες δεν επηρέασαν την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα ιστορικά 

δεδοµένα ζηµιών και παράλληλα, για να αφαιρέσουν τις επιδράσεις συνθηκών της ιστορικής περιόδου 

που δεν υφίστανται σήµερα. 
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Αν σε µεταγενέστερη περίοδο το ποσό της σχηµατιζόµενης πρόβλεψης µειωθεί και η µείωση σχετίζεται 

µε αντικειµενικά γεγονότα που συνέβησαν µετά το σχηµατισµό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγµα 

βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου, τότε η πρόβλεψη µειώνεται και η διαφορά 

καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

3.2.1.3 Έκθεση Πιστωτικού Κινδύνου κατά την 31/12/20111 

Πίνακας 5: Συνοπτική Παρουσίαση Πιστωτικού Κινδύνου (€ χιλ.)  

∆άνεια και απαιτήσεις κατά πελατών  (µετά από 
προβλέψεις)* 31.12.2011 31.12.2010 ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
∆άνεια σε ιδιώτες: 9.953.321 10.723.047 10.338.184 
Στεγαστικά  6.686.006 6.825.420 6.755.713 
Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια  2.657.625 3.211.646 2.934.635 
Πιστωτικές κάρτες 609.690 685.981 647.836 
∆άνεια προς επιχειρήσεις 24.545.554 26.915.028 25.730.291 
Σύνολο 34.498.875 37.638.075 36.068.475 

Λοιπές Απαιτήσεις       
∆άνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων  519.487 1.476.856 998.171 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα – απαιτήσεις2 379.238 143.967 261.602 
Οµόλογα εµπορικού χαρτοφυλακίου  453.882 633.233 543.557 
Οµόλογα αποτιµώµενα σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµατικών 
λογαριασµών  4.043 12.805 8.424 
Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 1.804.968 2.512.337 2.158.653 
Συµφωνίες επαναπώλησης τίτλων 57.395 955.401 506.398 
Οµόλογα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 3.778.008 6.681.857 5.229.932 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.005.140 997.735 1.001.438 
Σύνολο 8.002.162 13.414.190 10.708.176 

Εκτός Ισολογισµού Στοιχεία  
Εγγυητικές επιστολές  2.661.546 2.872.163 2.766.855 
Ενέγγυες πιστώσεις  58.266 129.312 93.789 
Αχρησιµοποίητα πιστωτικά όρια  1.737.346 3.609.990 2.673.668 
Σύνολο 4.457.158 6.611.465 5.534.312 
Σύνολο Πιστωτικού Κινδύνου 46.958.194 57.663.730 52.310.962 
 

Πίνακας 6: Γεωγραφική Κατανοµή των Σηµαντικότερων Ανοιγµάτων (31/12/2011 - € χιλ.) 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά 
πελατών (µετά προβλέψεων) Ελλάδα 

Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  Λοιπές  Σύνολο 

 ∆άνεια προς ιδιώτες 8.116.925 1.625.222 211.174 9.953.321 

  -Στεγαστικά 5.951.009 642.004 92.993 6.686.006 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 257.058       

ΑΤΤΙΚΗΣ 2.434.707       

 
1. Τόσο η έκθεση έναντι του πιστωτικού κινδύνου συγκεκριµένων ανοιγµάτων όσο και η κατηγοριοποίηση των ανοιγµάτων 
ενδέχεται να διαφοροποιείται µεταξύ ∆ΠΧΑ και εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. Στα παραπάνω στοιχεία 
συµπεριλαµβάνονται τα υπόλοιπα που αφορούν την Αίγυπτο.  
2 Η συνολική έκθεση βάσει ∆ΠΧΑ στον πιστωτικό κίνδυνο των παράγωγων προϊόντων, καθώς και των εκτός ισολογισµού 
στοιχείων διαφοροποιείται από την αντίστοιχη έκθεση βάσει του νέου εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας λόγω 
διαφορετικών κανόνων υπολογισµού.  
3Νοτιοανατολική Ευρώπη : Βουλγαρία, Ρουµανία, Ουκρανία, Σερβία, Αλβανία, Κύπρος 
 Λοιπές: Αίγυπτος, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο 
*∆εν εφαρµόζεται πολιτική συµψηφισµού ούτε στα εντός ούτε στα εκτός ισολογισµού στοιχεία ως τεχνική µείωσης του 
πιστωτικού κινδύνου για σκοπούς υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 94.512       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 251.846       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 119.442       

ΗΠΕΙΡΟΥ 188.282       

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 251.323       

ΙΟΝΙΟΥ 115.842       

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1.155.941       

ΚΡΗΤΗΣ 434.958       

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 246.284       

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 180.566       

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 220.248       
  -Καταναλωτικά - προσωπικά 
δάνεια 1.606.167 945.270 106.188 2.657.625 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 61.544       

ΑΤΤΙΚΗΣ 773.359       

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24.749       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 65.150       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 27.887       

ΗΠΕΙΡΟΥ 32.298       

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 63.027       

ΙΟΝΙΟΥ 24.507       

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 256.902       

ΚΡΗΤΗΣ 92.986       

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 56.886       

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 52.895       

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 73.979       

  -Πιστωτικές κάρτες 559.749 37.948 11.993 609.690 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 16.947       

ΑΤΤΙΚΗΣ 327.007       

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 5.452       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 17.300       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 6.098       

ΗΠΕΙΡΟΥ 7.834       

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.398       

ΙΟΝΙΟΥ 6.639       

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 87.978       

ΚΡΗΤΗΣ 22.500       

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18.602       

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13.641       

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 14.350       

∆άνεια και απαιτήσεις κατά 
πελατών (µετά προβλέψεων) Ελλάδα 

Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  Λοιπές 3 Σύνολο 

∆άνεια προς επιχειρήσεις  18.049.622 2.914.851 3.581.081 24.545.554 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 437.081       

ΑΤΤΙΚΗΣ 10.566.147       

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 77.054       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 508.522       

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 212.800       

ΗΠΕΙΡΟΥ 424.573       

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 669.712       

ΙΟΝΙΟΥ 222.635       

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2.492.440       

ΚΡΗΤΗΣ 993.413       

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 582.687       

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 446.667       

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 415.890       

Λοιπές Απαιτήσεις 
Ελλάδα 

Νοτιοανατολική 
Ευρώπη  Λοιπές 3  Σύνολο 

∆άνεια και απαιτήσεις κατά 
πιστωτικών ιδρυµάτων  139.013 168.503 211.972 519.487 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα - απαιτήσεις  375.795 3.442   379.238 
Οµόλογα εµπορικού 
χαρτοφυλακίου  125.106 328.776   453.882 
Οµόλογα αποτιµώµενα σε 
εύλογες αξίες µέσω 
αποτελεσµατικών λογαριασµών  4.043     4.043 
Οµόλογα επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου  3.317.671 349.365 110.972 3.778.008 
Απαιτήσεις από χρεωστικούς 
τίτλους  1.425.318 198.024 181.626 1.804.968 

Συµφωνίες επαναπώλησης τίτλων 57.127 268   57.395 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  887.522 86.230 31.388 1.005.140 
Σύνολο  32.498.142 5.674.682 4.328.213 42.501.037 

3Νοτιοανατολική Ευρώπη : Βουλγαρία, Ρουµανία, Ουκρανία, Σερβία, Αλβανία, Κύπρος 
 Λοιπές: Αίγυπτος, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο 

Πίνακας 7: Ανοίγµατα σε Καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών & µε Αποµείωση Αξίας ανά Γεωγραφική 
Περιοχή (€ χιλ.) 

  
∆άνεια σε ιδιώτες 

∆άνεια προς 
Επιχειρήσεις Σύνολο 

Στεγαστικά  Καταναλωτικά/ 
Προσωπικά ∆άνεια 

Πιστωτικές 
Κάρτες 

Ελλάδα 931.750 583.538 219.964 4.024.564 5.759.816

>90 ηµ. χωρίς Αποµείωση Αξίας 573.519 78.560 25.707 969.545 1.647.332

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 21.712 2.978 971 34.834 60.495

ΑΤΤΙΚΗΣ 210.741 38.528 13.931 373.457 636.657

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.516 1.242 196 11.894 24.848

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 35.381 2.862 1.093 82.634 121.971

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 9.961 1.110 256 8.392 19.719

ΗΠΕΙΡΟΥ 13.528 3.226 352 15.452 32.558

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25.258 2.619 1.127 50.499 79.503

ΙΟΝΙΟΥ 9.465 931 329 71.609 82.334

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 104.857 11.877 3.797 154.517 275.048

ΚΡΗΤΗΣ 51.515 4.845 1.070 64.596 122.026

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 21.124 2.312 882 17.463 41.781
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 27.317 2.571 858 54.920 85.667

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 31.145 3.458 844 29.279 64.726

∆άνεια µε Αποµείωση Αξίας 358.231 504.978 194.257 3.055.019 4.112.484 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 14.626 16.499 6.792 56.635 94.552 

ΑΤΤΙΚΗΣ 149.841 271.938 105.730 2.251.659 2.779.168 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6.642 7.036 2.176 10.129 25.983 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 16.690 20.945 8.078 52.043 97.756 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 4.572 6.053 2.678 11.217 24.521 

ΗΠΕΙΡΟΥ 6.474 6.878 2.247 9.345 24.944 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 16.829 17.050 6.590 89.759 130.228 

ΙΟΝΙΟΥ 3.997 7.400 2.802 9.925 24.124 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 68.762 64.259 30.533 342.022 505.576 

ΚΡΗΤΗΣ 29.985 30.172 8.095 100.994 169.246 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 12.987 14.553 6.709 30.446 64.695 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10.343 18.276 5.352 35.662 69.632 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 16.482 23.919 6.475 55.182 102.059 

NA Ευρώπη3 70.765 251.600 14.299 928.690 1.265.354 

 >90 ηµ. 35.366 22.094 1.244 78.896 137.600 

∆άνεια µε Αποµείωση Αξίας 35.400 229.506 13.056 849.793 1.127.754 

Λοιπές3 1.704 21.768 4.761 1.381.172 1.409.405 
 >90 ηµ. 474 2.088 227 180.145 182.934 
∆άνεια µε Αποµείωση Αξίας 1.231 19.680 4.534 1.201.027 1.226.471 

Σύνολο Ανοιγµάτων σε Καθυστέρηση και σε Αποµείωση Αξίας      
 >90 ηµ. 609.359 102.742 27.178 1.228.587 1.967.866 
∆άνεια µε Αποµείωση Αξίας* 394.861 754.163 211.847 5.105.838 6.466.709 
Σύνολο 1.004.220 856.905 239.025 6.334.425 8.434.575 

 

* Στο ποσό δανείων µε αποµείωση αξίας της 31/12/2011 περιλαµβάνονται δάνεια ύψους ~ €3,3 δις. τα οποία δεν εµφανίζουν 
καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών.  

3Νοτιοανατολική Ευρώπη : Βουλγαρία, Ρουµανία, Ουκρανία, Σερβία, Αλβανία, Κύπρος 
 Λοιπές: Αίγυπτος, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο 

Πίνακας 8: Κίνηση Σωρευµένης Πρόβλεψης για Ζηµιές από ∆άνεια και Απαιτήσεις από Πελάτες4 

∆άνεια προς Ιδιώτες Ποσά σε € χιλ. 

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2011 682.349 
Έξοδο χρήσης    300.897 
∆ιαγραφές δανείων    -108.527 
Συναλλαγµατικές διαφορές   2.408 
Υπόλοιπο λήξης χρήσης 31/12/2011 877.127 

∆άνεια προς Επιχειρήσεις   
Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2011 750.729 
Έξοδο χρήσης 1.294.648 
∆ιαγραφές δανείων  -235.468 
Συναλλαγµατικές διαφορές 10.359 
Υπόλοιπο λήξης χρήσης 31/12/2011 1.820.268 
Συνολικό Υπόλοιπο Λήξης Χρήσης 

31/12/2011 2.697.395 

 
4 Στην κίνηση της πρόβλεψης δεν συµπεριλαµβάνονται προβλέψεις σχετιζόµενες µε το PSI. 
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Πιστωτικός Κίνδυνος – Τυποποιηµένη Προσέγγιση 

 
Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.) 

Ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς, στα πλαίσια της εφαρµογής του εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας «Βασιλεία ΙΙ» σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη προσέγγιση, χρησιµοποιεί τις πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις των κάτωθι εταιρειών: 

 Moody’s 

 Fitch 

 Standard & Poor’s 

 ICAP  

Οι Οργανισµοί αυτοί έχουν αξιολογηθεί και αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εγκεκριµένοι 

πάροχοι πιστοληπτικών αξιολογήσεων. Ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς χρησιµοποιεί τις αξιολογήσεις των 

Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s για τις εξής κατηγορίες χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων: 

 Ανοίγµατα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων/κεντρικών τραπεζών 

 Ανοίγµατα έναντι Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών 

αρχών 

 Μακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα ανοίγµατα έναντι ιδρυµάτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

εντός και εκτός Ελλάδος 

 Ανοίγµατα έναντι διοικητικών φορέων και µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων εντός και εκτός 

Ελλάδος 

 Μακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδος 

 

Οι αξιολογήσεις της ICAP χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην 

Ελλάδα. 

Στην περίπτωση διαθεσιµότητας πολλών αξιολογήσεων για ένα άνοιγµα ο Όµιλος ακολουθεί τις οδηγίες 

της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να προσδιορίσει το συντελεστή στάθµισης του εν λόγω ανοίγµατος. 

Συγκεκριµένα, εάν για ένα άνοιγµα υφίστανται δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις επιλέγεται η αξιολόγηση 

που οδηγεί στον υψηλότερο συντελεστή στάθµισης. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιµες 

περισσότερες από δύο αξιολογήσεις επιλέγονται αρχικά οι δύο αξιολογήσεις που οδηγούν στους 

χαµηλότερους συντελεστές στάθµισης και µετέπειτα από τις προαναφερόµενες δύο επιλέγεται εκείνη 

που αντιστοιχεί στον υψηλότερο συντελεστή στάθµισης. 

3.2.2 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου – Τυποποιηµένη Προσέγγιση  

3.2.2.1 ∆ιαδικασίες αποτίµησης των εξασφαλίσεων 

 Για την αποτίµηση των Οµολόγων, στο τέλος κάθε ηµέρας, όλα τα στοιχεία των τίτλων που 

αφορούν στην αποτίµηση (τιµή, δεδουλευµένοι τόκοι, ηµεροµηνία αποτίµησης, πηγή αποτίµησης) 
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µεταφέρονται στο σύστηµα εξασφαλίσεων, απ’ όπου γίνεται και η καθηµερινή αποτίµηση των 

αντίστοιχων οµολόγων. 

 Για την αποτίµηση των Μετοχών, για σκοπούς υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

χρησιµοποιούνται οι µετοχές που είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση γίνεται 

καθηµερινά µε βάση τις επίσηµες τιµές κλεισίµατος της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της 

προηγούµενης ηµέρας για κάθε µετοχή. Η αποτιµηµένη αξία υπολογίζεται στο σύστηµα διαχείρισης 

εξασφαλίσεων ως ο αριθµός των µετοχών επί την τιµή κλεισίµατος προηγούµενης ηµέρας. 

 Σύµφωνα µε το εποπτικό πλαίσιο η αξία των ακινήτων επαναπροσδιορίζεται τουλάχιστον µία φορά 

το χρόνο για τα εµπορικά ακίνητα και κάθε τρία (3) χρόνια για τις κατοικίες. Για την αποτίµηση 

των αστικών και εµπορικών ακινήτων, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς χρησιµοποιεί 

συγκεκριµένες µεθόδους και στατιστικά υποδείγµατα αποτίµησης και επανεκτίµησης. 

3.2.2.2 Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται το 
πιστωτικό ίδρυµα 

Ο Όµιλος λαµβάνει καλύµµατα ή/και εξασφαλίσεις έναντι των πιστοδοτήσεων σε πελάτες, µειώνοντας 

το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωµή των απαιτήσεων. 

Για το σκοπό αυτό, έχει προσδιορίσει και ενσωµατώσει στην πιστωτική του πολιτική, κατηγορίες 

αποδεκτών καλυµµάτων και εξασφαλίσεων5, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 Ενέχυρα επί καταθέσεων 

 Εγγυήσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου 

 Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ 

 Εγγυητικές επιστολές τραπεζών 

 Ενέχυρα επί µεριδίων µετοχικών ή µεικτών Α/Κ, µετοχών, οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων 

 Ενέχυρα επί επιταγών 

 Προσηµειώσεις/υποθήκες ακινήτων 

 Υποθήκες πλοίων 

 Απαιτήσεις έναντι τρίτων 

Η αποτίµηση των συνδεδεµένων καλυµµάτων ή/και εξασφαλίσεων πραγµατοποιείται αρχικά κατά τη 

στιγµή της έγκρισης της πιστοδότησης µε βάση την τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους, και 

επανεκτιµάται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Καλύµµατα ή εξασφαλίσεις δεν λαµβάνονται γενικά έναντι 

ανοιγµάτων προς πιστωτικά ιδρύµατα, εκτός αν πρόκειται για συµφωνίες επαναπώλησης (reverse 

repos) ή για άλλες δραστηριότητες δανεισµού χρεογράφων. ∆εν εφαρµόζεται πολιτική συµψηφισµού 

ούτε στα εντός ούτε στα εκτός ισολογισµού στοιχεία ως τεχνική µείωσης του πιστωτικού κινδύνου για 

σκοπούς υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 

 
5 Για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως αποδεκτές εξασφαλίσεις θεωρούνται οι αναφερόµενες στην Π∆ΤΕ 
2588/20.08.2007, οι οποίες είναι σηµαντικά περιορισµένες σε σχέση µε τις εξασφαλίσεις οι οποίες λαµβάνονται, από τον 
Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς, για επιχειρηµατικούς σκοπούς. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται µε ηµεροµηνία αναφοράς 31.12.2011 τα ανοίγµατα του 

Οµίλου που καλύπτονται από αποδεκτές εξασφαλίσεις και εγγυήσεις σύµφωνα µε την Π∆ΤΕ 

2588/20.08.2007. Για την ορθή κατανόηση των µεγεθών του παρακάτω πίνακα επισηµαίνονται τα εξής:  

     
1. Στην καλυµµένη, ανά τύπο εξασφάλισης/εγγύησης, αξία των ανοιγµάτων, περιλαµβάνονται τα 

εκτός ισολογισµού στοιχεία, τα δυνητικά µελλοντικά ανοίγµατα σε παράγωγα, καθώς και τα 

ανοίγµατα (συµπεριλαµβανοµένων των τιτλοποιηµένων δανείων των ιδιοκατεχόµενων 

τιτλοποιήσεων) και οι εξασφαλίσεις των πράξεων επαναγοράς και δανειοληψίας τίτλων.  

2. Περιλαµβάνονται µόνο οι εποπτικά αποδεκτές, σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση, 

εγγυήσεις και εξασφαλίσεις, οι οποίες είναι σηµαντικά περιορισµένες συγκριτικά µε αυτές που έχει 

λάβει ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς για επιχειρηµατικούς σκοπούς.  

3. Τα ανοίγµατα που εξασφαλίζονται µε ακίνητη περιουσία καλύπτονται πλήρως από αστικά και 

εµπορικά ακίνητα, εξαιρουµένων των εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι οποίες 

απεικονίζονται σε ξεχωριστή στήλη του πίνακα. Η κάλυψη από αστικά και εµπορικά ακίνητα δεν 

επηρεάζει την αξία του ανοίγµατος, όπως συµβαίνει µε τις άλλες κατηγορίες ανοιγµάτων, αλλά 

αντανακλάται στην ευνοϊκότερη στάθµιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε το 

εποπτικό πλαίσιο.  

4. Το σηµαντικότερο τµήµα των ανοιγµάτων σε καθυστέρηση και των υπαγόµενων σε κανονιστικές 

κατηγορίες υψηλού κινδύνου καλύπτεται, εκτός των εποπτικά αποδεκτών εγγυήσεων και 

χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων, επιπλέον από εµπορικά και αστικά ακίνητα. Η επιπλέον 

κάλυψη δεν επηρεάζει την αξία του ανοίγµατος, όπως συµβαίνει µε τις άλλες κατηγορίες 

ανοιγµάτων, αλλά αντανακλάται στην ευνοϊκότερη στάθµιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

σύµφωνα µε το εποπτικό πλαίσιο.  

 

Πίνακας 9:   Ανοίγµατα που καλύπτονται από εποπτικά αποδεκτές εξασφαλίσεις και εγγυήσεις (31.12.2011- 

€ χιλ.)  

Τύπος Ανοίγµατος  
Αποδεκτές 
Χρηµατ/κες 
Εξασφαλίσεις 

Εγγυήσεις 
Εξασφαλίσεις 

µε ακίνητη 
περιουσία 

Κεντρικές Κυβερνήσεις/Κεντρικές Τράπεζες 145.384     
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακές 
Κυβερνήσεις, Τοπικές Αρχές 1.506 3.596   
∆ιοικητικοί Φορείς & Μη κερδοσκοπικές 
Επιχειρήσεις 26.237 103   

Ιδρύµατα Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα 259.279     

Επιχειρήσεις 1.038.311 219.529   

Λιανική Τραπεζική 118.386 269.072   

Ανοίγµατα Εξασφαλισµένα µε Ακίνητη Περιουσία   104.410 8.502.337 

Σε καθυστέρηση και υπαγόµενα σε κανονιστικές 
κατηγορίες υψηλού κινδύνου 51.310 385.981 1.168.064 
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3.2.3 Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου  

Για τις θέσεις σε παράγωγα µέσα, ο υπολογισµός της αξίας ανοίγµατος σε πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο αποτίµησης µε βάση τρέχουσες τιµές αγοράς (Mark 

to Market Method), όπως αυτή ορίζεται στην Π∆ΤΕ 2594/20.08.2007. Ειδικότερα, η αξία ανοίγµατος 

υπολογίζεται ως το άθροισµα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης (τρέχουσα αγοραία αξία) της 

σύµβασης, εφόσον είναι θετικό, και του δυνητικού µελλοντικού ανοίγµατος, το οποίο εξαρτάται από 

την ονοµαστική αξία, τον τύπο και την εναποµένουσα διάρκεια ως τη λήξη της σύµβασης.  

Για τις θέσεις σε συµφωνίες επαναγοράς (Repos) και συµφωνίες επαναπώλησης (Reverse Repos), ο 

υπολογισµός της αξίας ανοίγµατος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου γίνεται σύµφωνα µε την 

Αναλυτική Μέθοδο Χρηµατοοικονοµικών Εξασφαλίσεων, όπως αυτή περιγράφεται στην Π∆ΤΕ 

2588/20.08.2007. 

Για την 31/12/2011, η συνολική αρχική αξία ανοίγµατος υποκείµενη σε κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σε 

επίπεδο Οµίλου, ανήλθε σε €1.153 εκατ. και η ακαθάριστη θετική εύλογη αξία των συµβάσεων ανήλθε 

σε €305,3 εκατ. Η προσαρµοσµένη για µεταβλητότητα και τυχόν αναντιστοιχία ληκτότητας αξία των 

εξασφαλίσεων, η οποία αποµειώνει την προαναφερθείσα αρχική αξία ανοίγµατος, ανήλθε στα € 610,9 

εκατ.  

Σηµειώνεται ότι η συνολική έκθεση βάσει ∆ΠΧΑ στον πιστωτικό κίνδυνο των παράγωγων προϊόντων 

διαφοροποιείται από την αντίστοιχη έκθεση βάσει του εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας, 

λόγω διαφορετικών κανόνων υπολογισµού. Επίσης, η πολιτική πιστοδοτικών ορίων περιγράφεται 

αναλυτικά στο τµήµα 3.1.2.2  «Μέτρηση & Συστήµατα Αναφοράς του Πιστωτικού Κινδύνου», 

παράγραφος 3 «Όρια Πιστωτικού Κινδύνου» και εφαρµόζεται και στον πιστωτικό κίνδυνο 

αντισυµβαλλοµένου. 

3.2.4 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων 

Οι στόχοι του (µεταβιβάζοντος) πιστωτικού ιδρύµατος σε σχέση µε τη δραστηριότητα 
τιτλοποίησης. 

 
Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εντός του 2011 δεν πραγµατοποίησε κάποια νέα τιτλοποίηση δανείων. 

Υπενθυµίζεται ότι, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν εννέα τιτλοποιήσεις 

δανείων (τρεις στεγαστικών, τρεις επιχειρηµατικών, δύο καταναλωτικών και µιας χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3156/2003, συνολικού ύψους €9.625 εκατ., οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για σκοπούς άντλησης ρευστότητας. Υπογραµµίζεται ότι όλες οι τιτλοποιήσεις 

στοιχειών ενεργητικού που έχουν διενεργηθεί αποτελούν τιτλοποιήσεις παραδοσιακής µορφής6. 

 
6 Τιτλοποίηση παραδοσιακής µορφής: Τιτλοποίηση που περιλαµβάνει την οικονοµική µεταφορά των τιτλοποιούµενων 
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων από το µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα σε οντότητα ειδικού σκοπού που εκδίδει τίτλους. Αυτό 
επιτυγχάνεται είτε µε τη µεταβίβαση της κυριότητας των τιτλοποιούµενων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων είτε µε τη µερική 
εκχώρηση των απαιτήσεων (sub-participation). Οι εκδιδόµενοι τίτλοι δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις πληρωµών του 
µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος. 
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Επιπροσθέτως, για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των θέσεων σε τιτλοποίηση, 

εφαρµόζεται η Τυποποιηµένη προσέγγιση. 

 

Σηµειώνεται ότι η πρώτη και τρίτη έκδοση οµολόγων από τιτλοποίηση επιχειρηµατικών δανείων, καθώς 

και η πρώτη και δεύτερη έκδοση οµολόγων από τιτλοποίηση καταναλωτικών δανείων εξακολουθούν να 

διακρατούνται από την Τράπεζα Πειραιώς. Η τρίτη έκδοση οµολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών 

δανείων ανακλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και η πρώτη έκδοση οµολόγων απο τιτλοποίηση δανείων 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ύψους € 540 εκ. ανακλήθηκε τον Μάρτιο του 2011. 

 

Ο ρόλος και βαθµός εµπλοκής του πιστωτικού ιδρύµατος στη διαδικασία τιτλοποίησης. 

 
Ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς στην διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων είναι µεταβιβάζουσα, 

διαχειρίστρια και πάροχος πιστωτικών διευκολύνσεων, ενώ παράλληλα χρηµατοδοτεί τη δηµιουργία 

εταιρειών ειδικού σκοπού (SPEs) για τον εν λόγω σκοπό. Οι εταιρίες ειδικού σκοπού ενοποιούνται 

παρόλο που δεν υφίσταται µετοχική σχέση µε τον Όµιλο. Αυτό προβλέπεται µε βάση τις διατάξεις της 

∆ιερµηνείας 12, και εφαρµόζεται όταν ο Όµιλος ασκεί έλεγχο στις εταιρίες ειδικού σκοπού. Η άσκηση 

ελέγχου στις εταιρίες ειδικού σκοπού στοιχειοθετείται αν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια σε 

συνδυασµό µε τις προϋποθέσεις του ∆.Λ.Π. 27: 

 

i. Οι δραστηριότητες της εταιρίας ειδικού σκοπού διενεργούνται για λογαριασµό του Οµίλου εκτελώντας 

συγκεκριµένες επωφελείς για τον Όµιλο επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

ii. Ο Όµιλος έχει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων µε σκοπό την αποκόµιση ωφελειών από τη 

δραστηριότητα της εταιρείας ειδικού σκοπού, ή ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει τη δυνατότητα λήψης 

αποφάσεων µέσω αυτόµατου µηχανισµού. 

iii. Ο Όµιλος απολαµβάνει όλα τα οφέλη αλλά ταυτόχρονα εκτίθεται στους κινδύνους που απορρέουν 

από τη δραστηριότητα της εταιρίας ειδικού σκοπού. 

iv. Ο Όµιλος διατηρεί την πλειοψηφία των κινδύνων που σχετίζονται µε τα στοιχεία ενεργητικού των 

εταιριών ειδικού σκοπού. 

 

Ο Όµιλος επανεξετάζει την ενοποίηση των εταιρειών ειδικού σκοπού όταν υπάρχει µία σηµαντική αλλαγή 

στη σχέση µεταξύ του Οµίλου και της  εταιρίας ειδικού σκοπού. Τα γεγονότα που υποδεικνύουν την 

ανάγκη τέτοιας επανεξέτασης περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

- σηµαντικές µεταβολές στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας ειδικού σκοπού, 

- µεταβολές στις συµβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας ειδικού σκοπού, 

- µεταβολές στη δοµή χρηµατοδότησης της εταιρίας ειδικού σκοπού. 

 

Ο Όµιλος σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ δεν ενοποιεί εταιρείες ειδικού σκοπού στις οποίες δεν ασκεί έλεγχο. 

Καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο ο Όµιλος πράγµατι ασκεί 

έλεγχο σε εταιρεία ειδικού σκοπού, προβαίνει σε εκτιµήσεις για την έκθεση σε κινδύνους και οφέλη, 
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καθώς και για τη δυνατότητα του να λαµβάνει λειτουργικές αποφάσεις για τη συγκεκριµένη εταιρεία 

ειδικού σκοπού. Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχουν στοιχεία τα οποία αν ληφθούν υπόψη µεµονωµένα, 

υποδεικνύουν ύπαρξη ελέγχου ή έλλειψη αυτού αναφορικά µε την εταιρεία ειδικού σκοπού, εάν όµως 

ληφθούν υπόψη συνολικά, καθιστούν δύσκολη την απόφαση για το εάν ασκείται έλεγχος. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η εταιρεία ειδικού σκοπού ενοποιείται. 

 

Υφιστάµενες Τιτλοποιήσεις κατά την 31/12/2011 

 

Το σύνολο των εποπτικά αναγνωριζόµενων τιτλοποιηµένων ανοιγµάτων κατά την 31/12/2011, ανέρχεται 

σε €1.292 εκατ.  

 

Οι θέσεις σε τιτλοποίηση ανοιγµάτων που αφορούν σε δικαιώµατα του µεταβιβάζοντος ιδρύµατος 

περιλαµβάνουν την πρώτη έκδοση οµολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων (Estia Mortgage 

Finance PLC) και την δεύτερη έκδοση οµολόγων µε κάλυψη στεγαστικών δανείων  (Estia Mortgage 

Finance ΙΙ PLC).  

 

• Η πρώτη έκδοση οµολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ύψους €750 εκατ. 

πραγµατοποιήθηκε από τη συσταθείσα για το σκοπό αυτό εταιρία Estia Mortgage Finance PLC 

στο Ην. Βασίλειο το 2005. Τα οµόλογα παρέχουν στον εκδότη τη δυνατότητα ανάκλησης στα 9 

έτη από την έκδοση του οµολόγου και το µέσο κουπόνι ανέρχεται σε Εuribor 3 µηνών συν 18 

µονάδες βάσης. 

 

• Η δεύτερη έκδοση οµολόγων µε κάλυψη στεγαστικών δανείων ύψους €1.250 εκατ. 

πραγµατοποιήθηκε από τη συσταθείσα για το σκοπό αυτό εταιρία Estia Mortgage Finance ΙΙ PLC 

στο Ην. Βασίλειο τον Ιούλιο του 2007. Τα οµόλογα παρέχουν στον εκδότη τη δυνατότητα 

ανάκλησης στα 7 έτη από την έκδοση του οµολόγου και το µέσο κουπόνι ανέρχεται σε Εuribor 3 

µηνών συν 18 µονάδες βάσης. 

 
Σηµειώνεται ότι για τις τιτλοποιήσεις στις οποίες ο Όµιλος δεν έχει το ρόλο του επενδυτή, τα 

σταθµισµένα ανοίγµατα και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν µε ηµεροµηνία αναφοράς 

31/12/2011 υπολογίστηκαν βάσει των προ τιτλοποίησης ανοιγµάτων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

των Π∆/ΤΕ 2645/2011 και Π∆/ΤΕ 2588/2007. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις από τα τιτλοποιηµένα 

ανοίγµατα της ESTIA I ανέρχονται σε €8,7 εκατ. και της ESTIA II σε €35 εκατ. µε ηµεροµηνίας 

αναφοράς 31/12/2011. Επιπρόσθετα, οι θέσεις σε τιτλοποίηση ανοιγµάτων που αφορούν σε δικαιώµατα 

των επενδυτών ανέρχονται σε €43 εκατ. και οι σχετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ανέρχονται σε €13,5 

εκατ.  

 
Το συνολικό ποσό των τιτλοποιηµένων δανείων σε επισφάλεια και καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών 

ανέρχεται περίπου σε €397 εκατ. Για τα τιτλοποιηµένα ανοίγµατα, για τα οποία η Τράπεζα είναι 

επενδυτής, χρησιµοποιούνται οι αξιολογήσεις των οίκων Moody’s, Standard&Poor’s και Fitch.  
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Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι θέσεις σε Τιτλοποίηση, στις οποίες ο Όµιλος λειτουργεί ως 

µεταβιβάζον ίδρυµα. 

 
Θέσεις σε Τιτλοποιήσεις (αρχικό άνοιγµα πριν την εφαρµογή συντελεστών µετατροπής) 

                                                            Ποσά σε € χιλ. 

   

Υψηλής          
Εξοφλητικής     

Προτεραιότητας  

Μεσαίας         
Εξοφλητικής     

Προτεραιότητας 

Πρωτεύουσας                            
Ζηµιάς 

∆ιαβαθµισµένα   
(350%) 

∆ιαβαθµισµένα   
(350%) 

∆ιαβαθµισµένα   
(1250%) 

Μη ∆ιαβαθµισµένα     
(1250%) 

ESTIA I 46.354  9.629  6.353  5.429  
ESTIA II 305.350      30.544  
Σύνολο 351.704  9.629  6.353  35.973  

 

Συνολικές και διακρατηµένες Θέσεις σε Τιτλοποίηση 

Ποσά σε € χιλ. 

Όνοµα 
Τιτλοποίη
σης 

Συνολικό 
υπόλοιπο των 
ανοιγµάτων που 
τιτλοποιήθηκαν 

Μορφή 
Τιτλοποίησης 

Είδος Ανοίγµατος 
που 

Τιτλοποιήθηκε 

Λογιστική Αξία 
των θέσεων που 
διακρατήθηκαν ή 
εξαγοράστηκαν 

31/12/2011 

ESTIA I 750.000 Παραδοσιακή Στεγαστικά 62.336 

ESTIA ΙΙ 1.250.000 Παραδοσιακή Στεγαστικά 305.350 

 
 
 

3.3 Λειτουργικός Κίνδυνος 

3.3.1 Λειτουργικός Κίνδυνος – Τυποποιηµένη Προσέγγιση 

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, ακολουθεί την Τυποποιηµένη Προσέγγιση για 

τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι Λειτουργικού Κινδύνου µέσω της κατανοµής των 

Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων (ΑΛΕ) της Τράπεζας στις οκτώ (8) εποπτικά καθορισµένες 

κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Η κατανοµή των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων (ΑΛΕ) των δραστηριοτήτων στις οκτώ (8) 

εποπτικές κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:  

 Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα 

 Έσοδα από προµήθειες – µεταβιβαστικές πληρωµές 

 Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 

 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

 Έσοδα από µερίσµατα. 
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Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα υπολογίζεται και επιµερίζεται στις Μονάδες της Τράπεζας µε βάση το 

σύστηµα της Εσωτερικής Τιµολόγησης Κεφαλαίων (Funds Transfer Pricing – FTP) και ανάλογα µε τα 

µέσα υπόλοιπα των αντληθέντων κεφαλαίων και των χορηγήσεων τους (Gross FTP).  

Η εσωτερική τιµολόγηση βασίζεται σε επιτόκια διατραπεζικής αγοράς ανάλογα µε το νόµισµα, τη 

ληκτότητα των προϊόντων σταθερού επιτοκίου ή την περίοδο επανατιµολόγησης των προϊόντων 

κυµαινόµενου επιτοκίου (Multiple Pool – FTP).  

 

Τα έσοδα που προκύπτουν από δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι εφικτό να κατανεµηθούν σε κάποια 

εποπτική κατηγορία επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ταξινοµούνται στο «Θεωρητικό Κέντρο 

Χρηµατοδότησης Οµίλου (Unclassified)» και λαµβάνουν τον υψηλότερο συντελεστή κεφαλαιακής 

απαίτησης (18%) έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου.  

Για λόγους ορθής απεικόνισης και συµβατότητας µε τις εποπτικές αναφορές, το «Θεωρητικό Κέντρο 

Χρηµατοδότησης Οµίλου» ενσωµατώνεται στην κατηγορία επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

«∆ιαπραγµάτευση και πωλήσεις χρηµατοπιστωτικών µέσων». 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το προαναφερθέν πλαίσιο, δεν είναι εφαρµόσιµο σε Θυγατρικές του Οµίλου οι 

οποίες δεν ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Οι εταιρείες αυτές θεωρούνται ότι αποτελούν µέρος 

της συνολικής Τυποποιηµένης Προσέγγισης του Οµίλου, ενώ τα ΑΛΕ των εν λόγω εταιρειών 

αντιστοιχίζονται συνολικά στην κατηγορία εποπτικής δραστηριότητας «∆ιαχείριση Περιουσιακών 

Στοιχείων». 

3.4 Κίνδυνος Αγοράς 

3.4.1 Μετοχές: ∆ηµοσιοποιήσεις για τα ανοίγµατα που δεν περιλαµβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

Οι διαθέσιµες προς πώληση µετοχές είναι αυτές για τις οποίες δεν υπάρχει καθορισµένος χρονικός 

ορίζοντας διακράτησης και µπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες ρευστότητας, τις 

µεταβολές των επιτοκίων ή των τιµών.  

Οι συνήθεις αγορές και πωλήσεις των µετοχών του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου 

αναγνωρίζονται µε βάση την ηµεροµηνία της συναλλαγής, ηµεροµηνία δηλαδή κατά την οποία ο Όµιλος 

δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει τις µετοχές. 

 

Οι µετοχές του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

(συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων συναλλαγής που είναι άµεσα σχετιζόµενα µε την απόκτηση 

µετοχών) και µετέπειτα αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µε βάση τις τρέχουσες τιµές ή τις αξίες που 

προκύπτουν από µοντέλα αποτίµησης όπου οι τρέχουσες τιµές δεν είναι διαθέσιµες σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ∆ΛΠ 39.  
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Για τις εισηγµένες µετοχές εσωτερικού και εξωτερικού η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε βάση τις 

τρέχουσες τιµές (αγοραία αξία). Επισηµαίνεται ότι η αξία των εισηγµένων µετοχών του διαθέσιµου προς 

πώληση χαρτοφυλακίου στον όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι ιδιαίτερα χαµηλή (συνολικά €47,5 εκ.). 

 

Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές τα οποία προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 

των χρεογράφων που κατατάσσονται στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο καταχωρούνται σε 

ειδικό αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση των µετοχών του διαθέσιµου προς πώληση 

χαρτοφυλακίου, τα αντίστοιχα συσσωρευµένα κέρδη/ζηµιές µεταφέρονται από το ειδικό αποθεµατικό 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

 

Οι µετοχές του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου απoαναγνωρίζονται όταν παύει να είναι εφικτή 

η λήψη των ταµειακών ροών ή όταν ο Όµιλος έχει µεταφέρει κατά το µεγαλύτερο µέρος όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη σε τρίτους. 

 

Ο Όµιλος εξετάζει για κάθε περίοδο σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων την ύπαρξη ενδείξεων µόνιµης 

αποµείωσης (σηµαντικές ή παρατεταµένες µειώσεις της εύλογης αξίας) των µετοχών αυτών 

χρησιµοποιώντας διάφορα µοντέλα αποτίµησης. Τα εν λόγω µοντέλα περιλαµβάνουν αποτίµηση µε βάση 

την τιµή προς την εσωτερική λογιστική αξία (P/BV), την τιµή προς τα κέρδη ανά µετοχή (P/E) ή την 

απόκλιση από τη χρηµατιστηριακή τους αξία για επενδύσεις οι οποίες είναι εισηγµένες σε 

χρηµατιστηριακή αγορά. Εφόσον από τα παραπάνω µοντέλα προκύψει ένδειξη αποµείωσης αξίας, ο 

Όµιλος αξιολογεί ενδελεχώς τη δυνατότητα άντλησης του κόστους κτήσης της µετοχής βάσει της 

ιστορικής µεταβλητότητας (volatility) κάθε µίας µετοχής ξεχωριστά. 

 

Όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι, το διαθέσιµο προς πώληση στοιχείο ενεργητικού έχει 

υποστεί µόνιµη αποµείωση, τότε η σωρευµένη ζηµιά που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Η ζηµιά αυτή είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της 

τρέχουσας αξίας αφού αφαιρεθεί ζηµιά αποµείωσης που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα σε 

προηγούµενη περίοδο. Η ζηµιά αποµείωσης των µετοχών του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου, 

που έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα, δεν µπορεί να αντιστραφεί. 

 

Πίνακας 12: Μετοχές και Αµοιβαία Κεφάλαια ∆ιαθέσιµου Προς Πώληση Χαρτοφυλακίου 31.12.2011 (€ 

χιλ.) 

Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑA 29.177 

Μετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήρια εξωτερικού 27.435 

Μη εισηγµένες µετοχές 161.585 

Αµοιβαία κεφάλαια 87.261 

Σύνολο 305.457 
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Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων κερδών/ζηµιών από πωλήσεις και 

ρευστοποιήσεις των διαθέσιµων προς πώληση µετοχών και αµοιβαίων κεφαλαίων, ανήλθε σε κέρδος 

€0.6 εκ. για το 2011. Το συνολικό καθαρό ποσό των µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών από 

αναπροσαρµογές αξίας των ανωτέρω µετοχών ανήλθε σε €2,4 εκ. κατά την 31/12/2011. Το ποσό αυτό 

έχει καταχωρηθεί στο Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου και έχει µειώσει τα βασικά 

ίδια κεφάλαια του Οµίλου. 

3.4.2 Επιτοκιακός Κίνδυνος 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος απορρέει τόσο από την άσκηση των βασικών τραπεζικών εργασιών όπως η 

αποδοχή καταθέσεων και η χορήγηση δανείων, όσο και την ανάληψη επενδυτικών θέσεων ή θέσεων 

διαπραγµάτευσης σε οµόλογα και άλλα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα των οποίων η απόδοση ή και η 

αγοραία αξία επηρεάζεται από το ύψος ή τη µεταβλητότητα των επιτοκίων. Επιτοκιακός κίνδυνος 

απορρέει κυρίως από προϊόντα σταθερού επιτοκίου, ιδίως όταν το επιτόκιο παραµένει σταθερό για 

µεγάλη χρονική περίοδο, όπως στην περίπτωση στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων και οµολόγων 

σταθερού επιτοκίου.  

Ο Όµιλος Πειραιώς παρακολουθεί στενά και διαχειρίζεται τον επιτοκιακό κίνδυνο µέσω της υιοθέτησης 

µίας σειράς τεχνικών εκτίµησης του κινδύνου, οι οποίες βασίζονται κυρίως στην Ανάλυση του 

Επιτοκιακού Ανοίγµατος (Interest Rate Gap Analysis). Η ανάλυση αυτή αποτελεί µία αποτύπωση της 

επιτοκιακής συµπεριφοράς του συνόλου των έντοκων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, 

συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων εκτός ισολογισµού (θέσεις σε παράγωγα προϊόντα). 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, τα στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατανέµονται σε 

χρονικές περιόδους ανάλογα µε την εναποµένουσα διάρκεια µέχρι τη λήξη τους (περίπτωση στοιχείων 

σταθερού επιτοκίου), ή σύµφωνα µε την ηµεροµηνία του επόµενου επαναπροσδιορισµού του επιτοκίου 

τους (περίπτωση στοιχείων κυµαινόµενου επιτοκίου). 

 

Οι απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν τακτή συµβατική ηµεροµηνία λήξης ή ηµεροµηνία 

επαναπροσδιορισµού επιτοκίου (όπως ο ανοιχτός αλληλόχρεος λογαριασµός ή η κατάθεση όψεως και 

ταµιευτηρίου), κατατάσσονται στη χρονική περίοδο άµεσης επανατιµολόγησης (overnight). 

 

Με βάση την ανάλυση των επιτοκιακών ανοιγµάτων, ο Όµιλος διενεργεί µετρήσεις της ευαισθησίας των 

στοιχείων ισολογισµού σε δυνητικές µεταβολές των επιτοκίων, έχοντας θεσπίσει όρια ανοχής στον 

κίνδυνο, εκφρασµένα σε επιπτώσεις µεταβολών των επιτοκίων κατά µία ποσοστιαία µονάδα.  

 

Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος υπολογίζει ως µέγεθος εκτίµησης του επιτοκιακού κινδύνου, τη µεταβολή 

της παρούσας αξίας των στοιχείων ενεργητικού – παθητικού, για τη µεταβολή των επιτοκίων κατά µία 

ποσοστιαία µονάδα (PV100 – Present Value of 100 basis points), καθώς επίσης την αντίστοιχη δυνητική 

επίδραση στα έντοκα αποτελέσµατα (EaR – Earnings at Risk) για περίοδο ενός έτους. 
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Ενδεικτικά, αναφέρονται οι αναλύσεις ευαισθησίας για ενδεχόµενη παράλληλη µετατόπιση της καµπύλης 

επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης στην αξία του ισολογισµού και το δυνητικό επιτοκιακό έσοδο σε 

επίπεδο Τράπεζας για τα κυριότερα νοµίσµατα την 31.12.2011. 

 

Πίνακας 13: Αποτελέσµατα Ανάλυσης Ευαισθησίας Επιτοκιακού Κινδύνου (€ εκατ.) 

 

 EUR USD CHF Λοιπά 

PV 100 -116,44 -0,07 -2,29 +1,11 

EaR -45,64 -5,11 -2,30 -2,57 

 

Οι παραπάνω εκτιµήσεις ανάλυσης ευαισθησίας παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα ως ποσοστό των 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (ικανότητα ανάληψης κινδύνων) της Τράπεζας. Σε επίπεδο Τράπεζας, η 

παρακολούθηση της εξέλιξης των επιτοκιακών ανοιγµάτων επί του συνόλου των στοιχείων ισολογισµού 

διενεργείται σε ηµερήσια βάση, ενώ σε επίπεδο Οµίλου σε µηνιαία. 

 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος που απορρέει από τις εµπορικές δραστηριότητες (δάνεια και καταθέσεις) 

µεταφέρεται στις µονάδες οι οποίες είναι αρµόδιες για τη διαχείριση αυτής της µορφής κινδύνου, δηλαδή 

τον Τοµέα Treasury και Financial Markets της Τράπεζας, καθώς και τα αντίστοιχα Treasuries των 

θυγατρικών. Η µεταφορά του κινδύνου επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης κατάλληλου µηχανισµού 

εσωτερικής τιµολόγησης (Funds Transfer Pricing) ο οποίος εφαρµόζεται ανά συναλλαγή και µε βάση την 

επιτοκιακή της συµπεριφορά. Αποτέλεσµα της πρακτικής αυτής είναι η διαρκής και άµεση 

παρακολούθηση και διαχείριση των επιτοκιακών ανοιγµάτων ανά νόµισµα και για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων. 

 

Η διαχείριση των επιτοκιακών θέσεων και η διατήρηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου εντός των 

επιθυµητών ορίων γίνεται µέσω της διενέργειας αντισταθµιστικών συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα όπως συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (IRS), προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίων ή οµολόγων 

(Interest Rate Futures και Bond Futures) και άλλα. 

 

Η αντιστάθµιση του επιτοκιακού κινδύνου διενεργείται είτε σε επίπεδο συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών είτε στο επίπεδο του συνόλου των στοιχείων του ισολογισµού για κάθε νόµισµα. 

 

Αναφορικά µε τον κίνδυνο πρόωρης λήξης δανείων ή καταθέσεων σταθερού επιτοκίου, εφαρµόζεται 

µεθοδολογία υπολογισµού της δυνητικής επιβάρυνσης/κόστους για την Τράπεζα, το οποίο υπολογίζεται 

ανά συναλλαγή µε βάση το σχετικό επιτόκιο αγοράς (market rate) για την εναποµένουσα διάρκεια του 

σταθερού επιτοκίου. Το κόστος αυτό φέρει ο πελάτης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση που αφορά 

στο συγκεκριµένο προϊόν ή από το νόµο. 
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3.4.3 Αξία σε Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών 

Η Αξία σε Κίνδυνο την 31/12/2011 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Οµίλου, ανήλθε 

σε €8,81 εκατ. Η εκτίµηση αυτή αναλύεται σε €8,06 εκατ. για τον επιτοκιακό κίνδυνο, €2,41 εκατ. για το 

συναλλαγµατικό κίνδυνο, €0,04 για τον κίνδυνο µετοχών και €0,21 εκατ. για τον κίνδυνο εµπορευµάτων.  

 

Με τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών την 31/12/2011, επιτυγχάνεται µείωση €1,91 εκατ. 

στη συνολική Αξία σε Κίνδυνο, λόγω του βαθµού διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Κατά το 2011 

σηµειώθηκε αύξηση στο VaR του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Οµίλου λόγω της αύξησης της 

µεταβλητότητας των επιτοκίων των θέσεων σε Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου. Τα παραπάνω 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 14: Αποτελέσµατα Αξίας σε Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών (€ εκατ.) 

  

Χαρτοφυλάκιο 
Συναλλαγών 
Όµιλος - 

Συνολικό VaR 

VaR 
Επιτοκιακός 
Κίνδυνος 

VaR 
Κίνδυνος 
Μετοχών 

VaR 
Συναλ/τικός 
Κίνδυνος 

VaR Κίνδυνος 
Εµπορευµάτων 

Μείωση  
Λόγω 

∆ιαφοροποίησης 
Χαρτοφυλακίου 

2011 8,81 8,06 0,04 2,41 0,21 -1,91
2010 4,05 0,86 3,08 2,68 0,16 -2,73
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4 ∆ηµοσιοποιήσεις για τις αποδοχές προσωπικού 

 
Έχει θεσπιστεί πολιτική αποδοχών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εταιρικής διακυβέρνησης 

του Οµίλου, µε σκοπό να αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και να ενισχύει τις αξίες και 

τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του Οµίλου. 

 

Η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη µε την επιχειρησιακή στρατηγική του Οµίλου και υποστηρίζει την  

κουλτούρα δηµιουργίας απόδοσης η οποία ευθυγραµµίζει τους στόχους του οργανισµού µε τους στόχους 

των ενδιαφερόµενων µερών - εργαζοµένων, διοίκησης, µετόχων –και υποκινεί τους εργαζόµενους να 

συνεχίζουν να δρουν για το καλύτερο συµφέρον του Οµίλου. 

 

Η πολιτική στοχεύει στην ευθυγράµµιση των αποδοχών µε την κερδοφορία, τον κίνδυνο και την 

επάρκεια κεφαλαίων, στην µεγιστοποίηση της απόδοσης, στην προσέλκυση και διατήρηση των 

ταλέντων,  στην συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο και στην εσωτερική διαφάνεια. 

 

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισµό των αποδοχών είναι σαφείς, καταγεγραµµένες και εσωτερικά 

διαφανείς. Η Επιτροπή Αποδοχών είναι αρµόδια για τη διαµόρφωση, έλεγχο εφαρµογής και περιοδική 

αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών.  Αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη ∆Σ, στην πλειοψηφία τους 

ανεξάρτητα συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου της. 

 

Ο Όµιλος προβαίνει στην ετήσια δηµοσιοποίηση πληροφοριών, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, 

σχετικές µε την Πολιτική Αµοιβών µε στόχο την πλήρη διαφάνεια. 

(στοιχεία Οµίλου 2011, ποσά σε χιλ. €.)

  
i. Ανώτερα 
διοικητικά 
στελέχη 

ii. πρόσωπα τα 
οποία 

αναλαµβάνουν 
κινδύνους 

iii.πρόσωπα που 
ασκούν καθήκοντα 

ελέγχου 

Συνολικός αριθµός προσωπικού εκ 
των οποίων: 71 37 22

Μεγάλες Επιχειρήσεις- Επενδυτική 
τραπεζική 

16 25

22
Λιανική τραπεζική 6 2

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου 3 0

Λοιποί 46 10

Σύνολο ετήσιων αποδοχών εκ των 
οποίων:  7.500 3.647 1.542

Μεγάλες Επιχειρήσεις- Επενδυτική 
τραπεζική 2.452 2.335

1.542
Λιανική τραπεζική 785 225

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου 264 0,00

Λοιποί 3.999 1.086
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Σύνολο ετήσιων µεταβλητών 
αποδοχών εκ των οποίων: 37 40 1

Μεγάλες Επιχειρήσεις- Επενδυτική 
τραπεζική 29 4

1
Λιανική τραπεζική 0 0

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου 0 0

Λοιποί 8 37
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5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
Παράρτηµα: Εποπτική/Λογιστική Ενοποίηση 

5.1 Θυγατρικές εταιρείες (µέθοδος ολικής ενσωµάτωσης) 

Επωνυµία Εταιρείας Αντικείµενο Εργασιών % Συµµετοχής  Χώρα 

Marathon Banking 
Corporation Τραπεζικές υπηρεσίες 98,43% Η.Π.Α. 

Tirana Bank I.B.C. S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 98,48% Αλβανία 

Piraeus Bank Romania 
S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 100,00% Ρουµανία 

Piraeus Bank Beograd 
A.D. Τραπεζικές υπηρεσίες 100,00% Σερβία 

Piraeus Bank Bulgaria 
A.D.  Τραπεζικές υπηρεσίες 99,98% Βουλγαρία 

Piraeus Bank Egypt 
S.A.E.  Τραπεζικές υπηρεσίες 98,03% Αίγυπτος 

JSC Piraeus Bank ICB  Τραπεζικές υπηρεσίες 99,99% Ουκρανία 

Τράπεζα Πειραιώς 
Κύπρου ΛΤ∆ Τραπεζικές υπηρεσίες 100,00% Κύπρος 
Piraeus Asset 
Management Europe 
S.A.  

∆ιαχείριση Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων 100,00% Λουξεµβούργο 

Piraeus Leasing 
Romania S.R.L.  

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 100,00% Ρουµανία 

Πειραιώς Μεσίτες 
Ασφαλ. και Αντασφαλ. 
Εργασιών Α.Ε. 

Μεσιτεία ασφαλειών - 
αντασφαλειών 100,00% Ελλάδα 

Tirana Leasing S.A.  
Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 100,00% Αλβανία 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
Χρηµατιστηριακές 
εργασίες 100,00% Ελλάδα 

Piraeus Group Capital 
LTD  

Έκδοση πιστωτικών 
τίτλων 100,00% Ηνωµένο Βασίλειο 

Piraeus Leasing Bulgaria 
EAD.  

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 100,00% Βουλγαρία 

Piraeus Auto Leasing 
Bulgaria EAD. 

Χρονοµίσθωση 
αυτοκινήτων 100,00% Βουλγαρία 

Piraeus Group Finance 
P.L.C.  

Έκδοση πιστωτικών 
τίτλων 100,00% Ηνωµένο Βασίλειο 

Πειραιώς Factoring A.E.  
Πρακτόρευση 
απαιτήσεων 100,00% Ελλάδα 

Picar Α.Ε.  
Εταιρείες ∆ιαχείρισης 
Ακινήτων 100,00% Ελλάδα 
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Bulfina S.A.  
∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Βουλγαρία 

Γενική Εταιρεία 
Κατασκευών και 
Αναπτύξεων Α.Ε.   

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας & 
συµµετοχών 66,67% Ελλάδα 

Πειραιώς Direct Services 
Α.Ε.   

Παροχή 
τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών 100,00% Ελλάδα 

Οικιστική Ανάπτυξη 
Κοµοτηνής Α.Ε.  

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Ελλάδα 

Πειραιώς Real Estate 
Α.Ε.  

Τεχνική και 
κατασκευαστική 
εταιρεία 100,00% Ελλάδα 

ND Αναπτυξιακή Α.Ε.  
∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Ελλάδα 

Property Horizon Α.Ε.  
∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Ελλάδα 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  

Ανάπτυξη/ διαχείριση 
βιοµηχανικών 
περιοχών 65,00% Ελλάδα 

Πειραιώς Development 
A.E.  

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Ελλάδα 

Πειραιώς Asset 
Management Α.Ε.∆.Α.Κ.  

∆ιαχείριση Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων 100,00% Ελλάδα 

Πειραιώς Buildings A.E.  Ανάπτυξη ακινήτου 100,00% Ελλάδα 

Estia Mortgage Finance 
PLC  

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλ. στεγ. δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Euroinvestment & 
Finance Public LTD  

Χρηµατοεπενδυτικές, 
κτηµατικές εργασίες 90,89% Κύπρος 

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη 
LTD  

Εταιρεία 
εκµετάλλευσης 
ακινήτων 50,66% Κύπρος 

Φιλοκτηµατική ∆ηµόσια 
LTD  

Ανάπτυξη γης και 
κτηµατικής περιουσίας 53,31% Κύπρος 

Φιλοκτηµατική 
Εργοληπτική LTD  

Τεχνική & 
κατασκευαστική 
εταιρεία 53,31% Κύπρος 

New Evolution 
Κτηµατική Τουρ. & 
Αναπτ. A.E.  

Κτηµατική, τουριστική 
& αναπτυξιακή εταιρεία 100,00% Ελλάδα 

Imperial Stockbrokers 
Limited  

Χρηµατιστηριακές 
εργασίες 100,00% Κύπρος 

Imperial Eurobrokers 
Limited  

Χρηµατιστηριακές 
εργασίες 100,00% Κύπρος 

EMF Investors Limited  Εταιρεία επενδύσεων 100,00% Κύπρος 

Euroinvestment Mutual 
Funds Limited  

∆ιαχείριση Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων 100,00% Κύπρος 



Πυλώνας ΙΙΙ: ∆ηµοσιοποίηση Στοιχείων 

 49

 

 

Ο 
Μ 
Ι 
Λ 
Ο 
Σ 
 
Τ 
Ρ 
Α 
Π 
Ε 
Ζ 
Α 
Σ 
 
Π 
Ε 
Ι 
Ρ 
Α 
Ι 
Ω 
Σ 

Bull Fund Limited  Εταιρεία επενδύσεων 100,00% Κύπρος 

Πειραιώς Green 
Investments Α.Ε.  Εταιρεία Συµµετοχών 100,00% Ελλάδα 
New Up Dating 
Development Κτηµ. 
Τουρ. & Αναπτ. Α.Ε.  

Κτηµατική τουριστική 
& αναπτυξιακή εταιρεία 100,00% Ελλάδα 

Sunholdings Properties 
Company LTD  

Ανάπτυξη γης και 
κτηµατικής περιουσίας 26,66% Κύπρος 

Πειραιώς Κάρτες Α.Ε.  

Παροχή χρηµ/ών 
συµβουλών & 
υπηρεσιών 100,00% Ελλάδα 

Polytropon Properties 
Limited 

Ανάπτυξη γης και 
κτηµατικής περιουσίας 39,98% Κύπρος 

Capital Investments & 
Finance S.A. Εταιρεία επενδύσεων 100,00% Λιβερία 

Maples Invest & Holding 
S.A.  Εταιρεία επενδύσεων 100,00% 

Βρετανικές Παρθένες
 Νήσοι 

Margetson Invest & 
Finance S.A.  Εταιρεία επενδύσεων 100,00% 

Βρετανικές Παρθένες 
Νήσοι 

Vitria Investments S.A.  Εταιρεία επενδύσεων 100,00% Παναµάς 

Piraeus Insurance 
Brokerage EOOD  Μεσιτεία ασφαλειών 99,98% Βουλγαρία 

Trieris Real Estate 
Management LTD  

∆ιαχείριση της Trieris 
Real Estate Ltd 

100,00% Βρετανικές Παρθένες
 Νήσοι 

Piraeus Egypt Asset 
Management Co.  ∆ιαχείριση Περιουσίας 

98,03% 
Αίγυπτος 

Piraeus Egypt Leasing 
Co.  

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 98,03% Αίγυπτος 

Piraeus Egypt for 
Securities Brokerage Co. 

Χρηµατιστηριακές 
εργασίες 98,02% Αίγυπτος 

Piraeus Insurance - 
Reinsurance Broker 
Romania S.R.L.  

Μεσιτεία ασφαλειών - 
αντασφαλειών 100,00% Ρουµανία 

Piraeus Real Estate 
Consultants S.R.L.  

Τεχνική & 
κατασκευαστική 
εταιρεία 100,00% Ρουµανία 

Πειραιώς Leasing 
Xρηµατοδοτικές 
Mισθώσεις A.E. 

Χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις 100,00% Ελλάδα 

Multicollection Α.Ε. 

Αξιολόγηση και 
είσπραξη εµπορικών 
απαιτήσεων 51,00% Ελλάδα 

Olympic Εµπορικές και 
Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Α.Ε.  

Βραχ/νια & µακρ/νια 
λειτουργική µίσθωση 
οχηµάτων 94,98% Ελλάδα 

Piraeus Rent Doo 
Beograd  Λειτουργικές µισθώσεις 100,00% Σερβία 
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Estia Mortgage Finance 
ΙΙ PLC  

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοπ. στεγ. 
δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Piraeus Leasing Doo 
Beograd  

Χρηµατοδοτικές 
Μισθώσεις 100,00% Σερβία 

Piraeus Real Estate 
Consultants Doo  

Τεχνική & 
κατασκευαστική 
εταιρεία 100,00% Σερβία 

Piraeus Real Estate 
Bulgaria EOOD  

Τεχνική & 
κατασκευαστική 
εταιρεία 100,00% Βουλγαρία 

Piraeus Real Estate 
Egypt LLC  

Τεχνική & 
κατασκευαστική 
εταιρεία 99,80% Αίγυπτος 

Piraeus Bank Egypt 
Investment Company  Εταιρεία επενδύσεων 97,93% Αίγυπτος 

Piraeus Best Leasing 
Bulgaria EAD  

Χρονοµίσθωση 
αυτοκινήτων 99,98% Βουλγαρία 

Πειραιώς Πρακτορειακή 
Ασφαλιστικών Εργασιών 
Α.Ε.  

Πρακτορειακή - 
ασφαλιστική 100,00% Ελλάδα 

Piraeus Capital 
Management Α.Ε. 

Αµοιβαία Κεφάλαια 
Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 100,00% Ελλάδα 

Estia Mortgage Finance 
ΙΙΙ PLC  

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοπ. στεγ. 
δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Piraeus Insurance 
Brokerage Egypt Μεσιτεία Ασφαλειών 96,01% Αίγυπτος 

Intergrated Services 
Systems Co.  

Εταιρεία αποθηκ. 
διαχ/σης & κίνησης 
αλληλογρ. 96,99% Αίγυπτος 

Axia Finance PLC 

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοπ. επιχ. 
δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Πειραιώς Wealth 
Management A.E.Π.Ε.Υ 

Παροχή Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 65,00% Ελλάδα 

Praxis Finance PLC 

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοπ. καταν. 
δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Axia Finance III PLC 

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοπ. επιχ. 
δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Praxis II Finance PLC 

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοποίηση καταν. 
δανείων  - Ηνωµένο Βασίλειο 

Axia III APC LIMITED 

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοπ. επιχ. 
δανείων - Ηνωµένο Βασίλειο 

Praxis II APC LIMITED 

Εταιρεία ειδ. σκοπού 
για τιτλοποίηση καταν. 
δανείων  - Ηνωµένο Βασίλειο 

ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ν.Ε.Π.Α. 
∆ιαχείριση σκαφών 
αναψυχής 100,00% Ελλάδα 
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R.E Anodus LTD 

Εταιρεία συµβ. 
υπηρεσιών για Real 
Estate και συµµ. 100,00% Κύπρος 

Πλειάδες Estate Α.Ε. 
(πρώην Ερεχθέας 
Επενδυτική  
Α.Ε. Συµµετοχών) 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Ελλάδα 

Solum Ltd Liability Co. 
∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Ουκρανία 

Piraeus (Cyprus) 
Insurance Brokerage Ltd Μεσιτεία ασφαλειών 100,00% Κύπρος 

Ο.F. Investments Ltd  Εταιρεία Επενδύσεων 100,00% Κύπρος 

∆Ι.ΒΙ.ΠΑ.ΚΑ. Α.Ε. 

Φορέας διοίκησης και 
διαχείρισης 
βιοµηχανικού πάρκου 
Καστοριάς 57,53% Ελλάδα 

Piraeus Equity Partners 
Ltd. Εταιρεία Συµµετοχών 100,00% Κύπρος 

Piraeus Equity Advisors 
Ltd. 

Συµβουλευτική 
Εταιρεία Επενδύσεων 100,00% Κύπρος 

AΧΑΪΑ Clauss Εstate 
Α.Ε. 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας  74,47% Ελλάδα 

Piraeus Equity 
Investment 
Management Ltd ∆ιαχείριση Κεφαλαίων 100,00% Κύπρος 

Piraeus FI Holding Ltd Εταιρεία Συµµετοχών 100,00% 
Βρετανικές Παρθένες 

Νήσοι 

Piraeus Master GP 
Holding Ltd 

Επενδυτική 
Συµβουλευτική 100,00% 

Βρετανικές Παρθένες 
Νήσοι 

Piraeus Clean Energy GP 
Ltd 

Γενικός Εταίρος της 
Piraeus Clean Energy 
LP 100,00% Κύπρος 

Piraeus Clean Energy LP 
Επενδυτικό Κεφάλαιο 
σε ΑΠΕ 100,00% Ηνωµένο Βασίλειο 

Piraeus Clean Energy 
Holdings Ltd Εταιρεία Συµµετοχών 100,00% Κύπρος 
Piraeus Wealth 
Management 
(Switzerland) S.A. 

Παροχή Επενδυτικών 
Υπηρεσιών 42,25% Ελβετία 

CURDART HOLDING LTD Εταιρεία Συµµετοχών 100,00% Κύπρος 

Visa Rent a Car 
Ενοικιάσεις 
αυτοκινήτων 94,98% Ελλάδα 

ADFLIKTON 
INVESTMENTS LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

COSTPLEO 
INVESTMENTS LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

CUTSOFIAR 
ENTERPRISES LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 
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GRAVIERON COMPANY 
LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

KAIHUR INVESTMENTS 
LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

PERTANAM 
ENTERPRISES LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

ROCKORY ENTERPRISES 
LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

TOPUNI INVESTMENTS 
LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

ALBALATE COMPANY 
LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

AKIMORIA 
ENTERPRISES LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

ALACORNACO 
ENTERPRISES LIMITED 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Κύπρος 

KOSMOPOLIS A΄ Α.Ε. 
ΕΚΜ/ΣΗΣ ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΩΝ 
- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ιαχείριση εµπορικού 
κέντρου 100,00% Ελλάδα 

PARKING KOSMOPOLIS 
Α.Ε. ΕΚΜ/ΣΗΣ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ Εκµετάλλευση Parking 100,00% Ελλάδα 
ZIBENO INVESTMENTS 
LTD(PIRAEUS PIRAEUS 
CLEAN ENERGY 
HOLDINGS LIMITED) Εταιρεία Συµµετοχών 83,00% Κύπρος 

BULFINACE E.A.D. 
∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 100,00% Βουλγαρία 

 

5.2 Συγγενείς εταιρείες (µέθοδος ενσωµάτωσης καθαρής θέσης) 

Επωνυµία Εταιρείας 
Αντικείµενο 
Εργασιών % Συµµετοχής  Χώρα 

Εταιρία ∆ιαχείρισης & 
Ανάπτυξης ΕΤΕΠ Κρήτης 
A.E. 

∆ιαχείρηση 
τεχνολογικού 
πάρκου 30,45% Ελλάδα 

Αναπτυξιακή Εταιρία 
Έβρου Α.Ε.  

∆ιαχείριση 
κοινοτικών 
προγραµµάτων 30,00% Ελλάδα 

Project on Line A.E.  
Εφαρµογών 
πληροφορικής 40,00% Ελλάδα 

Alexandria for 
Development & 
Investment  

Εταιρεία επενδύσεων 
21,57% Αίγυπτος 

Nile Shoes Company  
Βιοµηχανία 
υποδηµατοποιίας 38,56% Αίγυπτος 

APE Commercial 
Property Κτηµ. Τουρ. & 
Αναπτ. A.E.  Εταιρεία συµµετοχών 27,80% Ελλάδα 
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APE Fixed Assets Κτηµ. 
Τουρ. & Αναπτ. A.E.  

Κτηµατική, 
τουριστική και 
αναπτυξιακή εταιρεία 27,80% Ελλάδα 

Τrieris Real Estate LTD  ∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 

22,94% 
Βρετανικές Παρθένοι

 Νήσοι 

Eυρωπαϊκή Πίστη 
Α.Ε.Γ.Α. (*) 

Ασφάλειες γενικές, 
ζωής και 
αντασφάλειες 30,23% Ελλάδα 

APE Επενδυτικής 
Περιουσίας Α.Ε.  

Κτηµατική, 
τουριστική και 
αναπτυξιακή εταιρεία 27,20% Ελλάδα 

Sciens ∆ιεθνής Α.Ε. 
Επενδύσεων και 
Συµµετοχών  Εταιρεία Συµµετοχών 28,10% Ελλάδα 
Εκκαθαρίσεις Ακτοπλοΐας 
Ανώνυµη Εταιρεία A.E. 

Εκκαθαρίσεις 
Εισιτηρίων 49,00% Ελλάδα 

Trastor A.E.E.A.Π.  Εταιρεία επενδύσεων 
ακίνητης περιουσίας 

33,80% Ελλάδα 

Euroterra Ανώνυµη 
Εταιρεία Ακινήτων 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 39,22% Ελλάδα 

Rebikat Ανώνυµη 
Εταιρεία Ακινήτων 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 40,00% Ελλάδα 

Abies Ανώνυµη Εταιρεία 
Ακινήτων 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 40,00% Ελλάδα 

ACT Services A.E.  

Λογιστικές και 
φορολογικές 
υπηρεσίες 49,00% Ελλάδα 

Exodus A.E.   
Εφαρµογές 
πληροφορικής 50,10% Ελλάδα 

Good Works Ενεργειακή 
Α.Ε. Φωτοβολταϊκών 
Έργων  

Κατασκευή, λειτ. & 
εκµ. φωτοβολταϊκών 
πάρκων 33,15% Ελλάδα 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Εταιρεία 
Εκµετάλλευσης 
Ακινήτων 33,30% Ελλάδα 

Piraeus - TANEO Capital 
Fund Α.Κ.Ε.Σ. 

Αµοιβαίο Κεφάλαιο 
Επιχειρηµατικών 
Συµµετοχών 
κλειστού τύπου 50,01% Ελλάδα 

 
 
 
 
(*) Από τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου αφαιρείται η συγγενής ασφαλιστική επιχείρηση «Ευρωπαϊκή Πίστη 
Α.Ε.Γ.Α.». 

 


