
 
 
 
 

 

 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

  
 

ΕΚΤ - ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚH ΕΠΟΠΤΕIΑ 

 
Στο πλαίσιο της δημιουργίας της τραπεζικής ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ)  στις 4 Νοεμβρίου θα αναλάβει την άμεση εποπτεία των 120 
μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της ζώνης του ευρώ,  οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν πάνω από 85%  των στοιχείων ενεργητικού του 
τραπεζικού τομέα. Ταυτόχρονα, θα αναλάβει και την έμμεση εποπτεία 
περίπου 3.400  μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων.  Οι τρεις κύριοι στόχοι 
του ΕΕΜ αφορούν:  α)  τη διασφάλιση της ασφάλειας και ευρωστίας του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος,  β)  την ενίσχυση της 
χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας, και γ) τη διασφάλιση 
συνεπούς εποπτείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ δημοσίευσε στις 30 
Σεπτεμβρίου τον  οδηγό για την προσέγγιση του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (ΕΕΜ) στην τραπεζική εποπτεία. 
 
Ο οδηγός αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εφαρμογή του ΕΕΜ, του 
νέου συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας το οποίο θα περιλαμβάνει,  
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) 
των χωρών της ζώνης του ευρώ.  Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υπό την 
εποπτεία του ΕΕΜ θα υπόκεινται στην ίδια εποπτική πρακτική. 
 
Ο οδηγός εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο ΕΕΜ και παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τις εποπτικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, ο οδηγός 
ορίζει τις αρχές του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για την εποπτεία, τη 
λειτουργία του σχετικά με τον καταμερισμό των καθηκόντων μεταξύ της ΕΚΤ 
και των ΕΑΑ των συμμετεχόντων κρατών μελών,   τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων εντός του ΕΕΜ, την επιχειρησιακή δομή και  τον εποπτικό 
κύκλο του ΕΕΜ.  
 
Επίσης ορίζει τον τρόπο διενέργειας της εποπτείας στον ΕΕΜ και σχετικά με  
τις άδειες λειτουργίας, τις αποκτήσεις ειδικών συμμετοχών και τις 
ανακλήσεις αδειών λειτουργίας,   την εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων,   
την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων και τον συνολικό έλεγχο 
της ποιότητας και του προγραμματισμού. 
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ΕΚΤ - ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚH ΕΠΟΠΤΕIΑ 

 
1. Εισαγωγή 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στις 30 Σεπτεμβρίου τον Οδηγό Τραπεζικής Εποπτείας ο οποίος εξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις 
εποπτικές πρακτικές του ΕΕΜ. Ο οδηγός παρουσιάζει τις κύριες εποπτικές διαδικασίες και τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζονται στα σημαντικά και στα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα.  Ο οδηγός συμπληρώνει τόσο τον 
κανονισμό ΕΕΜ όσο και τον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ.  Στο πλαίσιο της δημιουργίας της τραπεζικής ένωσης,  η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 4 Νοεμβρίου θα αναλάβει την άμεση εποπτεία των 120 μεγαλύτερων 
τραπεζικών ομίλων της ζώνης του ευρώ, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πάνω από 85% των στοιχείων ενεργητικού του 
τραπεζικού τομέα. Ταυτόχρονα, θα αναλάβει και την έμμεση εποπτεία περίπου 3.400 μικρότερων πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Παρακάτω παρατίθενται τα βασικότερα σημεία του οδηγού τραπεζικής εποπτείας. 
 
Ο ΕΕΜ περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ)  των συμμετεχόντων κρατών μελών.  Ο ΕΕΜ είναι 
υπεύθυνος για την προληπτική εποπτεία του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. 
Διασφαλίζει ότι η πολιτική της ΕΕ σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζεται με 
συνέπεια και αποτελεσματικότητα και ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε εποπτεία ύψιστης ποιότητας. Οι τρεις 
κύριοι στόχοι του ΕΕΜ αφορούν:  α)  τη διασφάλιση της ασφάλειας και ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού 
συστήματος,  β)  την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας,  και γ)  τη διασφάλιση συνεπούς 
εποπτείας.  
 
Ο οδηγός ορίζει:  

§ τις αρχές του ΕΕΜ για την εποπτεία,  
§ τη λειτουργία του ΕΕΜ και συγκεκριμένα:  

- τον καταμερισμό των καθηκόντων μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ των συμμετεχόντων κρατών μελών,  
- τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του ΕΕΜ,  
- την επιχειρησιακή δομή του ΕΕΜ,  
- τον εποπτικό κύκλο του ΕΕΜ  

§ τον τρόπο διενέργειας της εποπτείας στον ΕΕΜ και συγκεκριμένα:  
- τις άδειες λειτουργίας, τις αποκτήσεις ειδικών συμμετοχών και τις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας  
- την εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων  
- την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων  
- τον συνολικό έλεγχο της ποιότητας και του προγραμματισμού.  

 
 

2. Αρχές Εποπτείας 
Η προσέγγιση του ΕΕΜ βασίζεται στις ακόλουθες εννέα αρχές, οι οποίες διέπουν οποιαδήποτε ενέργεια σε επίπεδο ΕΚΤ ή 
κεντρικής διαχείρισης αλλά και σε εθνικό επίπεδο και συνιστούν καθοριστικό παράγοντα της αποτελεσματικής 
λειτουργίας του συστήματος.  
 

• Χρήση βέλτιστων πρακτικών 
• Ακεραιότητα και αποκέντρωση 
• Ομοιογένεια στο εσωτερικό του ΕΕΜ 
• Συμβατότητα με την ενιαία αγορά 
• Ανεξαρτησία και λογοδοσία 
• Προσέγγιση βάση κινδύνου (Λαμβάνεται υπόψη τόσο ο βαθμός της ζημίας που θα μπορούσε να προκαλέσει η 

χρεωκοπία ενός πιστωτικού ιδρύματος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και η πιθανότητα να συμβεί μια 
τέτοια χρεωκοπία). 
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• Αναλογικότητα (Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στους μεγαλύτερους και περιπλοκότερους συστημικούς ομίλους 

και στις θυγατρικές με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο εσωτερικό ενός σημαντικού τραπεζικού ομίλου). 
• Επαρκή  επίπεδα εποπτικής δραστηριότητας για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα 
• Αποτελεσματικά και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα (Ο ΕΕΜ παρεμβαίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα, περιορίζοντας 

με τον τρόπο αυτό τις δυνητικές ζημίες για τους πιστωτές των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
των καταθετών. Ο ΕΕΜ συνεργάζεται με άλλες σχετικές αρχές προκειμένου να αξιοποιούνται πλήρως οι 
μηχανισμοί εξυγίανσης που προβλέπονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία). 

 
 

3. Η λειτουργία του ΕΕΜ 
Το παρόν μέρος περιγράφει τον καταμερισμό των εποπτικών καθηκόντων, την οργάνωση που έχει καθιερωθεί στην ΕΚΤ 
και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό του ΕΕΜ. 
 
Ο καταμερισμός των εργασιών μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ 
Ο ΕΕΜ είναι υπεύθυνος για την εποπτεία περίπου 4.900 εποπτευόμενων οντοτήτων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ο 
κανονισμός ΕΕΜ και ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ περιέχουν διάφορα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία τα πιστωτικά 
ιδρύματα ταξινομούνται ως σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά. Ο προσδιορισμός ενός πιστωτικού ιδρύματος ως 
σημαντικού ή λιγότερο σημαντικού γίνεται από τον ΕΕΜ μέσω μιας διαδικασίας τακτικής επανεξέτασης. Ένα πιστωτικό 
ίδρυμα θεωρείται σημαντικό εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

- η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού υπερβαίνει τα 30 δισεκ.  ευρώ ή η συνολική αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού υπερβαίνει το 20% του εθνικού ΑΕΠ αλλά δεν είναι χαμηλότερη των 5 δισ. ευρώ 

- είναι ένα από τα τρία πιο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υπάρχουν στο κράτος μέλος 
- λαμβάνει άμεση συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
-  η συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού υπερβαίνει τα 5 δισεκ. ευρώ και το ποσοστό των διασυνοριακών 

στοιχείων ενεργητικού/παθητικού σε περισσότερα από ένα άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη προς το σύνολο των 
στοιχείων ενεργητικού/παθητικού του ιδρύματος είναι υψηλότερο του 20%. 

 
Ακόμη και αν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια,  ο ΕΕΜ δύναται να χαρακτηρίσει ένα ίδρυμα ως σημαντικό 
προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή εποπτικών προτύπων υψηλής ποιότητας.  Για να αποφεύγεται η 
βραχύχρονη ή επαναλαμβανόμενη μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση εποπτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των ΕΑΑ και της 
ΕΚΤ (π.χ.  όταν τα στοιχεία του ενεργητικού ενός πιστωτικού ιδρύματος κυμαίνονται γύρω στα 30  δισεκ.  ευρώ),  η 
ταξινόμηση γίνεται βάσει ενός μηχανισμού εξισορρόπησης: ενώ η μεταπήδηση από την κατηγορία των λιγότερο 
σημαντικών ιδρυμάτων στην κατηγορία των σημαντικών ιδρυμάτων γίνεται εφόσον πληρούται ένα έστω κριτήριο σε ένα 
οποιοδήποτε έτος, για να χαρακτηριστεί ως λιγότερο σημαντικός ένας σημαντικός όμιλος ή πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει 
τα σχετικά κριτήρια να μην πληρούνται για τουλάχιστον τρία συναπτά ημερολογιακά έτη. 
 
Η ΕΚΤ εποπτεύει απευθείας όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ταξινομηθεί ως σημαντικά και συγκεκριμένα περίπου 
120 ομίλους, (αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 85% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου στη 
ζώνη του ευρώ) που εκπροσωπούν περίπου 1.200 εποπτευόμενες οντότητες, με τη συνδρομή των ΕΑΑ. Η καθημερινή 
εποπτεία γίνεται από Μεικτές Εποπτικές Ομάδες (ΜΕΟ),  οι οποίες απαρτίζονται από προσωπικό τόσο των ΕΑΑ όσο και 
της ΕΚΤ. Οι ΕΑΑ συνεχίζουν να ασκούν την άμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, περίπου 3.700 
οντοτήτων, υπό την επίβλεψη της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ δύναται επίσης να αναλαμβάνει την άμεση εποπτεία λιγότερο σημαντικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επιπλέον, η ΕΚΤ συμμετέχει στην εποπτεία διασυνοριακών 
ιδρυμάτων και ομίλων,  είτε ως εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής είτε ως εποπτική αρχή της χώρας υποδοχής σε 
σώματα εποπτών 
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Λήψη αποφάσεων εντός του ΕΕΜ 
Το Εποπτικό Συμβούλιο σχεδιάζει και εκτελεί τα εποπτικά καθήκοντα του ΕΕΜ, αναλαμβάνει προπαρασκευαστικές 
εργασίες και υποβάλλει σχέδια αποφάσεων προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Το Εποπτικό Συμβούλιο 
απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, τέσσερις εκπροσώπους της ΕΚΤ και έναν εκπρόσωπο της ΕΑΑ από 
κάθε συμμετέχον κράτος μέλος. Η λήψη αποφάσεων γίνεται βάσει μιας διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης. Εάν το 
Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατυπώσει αντίρρηση για σχέδιο απόφασης που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συμβούλιο 
εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες, η απόφαση 
θεωρείται εγκριθείσα. Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει Επιτροπή Μεσολάβησης η οποία παρεμβαίνει σε περίπτωση διάστασης 
απόψεων και Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης το οποίο είναι αρμόδιο να διενεργεί εσωτερική διοικητική 
επανεξέταση των αποφάσεων που λαμβάνονται από την ΕΚΤ κατά την εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λειτουργική δομή του ΕΕΜ 
Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει τέσσερεις ειδικές Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων που 
αναλαμβάνει σε συνεργασία με τις ΕΑΑ: 

- οι ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας I και II είναι υπεύθυνες για την άμεση καθημερινή εποπτεία των σημαντικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων 

- η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας III  είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων που ασκείται από τις ΕΑΑ 

- η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας IV εκτελεί οριζόντια και εξειδικευμένα καθήκοντα που αφορούν όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία του ΕΕΜ και παρέχει εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη επί ειδικών πτυχών 
της εποπτείας 

 
Η ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας I είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των πιο σημαντικών ομίλων (περίπου 30), ενώ η ΓΔ 
Μικροπροληπτικής Εποπτείας II εποπτεύει τους υπόλοιπους σημαντικούς ομίλους. Η καθημερινή εποπτεία των 
σημαντικών ομίλων γίνεται από τις ΜΕΟ οι οποίες υποστηρίζονται από τα τμήματα της ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας 
IV.  Για κάθε σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα συγκροτείται και η αντίστοιχη ΜΕΟ.  Κάθε ΜΕΟ έχει τον δικό της συντονιστή 
στην ΕΚΤ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων. 
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Εποπτικές Πολιτικές 
Το ευρωπαϊκό τραπεζικό ρυθμιστικό πλαίσιο ακολουθεί τις συμφωνίες της Βασιλείας και εναρμονίζεται μέσω του 
ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ενιαία αγορά. Σε αυτό 
το πλαίσιο, το Τμήμα Εποπτικών Πολιτικών της ΕΚΤ βοηθά στην ανάπτυξη κανονιστικών απαιτήσεων προληπτικής 
εποπτείας για τις σημαντικές και τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, σε τομείς όπως οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου, οι 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι πολιτικές και πρακτικές περί αμοιβών. Επιπλέον, το Τμήμα Εποπτικών Πολιτικών 
συντονίζει τη διεθνή συνεργασία του ΕΕΜ και συμμετέχει ενεργά σε διάφορα παγκόσμια και ευρωπαϊκά φόρα, όπως η 
ΕΑΤ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, η επιτροπή της Βασιλείας και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας. Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει ένα ειδικό Τμήμα Ανάπτυξης Μεθοδολογίας και Προτύπων, το οποίο 
επανεξετάζει τακτικά και αναπτύσσει εποπτικές μεθοδολογίες. Ο ΕΕΜ δύναται να εκδίδει δικούς του κανονισμούς, 
κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με τις εποπτικές μεθοδολογίες και τα κοινά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις όσον αφορά τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τον ρόλο της ΕΑΤ στην κατάρτιση του ενιαίου 
εγχειριδίου κανόνων. 
 
Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης 
Για τους σκοπούς της εκτέλεσης της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης,  ο ΕΕΜ έχει αναπτύξει μια κοινή 
μεθοδολογία για τη συνεχιζόμενη αξιολόγηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, των ρυθμίσεων 
διακυβέρνησής τους και της κατάστασής τους όσον αφορά κεφάλαια και ρευστότητα. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται 
αναλογικά τόσο στα σημαντικά όσο και στα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Οι εποπτικές αρχές εξετάζουν και αξιολογούν 
τους κινδύνους τους οποίους τα ιδρύματα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν,  τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει εξαιτίας του ιδρύματος και τους κινδύνους που εντοπίζονται κατά την 
άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων,  λαμβάνοντας υπόψη τη φύση,  την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος. Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης του ΕΕΜ περιλαμβάνει τρία βασικά 
στοιχεία: 
 
- ένα σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (ΣΑΚ),  το οποίο αξιολογεί τα επίπεδα και τους ελέγχους κινδύνου των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, 
- έναν ολοκληρωμένο έλεγχο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (Internal Capital 

Adequacy  Assessment  Process  -  ICAAP)  και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας 
(Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP), 

- μια μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού του κεφαλαίου και της ρευστότητας, η οποία αξιολογεί τις ανάγκες 
ενός πιστωτικού ιδρύματος σε κεφάλαιο και ρευστότητα με δεδομένα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων. 
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Το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων του ΕΕΜ και ο ποσοτικός προσδιορισμός του κεφαλαίου και της ρευστότητας 
ακολουθούν μια προσέγγιση πολλαπλών βαθμίδων και αποσκοπούν σε εποπτικές αξιολογήσεις βάσει ποσοτικών και 
ποιοτικών αναλύσεων. Ο ΕΕΜ ακολουθεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου ενώ επικεντρώνεται ταυτόχρονα στη 
συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις. Εφαρμόζει επίσης την αρχή της αναλογικότητας λαμβάνοντας υπόψη 
τον δυνητικό αντίκτυπο του πιστωτικού ιδρύματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, την εγγενή επικινδυνότητά του και 
το εάν πρόκειται για μητρική εταιρεία, θυγατρική ή μεμονωμένο ίδρυμα. Αυτό οδηγεί σε διαφοροποίηση της συχνότητας 
και της έντασης όσον αφορά την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου του ιδρύματος κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που ορίζονται υπό τον πυλώνα 1  των συμφωνιών της Βασιλείας αποτελούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα 
ενδέχεται να πρέπει να διατηρούν συμπληρωματικά κεφαλαιακά αποθέματα και αποθέματα ρευστότητας για κινδύνους 
που δεν καλύπτονται καθόλου ή δεν καλύπτονται πλήρως από τον πυλώνα 1. 
 
Ο ΕΕΜ χρησιμοποιεί επίσης ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας.  Επίσης,  τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν επίσης να θεσπίζουν τα δικά τους 
προγράμματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και 
αξιολόγησης για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Για τα ιδρύματα με 
θυγατρικές σε χώρες της ΕΕ εκτός ΕΕΜ, η απόφαση αυτή λαμβάνεται από κοινού από όλες τις σχετικές αρμόδιες αρχές. 
 
Ανάλυση Κινδύνων 
Η αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα προϋποθέτει την κατανόηση του εξωτερικού 
πλαισίου στο οποίο λειτουργούν. Αυτό συνεπάγεται την εξέταση συστημικών κινδύνων, όπως εκείνοι που προέρχονται 
από διεθνείς ανισορροπίες ή από υπερβολική συγκέντρωση κινδύνων που μπορεί να οδηγήσει σε τομεακές φούσκες 
(π.χ. ακίνητα για κατοικία ή εμπορική χρήση). Οι αναλύσεις κινδύνων που διενεργούνται από τις ΜΕΟ και από το ειδικό 
Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων αλληλοσυμπληρώνονται. Το Τμήμα Ανάλυσης Κινδύνων παρακολουθεί το συνολικό 
περιβάλλον κινδύνου του ΕΕΜ και παρέχει έγκαιρες και διεξοδικές αναλύσεις κινδύνων επί πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 
 
4. Η Διενέργεια της Εποπτείας στον ΕΕΜ 
Οι βασικές διαδικασίες είναι οι ίδιες για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα –  ανεξαρτήτως του εάν αυτά θεωρούνται 
«σημαντικά» ή «λιγότερο σημαντικά». Κάθε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο καλύπτεται από τον ΕΕΜ εποπτεύεται σύμφωνα 
με την ίδια μεθοδολογία και τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας.  Οι κοινές διαδικασίες που εφαρμόζονται τόσο 
στα σημαντικά όσο και στα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα,  καθώς και οι προσεγγίσεις όσον αφορά την εποπτεία τους,  
περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
Αδειοδοτήσεις, αποκτήσεις ειδικών συμμετοχών και ανακλήσεις αδειών λειτουργίας 
Η ΕΚΤ δύναται να χορηγεί και να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος και να αξιολογεί 
την απόκτηση συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό γίνεται από κοινού με τις ΕΑΑ. Ο κανονισμός 
ΕΕΜ έχει θεσπίσει μια σειρά διαδικασιών, γνωστών ως «κοινές διαδικασίες», οι οποίες αποφασίζονται εν τέλει από την 
ΕΚΤ ανεξαρτήτως της σημασίας του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος. Οι κοινές διαδικασίες του ΕΕΜ διέπονται από τις 
ακόλουθες βασικές αρχές: 
 

• Οι αιτήσεις αδειοδότησης και οι κοινοποιήσεις απόκτησης ειδικής συμμετοχής αποστέλλονται πάντα από την 
αιτούσα οντότητα στην αντίστοιχη ΕΑΑ. 

• Η ΕΑΑ γνωστοποιεί στην ΕΚΤ την παραλαβή αίτησης αδειοδότησης εντός 15 εργάσιμων ημερών. Όταν πρόκειται 
για κοινοποίηση πρόθεσης απόκτησης ειδικής συμμετοχής,  η ΕΑΑ ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ το αργότερο 5  
εργάσιμες ημέρες μετά την αποστολή του αποδεικτικού παραλαβής στον αιτούντα. 

• Μετά την υποβολή των αιτήσεων και την εξακρίβωση της πληρότητάς τους, αυτές υποβάλλονται σε 
συμπληρωματική αξιολόγηση από την ΕΑΑ που τις έχει λάβει, από την ΕΚΤ και από τυχόν άλλες εμπλεκόμενες 
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ΕΑΑ. Σκοπός της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι να διασφαλίζεται ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν 
κατανοήσει εις βάθος το επιχειρηματικό μοντέλο και τη βιωσιμότητά του. Για τον σκοπό αυτό, η αξιολόγηση 
καλύπτει όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

 
Εφόσον η ΕΑΑ κρίνει ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, 
προτείνει στην ΕΚΤ σχέδιο απόφασης  με την αξιολόγηση και τις συστάσεις της ΕΑΑ. ‘Όσον αφορά τις αποκτήσεις ειδικών 
συμμετοχών, η ΕΑΑ προτείνει στην ΕΚΤ σχέδιο απόφασης για την εναντίωση ή τη μη εναντίωση στην απόκτηση. 
Εναπόκειται στην ΕΚΤ να λάβει την τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης.  Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι ΕΑΑ των 
συμμετεχόντων κρατών μελών όπου εδρεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προτείνουν την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας μιας τράπεζας. Οι ΕΑΑ μπορούν να προτείνουν ανάκληση άδειας κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου 
πιστωτικού ιδρύματος ή, σε άλλες περιπτώσεις, με δική τους πρωτοβουλία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
Αντίστοιχα η ΕΚΤ δύναται να εισηγείται ανάκληση στις περιπτώσεις που ορίζονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.  
 
Εποπτεία των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων 
Ο προγραμματισμός των εποπτικών δραστηριοτήτων αποφασίζεται μέσω μιας «διαδικασίας δύο σταδίων»: 
στρατηγικός προγραμματισμός και επιχειρησιακός προγραμματισμός. Ο στρατηγικός προγραμματισμός συντονίζεται από 
το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης της ΕΚΤ. Ο στρατηγικός προγραμματισμός 
περιλαμβάνει τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων και τα σημεία επικέντρωσης του εποπτικού έργου για 
τους επόμενους 12  έως 18  μήνες,  λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως,  η αξιολόγηση των κινδύνων και των 
αδυναμιών του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οδηγίες και συστάσεις που εκδίδονται από άλλες ευρωπαϊκές αρχές, τα 
πορίσματα των ΜΕΟ και οι προτεραιότητες των ΕΑΑ. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός γίνεται από τις ΜΕΟ υπό τον 
συντονισμό του παραπάνω τμήματος της ΕΚΤ, οι οποίες καταρτίζουν επιμέρους προγράμματα εποπτικής εξέτασης, τα 
οποία ορίζουν τα κύρια καθήκοντα και δραστηριότητες για τους επόμενους 12 μήνες. Σε ότι αφορά το γλωσσικό 
καθεστώς του ΕΕΜ, η ΕΚΤ, οι εποπτευόμενες οντότητες και κάθε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υπόκειται σε 
εποπτικές διαδικασίες της ΕΚΤ μπορούν συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά μια επίσημη γλώσσα της Ένωσης 
στην έγγραφη επικοινωνία τους. 
 
Εάν ένα σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε συμμετέχον κράτος μέλος επιθυμεί να εγκαταστήσει 
υποκατάστημα στην επικράτεια άλλου συμμετέχοντος κράτους μέλους μέσω της διαδικασίας του «ενιαίου 
διαβατηρίου», (σύστημα που επιτρέπει σε φορείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών νόμιμα εγκατεστημένους σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ να εγκαθίστανται/παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις 
άδειας λειτουργίας), οφείλει να ενημερώσει την ΕΑΑ του συμμετέχοντος κράτους μέλους στο οποίο διατηρεί την έδρα 
του και να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα. Η ΕΑΑ ενημερώνει το Τμήμα Αδειοδότησης της ΕΚΤ, το οποίο αξιολογεί την 
επάρκεια της διοικητικής δομής. Εφόσον δεν έχει ληφθεί διαφορετική απόφαση από την ΕΚΤ εντός δύο μηνών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης του πιστωτικού ιδρύματος, το σημαντικό ίδρυμα δύναται να εγκαταστήσει το 
υποκατάστημα και να ξεκινήσει τις δραστηριότητές του. Ανάλογη αξιολόγηση διενεργεί η ΕΚΤ, σε περίπτωση αίτησης 
πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε συμμετέχον κράτος μέλος και επιθυμεί να εγκαταστήσει υποκατάστημα ή να 
ασκήσει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών στην επικράτεια μη συμμετέχοντος κράτους μέλους. 
 
Η γενική διαδικασία της έγκρισης των εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις σημαντικές και λιγότερο 
σημαντικές τράπεζες περιλαμβάνει διάφορα στάδια,  με την ΜΕΟ ως το σημείο επαφής για τα σημαντικά ιδρύματα,  
επικουρούμενη από το Τμήμα Εσωτερικών Υποδειγμάτων της ΕΚΤ.  Για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα,  οι ΕΑΑ 
αποτελούν το σημείο επαφής. Η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει μια σειρά εργαλείων, μεταξύ των οποίων επιτόπιες 
και μη αξιολογήσεις.  Βάσει της έκθεσης της ομάδας έργου, η ΜΕΟ, επικουρούμενη από το Τμήμα Εσωτερικών 
Υποδειγμάτων της ΕΚΤ,  συντάσσει μια πρόταση για σχέδιο απόφασης προς έγκριση από το Εποπτικό Συμβούλιο και το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  Η πρόταση περιλαμβάνει τις απόψεις της ΜΕΟ σχετικά με την έγκριση (ή την απόρριψη)  της 
χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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Επιπλέον, ο στόχος της εποπτείας των υποδειγμάτων σε συνεχή βάση είναι να παρακολουθείται επισταμένα η διαρκής 
συμμόρφωση ενός πιστωτικού ιδρύματος προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Προβλέπεται επίσης μια πλήρης επανεξέταση 
των εσωτερικών υποδειγμάτων με ειδική έμφαση στην καταλληλότητά τους από πλευράς βέλτιστων πρακτικών και 
αλλαγών στις επιχειρηματικές στρατηγικές, η οποία γίνεται τακτικά, τουλάχιστον ανά τριετία. Η ετήσια συγκριτική 
αξιολόγηση που προβλέπεται από το άρθρο 78 της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις διενεργείται από την 
ΕΑΤ και τον ΕΕΜ ως αρμόδια αρχή. 
 
Ο οδηγός τραπεζικής εποπτείας αναφέρει επίσης ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών των διοικητικών 
οργάνων των σημαντικών και λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εποπτικών 
δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας ενός πιστωτικού ιδρύματος, η αξιολόγηση της 
καταλληλότητας εκτελείται ως μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου 
ενός σημαντικού πιστωτικού ιδρύματος δηλώνονται στη σχετική ΕΑΑ, η οποία ενημερώνει τη σχετική ΜΕΟ και το Τμήμα 
Αδειοδότησης της ΕΚΤ,  οι οποίες και συλλέγουν μαζί με το προσωπικό της ΕΑΑ τα απαραίτητα έγγραφα (όπου 
περιλαμβάνεται ενδεχομένως και μια συνέντευξη του υποψήφιου μέλους). Με τη συνδρομή της ΕΑΑ, η ΜΕΟ και το 
Τμήμα Αδειοδότησης διενεργούν από κοινού την αξιολόγηση και στη συνέχεια υποβάλλουν λεπτομερή πρόταση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προς λήψη απόφασης. 
 
Ο ΕΕΜ διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
διεξοδική εξέταση των κινδύνων, των ελέγχων κινδύνων και της διακυβέρνησης και οι οποίες έχουν προκαθορισμένο 
πεδίο εφαρμογής και χρονοδιάγραμμα. Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει ένα Τμήμα Κεντρικής Διαχείρισης Επιτόπιων 
Επιθεωρήσεων,  το οποίο είναι –  μεταξύ άλλων –  υπεύθυνο για τον προγραμματισμό των επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 
ετήσια βάση. Κατά κανόνα, ο σκοπός των επιτόπιων επιθεωρήσεων είναι: 
 

• να εξετάζεται και να αξιολογείται το επίπεδο, η φύση και τα χαρακτηριστικά των εγγενών κινδύνων,  
• να εξετάζεται και να αξιολογείται η καταλληλότητα και η ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και του πλαισίου 

εσωτερικού ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος  
• να αξιολογούνται τα συστήματα ελέγχου και οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων,  με έμφαση στον εντοπισμό 

αδυναμιών ή ευάλωτων σημείων που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην επάρκεια κεφαλαίων και ρευστότητας  
• να εξετάζεται η ποιότητα των στοιχείων των ισολογισμών και η οικονομική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύματος 
• να αξιολογείται η συμμόρφωση προς τους τραπεζικούς κανονισμούς 
• να επανεξετάζονται θέματα όπως οι βασικοί κίνδυνοι, οι έλεγχοι και η διακυβέρνηση. 

 
Η ΕΚΤ δύναται να διενεργεί διάφορα είδη επιθεωρήσεων, όπως  πλήρεις επιθεωρήσεις  που καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα κινδύνων και δραστηριοτήτων του εμπλεκόμενου πιστωτικού ιδρύματος ή και στοχευμένες επιθεωρήσεις που 
επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος ή σε συγκεκριμένο ζήτημα ή 
κίνδυνο. Το αποτέλεσμα των επιτόπιων επιθεωρήσεων λαμβάνει τη μορφή έγγραφης έκθεσης η οποία περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τους τομείς που επιθεωρήθηκαν και τα σχετικά πορίσματα η οποία αποστέλλεται στην ΜΕΟ και 
στις εμπλεκόμενες ΕΑΑ.  Η ΜΕΟ αποστέλλει στη συνέχεια την έκθεση και τις συστάσεις της στο πιστωτικό ίδρυμα και 
συγκαλεί συνήθως μια τελική σύσκεψη με το πιστωτικό ίδρυμα. 
 
Διαχείριση κρίσεων 
Με τη μεταφορά της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών στο εθνικό δίκαιο, η ΕΚΤ θα μπορεί, ως 
αρχή τραπεζικής εποπτείας,  να αντιδρά εγκαίρως όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί,  ή ενδέχεται να πάψει να 
πληροί, τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις IV και του κανονισμού σχετικά με τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και να διασφαλίζει τη θέσπιση, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, αξιόπιστων σχεδίων 
ανάκαμψης. Η ΕΚΤ έχει συγκροτήσει Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο είναι επιφορτισμένο να παρέχει στήριξη στις 
ΜΕΟ σε περιόδους κρίσης το οποίο είναι επίσης αρμόδιο για την εξέταση των σχεδίων ανάκαμψης των σημαντικών 
εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. 
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Σε ότι αφορά στη χρήση εποπτικών μέτρων και εξουσιών,  η ΕΚΤ έχει την αρμοδιότητα να ζητά από τα σημαντικά 
πιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη συμμόρφωση 
προς τις προληπτικές απαιτήσεις,  την αρτιότητα της διαχείρισής τους και την επαρκή κάλυψη των κινδύνων ώστε να 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος. Προτού να ασκήσει τις εποπτικές εξουσίες της όσον αφορά τα 
σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, η ΕΚΤ μπορεί ενδεχομένως να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα άτυπα. Οι 
εποπτικές εξουσίες συνίστανται σε μέτρα που χαρακτηρίζονται από αυξανόμενο βαθμό έντασης, από πλευράς 
περιεχομένου και μορφής. Η χρήση των εποπτικών εξουσιών παρακολουθείται από την ΕΚΤ μέσω της έγκαιρης 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς τις συστάσεις, τα εποπτικά μέτρα ή άλλες εποπτικές 
αποφάσεις που του επιβάλλονται. Η παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε διαρκείς εποπτικές δραστηριότητες και 
επιτόπιες επιθεωρήσεις. Η ΕΚΤ αντιδρά εφόσον διαπιστώνεται μη συμμόρφωση. 
 
Εφόσον έχει διαπιστωθεί παράβαση των κανονιστικών απαιτήσεων και πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε πιστωτικά 
ιδρύματα ή/και στη διοίκησή τους,  η εποπτική αρχή δύναται να τις επιβάλει.  Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει σε πιστωτικά 
ιδρύματα διοικητικές χρηματικές ποινές που φτάνουν έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των 
ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον αυτά μπορούν να προσδιοριστούν, ή έως το 10% του 
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη χρήση.  Επιπλέον,  η ΕΚΤ δύναται να επιβάλει περιοδική 
χρηματική ποινή σε περίπτωση παράβασης εποπτικής απόφασης ή κανονισμού της ΕΚΤ προκειμένου να υποχρεώσει τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα να συμμορφωθούν προς την προηγούμενη εποπτική απόφαση ή κανονισμό της ΕΚΤ.  
 
Το Τμήμα Επιβολής Κυρώσεων της ΕΚΤ διερευνά  πιθανολογούμενες παραβάσεις, εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
της άμεσα ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά οδηγιών της ΕΕ ή κανονισμών και 
αποφάσεων της ΕΚΤ, που διαπιστώνονται από κάποια ΜΕΟ στο πλαίσιο της καθημερινής εποπτείας. Το Τμήμα Επιβολής 
Κυρώσεων είναι επίσης υπεύθυνο να διαχειρίζεται τις αναφορές παραβάσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εκ 
μέρους πιστωτικών ιδρυμάτων ή αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ) στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. 
 
Για την εποπτεία των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ο οδηγός τραπεζικής εποπτείας αναφέρει εκτός των 
άλλων ότι, οι ΕΑΑ είναι υπεύθυνες για την άμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, με εξαίρεση τις κοινές 
διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν από κοινού ευθύνη της ΕΚΤ και των ΕΑΑ. Σχεδιάζουν και εκτελούν τις εποπτικές 
δραστηριότητές τους σε συνεχή βάση σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο και μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τον 
ΕΕΜ. Παρότι οι ΕΑΑ έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και διενέργειας της εποπτείας των λιγότερο σημαντικών 
ιδρυμάτων, το προσωπικό της ΕΚΤ μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι επιτόπιες 
επιθεωρήσεις. Επιπλέον η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη γενική επίβλεψη των εποπτικών δραστηριοτήτων των ΕΑΑ ώστε 
να διασφαλίζεται η κατάλληλη και εναρμονισμένη εφαρμογή τους επί των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 
Έλεγχος Προγραμματισμού 
Η εποπτεία των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων προϋποθέτει συνολικούς μηχανισμούς 
μέσω των οποίων διασφαλίζεται ότι η προσέγγιση του ΕΕΜ ως προς την εποπτεία παραμένει συνεκτική και ύψιστης 
ποιότητας για το σύνολο των εποπτευόμενων οντοτήτων. Σε ότι αφορά τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, ο οδηγός 
τραπεζικής εποπτείας αναφέρει ότι, το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης της 
ΕΚΤ διενεργεί τακτικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώνει εάν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τα αντίστοιχα 
προγράμματα εποπτικής εξέτασης έχουν εκπληρωθεί από τις ΜΕΟ και αιτείται διορθωτικές ενέργειες, εάν κρίνεται 
απαραίτητο. Για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, ο εποπτικός προγραμματισμός γίνεται από τις ΕΑΑ και, όταν κρίνεται 
αναγκαίο, επιβλέπεται από τη ΓΔ Μικροπροληπτικής Εποπτείας III. Επιπλέον, τα προγράμματα εποπτικής εξέτασης 
σχεδιάζονται και επικαιροποιούνται βάσει των πορισμάτων από προηγούμενες περιόδους. Τα πορίσματα συζητούνται με 
τα εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό την βελτίωση και την περαιτέρω εναρμόνιση των μελλοντικών δραστηριοτήτων. 
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Οικονομική Ανάλυση & Αγορές  
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα 

Secretary 2103288187 
PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ζορμπά Κατερίνα ZorbaAik@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Manager 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Γαβαλάς Δημήτρης Junior Economic Analyst 2164001737 Gavalasd@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Αρακελιάν Βένη Senior Economist   2103739369 Arakelianv@piraeusbank.gr 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Senior Economist   2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 2103335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Junior Economic Analyst 2103739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economist 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

Κλαδικές Μελέτες 
Δαγκαλίδης Αθανάσιος Senior Economist 2310293564 Athanasios.Dagalidis@piraeusbank.gr 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 
Φραγκουλίδου Ιφιγένεια Officer 2310293403 Fragkoulidoui@piraeusbank.gr 

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις 
Λεβεντάκης Αρτέμης Senior Economist   2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 

 
Disclaimer:To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση  
επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα 
πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή 
κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό 
συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην 
παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν 
δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του  
νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν 
βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα 
των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών  
αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο 
παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων,  οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της.  Η Τράπεζα δεν 
τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο 
όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων 
επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου της ενδέχεται να  
ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι 
εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων: α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο 
διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται 
να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει 
υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει 
εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα . Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά 
στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων . β) τα αριθμητικά 
στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών  
επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική 
μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να 
μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. 
ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν 
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