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Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, με έδρα την Αθήνα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Με παρουσία σε 10 χώρες, σύνολο ενεργητικού €89,4 δισ. και περισσότερους από 22.000 εργαζομένους, 
συνδυάζει την επιχειρηματική δραστηριότητα με την κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηματικά και με συγκεκριμένες 
ενέργειες τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Ως μία από τις τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει πρωτοβουλίες 
για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση ενός 
σύγχρονου μοντέλου διατηρήσιμης ανάπτυξης. 

Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι η παροχή πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με τους 
αναλαμβανόμενους κινδύνους που πηγάζουν από τις δραστηριότητες του Ομίλου, τις πρακτικές διαχείρισής τους και 
τη διαμόρφωση των μεγεθών κεφαλαιακής επάρκειας με στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου του 2014. 
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1 Γενικές Πληροφορίες 

1.1 Εισαγωγή 

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής «η Τράπεζα») λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρία με έδρα στην Ελλάδα 
(Αμερικής 4, Αθήνα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του 
Ν.4261/2014 περί πρόσβασης στη δραστηριότητα και προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ 
συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου λειτουργίας. Η Τράπεζα 
Πειραιώς και οι θυγατρικές της (εφεξής «ο Όμιλος») αναπτύσσουν δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην 
Αίγυπτο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. 

Στις 20 Νοεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η νομική συγχώνευση της 
Γενικής Τράπεζας με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στις 23 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πλήρης 
ενοποίηση της Γενικής Τράπεζας στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Η 
συστημική αυτή ενοποίηση αποτελεί την 6η σε σειρά στην Ελλάδα (οι υπόλοιπες πέντε, ATE Bank, Τράπεζα Κύπρου, 
CPB, Ελληνική Τράπεζα και Millennium Bank ολοκληρώθηκαν κατά το 2

ο
 εξάμηνο του 2013), με αποτέλεσμα όλες 

πλέον οι τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα να εξυπηρετούνται από ένα και μοναδικό σύστημα λειτουργίας, 
ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομίες κλίμακας. 

1.2 Πλαίσιο Διακυβέρνησης Ομίλου Πειραιώς 

Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης Ομίλου 

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφαρμόζει τις διατάξεις για την εταιρική 
διακυβέρνηση εισηγμένων εταιρειών που περιέχονται στο Ν.3016/2002, επιπλέον δε, ως χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα εφαρμόζει τις αυστηρότερες ειδικές διατάξεις 
του Ν.4261/2014 και της Π.Δ./Τ.Ε. 2577/9.3.2006 για τις αρχές λειτουργίας και τα κριτήρια αξιολόγησης της 
οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Περαιτέρω, η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταρτίσει και εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Λειτουργίας ο οποίος αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Τράπεζας και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις διατάξεις 
του Καταστατικού της, το οποίο αποτελεί τον ιεραρχικά υπέρτερο κανονισμό λειτουργίας της. Στον Εσωτερικό 
Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας ενσωματώνονται οι κανόνες που απορρέουν από το 
υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο (Ν.3016/2002, Ν.4261/2014, Π.Δ./Τ.Ε. 2577/9.3.2006, απόφαση υπ’ αριθ. 
5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ.λπ.) και 
υιοθετούνται οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων των Αρχών Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. 

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης & Λειτουργίας γίνεται αναλυτική αναφορά στις αρμοδιότητες και 
τη λειτουργία των βασικών οργάνων της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του οργανωτικού σχήματος 
της Τράπεζας και του Ομίλου, έχουν ανατεθεί εξειδικευμένα θέματα από το Διοικητικό Συμβούλιο στις παρακάτω, 
μεταξύ άλλων, κύριες επιτροπές: 

 Επιτροπή Ελέγχου 

 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

 Επιτροπή Αποδοχών 

 Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων 

 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου 

Τόσο το Καταστατικό της Τράπεζας όσο και ο Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της, ο 
οποίος έχει υποβληθεί εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

www.piraeusbankgroup.com 

Επιλεγμένα σημεία αναφορικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στην Ετήσια Οικονομική 
Έκθεση του 2014. 

file:///C:/Users/n994/Documents/My%20Work/Pillar%20III/www.piraeusbankgroup.com
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1.3 Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις Δημοσιοποιήσεων του Πυλώνα ΙΙΙ 

Η παρούσα δημοσιοποίηση, αποτελεί τον Πυλώνα ΙΙΙ του εποπτικού πλαισίου, βασίζεται σε στοιχεία της 31.12.2014 
για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: 

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/risk-management/ 

Η πληροφόρηση που περιέχεται στο παρόν κείμενο, έχει ως στόχο τη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 του Ν.4261/2014. Σκοπεύει στην επεξήγηση του πλαισίου και 
των τεχνικών κριτηρίων υπολογισμού και την παράθεση επιμέρους μεγεθών της κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, καθώς και την περιγραφή του πλαισίου της συνολικότερης 
διαχείρισης 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 Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της 31.12.2014. 

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων χρηματοοικονομικών πράξεων, καθώς και την 
ανάγκη πληρέστερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού για τους κινδύνους που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται, 
ό Όμιλος έχει διαμορφώσει και υιοθετήσει εσωτερική «Πολιτική Δημοσιοποιήσεων Εποπτικής Φύσης Πληροφοριών» 
με στόχο: 

 τη διασφάλιση της έγκυρης δημοσιοποίησης και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ, 

 την ακριβή αποτύπωση του πλαισίου και των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων, κεφαλαιακής διαχείρισης και 
αποδοχών της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιριών, 

 την πλήρη κάλυψη και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των τεχνικών κριτηρίων των δημοσιοποιήσεων, όπως 
αυτές εξειδικεύονται από την European Banking Authority (EBA), 

 την εναρμόνιση του με τις βέλτιστες πρακτικές εποπτικών δημοσιοποιήσεων. 

Η συγκεκριμένη πολιτική καθορίζει τις αρχές που διέπουν τις δημοσιοποιήσεις εποπτικής φύσης του Πυλώνα ΙΙΙ στον 
Όμιλο Πειραιώς, περιγράφει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των επιχειρηματικών μονάδων και της Διοίκησης που 
εμπλέκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης, κατάρτισης και ελέγχου των εποπτικών δημοσιοποιήσεων, καταγράφει 
την έκταση της πληροφόρησης που παρέχεται κατ’ ελάχιστον και ορίζει τα μέσα και τη συχνότητα των 
δημοσιοποιήσεων. Η πληροφόρηση που παρέχεται στις εποπτικές δημοσιοποιήσεις του Ομίλου και οι διαδικασίες 
άντλησής της υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου. Η πολιτική 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του γενικότερου πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου. 

Βάσει της συγκεκριμένης πολιτικής, ο Όμιλος δημοσιεύει την παρούσα αναφορά μέσω διαδικτύου, σε ετήσια 
ενοποιημένη βάση, μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα τέλους οικονομικής χρήσης. Ταυτόχρονα, αξιολογεί την 
ανάγκη συχνότερης δημοσίευσης πληροφοριών όταν κρίνεται σκόπιμο και σε περίπτωση σημαντικών οικονομικών 
εξελίξεων ή/και αλλαγών στο περίγραμμα κινδύνου και στην κεφαλαιακή του επάρκεια. 

1.4 Πεδίο Εφαρμογής των Απαιτήσεων Δημοσιοποίησης 

1.4.1 Λογιστική Ενοποίηση 

Η λογιστική ενοποίηση του Ομίλου πραγματοποιείται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την Τράπεζα Πειραιώς, τις θυγατρικές και τις 
συγγενείς επιχειρήσεις της. Οι θυγατρικές εταιρίες 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 ο Όμιλος ασκεί έλεγχο άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων θυγατρικών 
εταιρειών. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις», ο Όμιλος ελέγχει μία εταιρεία εάν 
ισχύουν αθροιστικά τα ακόλουθα: 

 εξουσία επί της εταιρείας, 

 έκθεση ή δικαιώματα σε μεταβλητές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία και  

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/corporate-governance/risk-management/
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 δυνατότητα να χρησιμοποιήσει την εξουσία του επί της εταιρείας για να επηρεάσει το ύψος των αποδόσεών 
της. 

Για την αξιολόγηση ύπαρξης εξουσίας επί της εταιρείας λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου, τα δυνητικά 
δικαιώματα ψήφου, καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία (π.χ. παραχώρηση management) μεταξύ του Ομίλου και της 
εταιρείας ή μεταξύ Ομίλου και τρίτων, που κατέχουν δικαιώματα της εταιρείας. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα 
λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν είναι ουσιαστικά, δηλαδή μόνον όταν ο Όμιλος έχει στην πράξη την ικανότητα να τα 
εξασκήσει. Επιπρόσθετα, τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να δίνουν στον Όμιλο την δυνατότητα να κατευθύνει τις 
συναφείς δραστηριότητες της εταιρείας, ήτοι τις δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις της. 

Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία που αποκτάται ο 
έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται κατά την ημερομηνία που ο Όμιλος δεν ασκεί πλέον τον έλεγχο. 

Συγγενείς Εταιρείες είναι οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 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. 

1.4.2 Εποπτική Ενοποίηση 

Η εποπτική ενοποίηση του Ομίλου, η οποία εφαρμόζεται για σκοπούς υποβολής συγκεκριμένων εποπτικών αναφορών 
προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική ενοποίηση. Επιπρόσθετα: 

 H μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν εφαρμόζεται σε καμία εταιρία του Ομίλου ούτε εποπτικά, ούτε 
λογιστικά. 

 Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενοποιούνται εποπτικά και δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια. 

Στο Παράρτημα Ι παρατίθενται αναλυτικά οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση, η συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητάς τους, η έδρα τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής. 

1.5 Εμπόδια στην Άμεση Μεταβίβαση Κεφαλαίων 

 Επί της παρούσης, 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. Επιπλέον, δεν υφίστανται 
περιορισμοί στην επιστροφή ρευστότητας από θυγατρικές που αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα εξωτερικού στη 
μητρική, πέραν όσων ορίζονται από τα κατά τόπους εποπτικά πλαίσια, με τη μορφή συγκεκριμένων δεικτών ή ορίων 
που πρέπει να τηρούνται. 

Τέλος, δεν υπάρχουν περιορισμοί στην αποπληρωμή δανείων που έχουν χορηγηθεί -ακόμη και πριν τη λήξη τους-, με 
εξαίρεση την πρόωρη αποπληρωμή δανείων μειωμένης εξασφάλισης που αποτελούν κεφάλαια πιστωτικού 
ιδρύματος, για την οποία απαιτείται η πρότερη έγκριση της τοπικής Κεντρικής Τράπεζας. 

Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στην Ουκρανία (πλην Τραπεζών) για τις οποίες, 
βάσει της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ουκρανίας, έως την 03/06/2015 υφίστανται περιορισμοί στη 
μεταφορά κεφαλαίων ή/και στην πρόωρη αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί με μη 
κατοίκους της χώρας. 
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2 Κεφαλαιακή Διαχείριση 

2.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο, απαιτεί από κάθε Τραπεζικό Όμιλο να διαθέτει συγκεκριμένο ελάχιστο επίπεδο εποπτικών 
ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ορίζεται 
ως ο λόγος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα έναντι κινδύνων στοιχεία ενεργητικού και εκτός 
ισολογισμού στοιχεία. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα αρμόδια όργανα του Ομίλου 
Πειραιώς και υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Οι βασικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση της κεφαλαιακής επάρκειας συνοψίζονται ως εξής: 

 Συμμόρφωση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι αναλαμβανόμενων κινδύνων σύμφωνα με το εποπτικό 
πλαίσιο. 

 Διαφύλαξη της δυνατότητας του Ομίλου Πειραιώς να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητές του. 

 Διατήρηση μιας ισχυρής και σταθερής κεφαλαιακής βάσης, η οποία να υποστηρίζει τα επιχειρηματικά σχέδια 
του Ομίλου. 

 Υποστήριξη και ενίσχυση υποδομών, πολιτικών, διαδικασιών και μεθοδολογιών για την επαρκή κάλυψη των 
εποπτικών και κανονιστικών αναγκών συμμόρφωσης του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ο Όμιλος για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας (Πυλώνας Ι) εφαρμόζει τα ακόλουθα: 

 την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων ανοιγμάτων έναντι πιστωτικού 
κινδύνου, 

 τη μέθοδο αποτίμησης με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς (mark to market) για τον υπολογισμό 
κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, 

 την τυποποιημένη μέθοδο για ανοίγματα έναντι κινδύνου αγοράς, 

 την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι κινδύνου προσαρμογής 
πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (CVA), 

 την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι λειτουργικού κινδύνου. 

Με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώθηκε σε 
12,4%, υπερκαλύπτοντας τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. 

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε Ενοποιημένη Βάση, καθώς και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι πιστωτικού, 
λειτουργικού και κινδύνου αγοράς, διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Πίνακας 1: Επιλεγμένα Στοιχεία Κεφαλαιακής Επάρκειας Ομίλου (€ χιλ.) 
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2.2 Μόχλευση 

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο CRD IV, αναγνωρίζει την ανάγκη παρακολούθησης ενός δείκτη ο οποίος δεν είναι 
ευαίσθητος στους κινδύνους, ώστε να αποτυπώνεται πιο αποτελεσματικά η χρηματοοικονομική κατάσταση του 
Ομίλου και να συμπληρώνονται οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που καθορίζονται από τα ελάχιστα όρια των 
δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Στόχος είναι ο περιορισμός της υπερβάλλουσας μόχλευσης από στοιχεία εντός και 
εκτός ισολογισμού στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. 

Ο Όμιλος Πειραιώς, παρακολουθεί και υποβάλλει στις εποπτικές αρχές τον δείκτη μόχλευσης, όπως αυτός ορίζεται 
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/62 της 10

ης
 Οκτωβρίου 2014. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, ενημερώνει τακτικά τη 

διοίκηση του Ομίλου για την εξέλιξή του και προτείνει κατάλληλα στρατηγικά όρια ασφαλείας. 

Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Ομίλου Πειραιώς, σε συνδυασμό με την 
απομόχλευση που παρατηρείται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο υπερβάλλουσας 
μόχλευσης. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μόχλευσης του Ομίλου Πειραιώς με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2014 
διαμορφώθηκε στο 7,9%, σημαντικά μεγαλύτερος από το ελάχιστο κατώφλι του 3% που έχουν ορίσει οι αρμόδιες 
αρχές. 

Στο παράρτημα IV παρατίθενται με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014 οι δημοσιοποιήσεις για το δείκτη μόχλευσης 
του Ομίλου. 
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Πίνακας 2: Δείκτης Μόχλευσης Ομίλου (€ χιλ.) 

 

2.3 Σημαντικές Εξελίξεις στην Κεφαλαιακή Επάρκεια 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Τον Απρίλιο 2014, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους €1,75 δισ. που σκοπό είχε: 
α) την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάρτιο 
2014 (€425 εκατ. στο βασικό σενάριο (δεσμευτικό) και €757 εκατ. στο δυσμενές σενάριο), β) τη βελτίωση της 
ποιότητας της κεφαλαιακής σύνθεσης της Τράπεζας μέσω της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών συνολικής 
ονομαστικής αξίας €750 εκατ. (ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2014) και γ) την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών 
κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. 

Συνολική Αξιολόγηση 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε, ως μία από τις 128 συστημικά σημαντικές ευρωπαϊκές τράπεζες, στη διαδικασία 
«Συνολικής Αξιολόγησης (Comprehensive Assessment)», που διεξήχθη από την ΕΚΤ στο πλαίσιο της δημιουργίας του 
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού των Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SSM). Η αξιολόγηση των τραπεζών, η οποία 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2013 και ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 26 Οκτωβρίου 2014, 
διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 («Στατικός Ισολογισμός») και το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς («Δυναμικός Ισολογισμός»). Η αξιολόγηση της Τράπεζας βάσει του «Στατικού 
Ισολογισμού» και του «Δυναμικού Ισολογισμού» προσομοιώθηκε υπό παραδοχές βασικού και δυσμενούς σεναρίου. 

Υπό την προσέγγιση του Δυναμικού Ισολογισμού, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1 (“CET1”) 11,4% στο βασικό σενάριο και 6,7% στο δυσμενές σενάριο, έναντι ελάχιστης απαίτησης για 
δείκτες 8,0% και 5,5% αντίστοιχα. Ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 
€1,75 δισ., η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2014 και μετά την αποπληρωμή των €750 εκατ. προνομιούχων 
μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου τον Μάιο 2014, οδηγεί σε δείκτη CET1 της Τράπεζας στο 10,7% και 6,1% στο βασικό 
και στο δυσμενές σενάριο αντίστοιχα. Αυτοί οι δείκτες δεν λαμβάνουν υπόψη το όφελος από τη δυνατότητα 
μετατροπής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση (Ν.4302/2014 μετά 
και την από 16 Οκτωβρίου 2014 νομοθετική τροποποίηση). 

Με βάση τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την ΕΚΤ, δεν προκύπτουν πρόσθετες 
κεφαλαιακές ανάγκες για την Τράπεζα Πειραιώς. 

2.4 Σημαντικές Εξελίξεις σε Θεσμικό Επίπεδο 

Τραπεζική Ενοποίηση - Ενιαία Εποπτεία 

Την 4
η
 Νοεμβρίου 2014, ενεργοποιήθηκε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM – Single Supervisory Mechanism), στο 

πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής ενοποίησης του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Είχε προηγηθεί η υιοθέτηση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15

ης
 Οκτωβρίου 2013 για την 

ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την 
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 29

η
 Οκτωβρίου 2013 (ενεργοποιήθηκε 5 ημέρες μετά). 

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (εφεξής ΕΕΜ), ο οποίος αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB - 
European Central Bank) και τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές (NCA - National Competent Authorities), εποπτεύει περίπου 
6.000 πιστωτικά ιδρύματα χωρών που ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ, καθώς και πιστωτικά ιδρύματα ευρωπαϊκών 
χωρών, που δεν ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ, αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν στον ΕΕΜ. Με την ενεργοποίηση του 
ΕΕΜ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει αναλάβει την άμεση εποπτεία των σημαντικότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, 
στα οποία περιλαμβάνεται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ. 
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Ενιαίοι Κανόνες Κεφαλαιακής Επάρκειας (Single Rulebook) 

Από τις 17 Ιουλίου 2013, σε εφαρμογή των προτάσεων της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) για την 
ισχυροποίηση του διεθνούς τραπεζικού συστήματος (Basel III Regulatory Framework), τέθηκε σε ισχύ το νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (CRD 
IV). Αποτελείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD) και από την 
01/01/2014 αντικατέστησε τις Οδηγίες 2006/48 και 2006/49. Για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δεν απαιτήθηκε η 
μεταφορά του στο ελληνικό δίκαιο, αντιθέτως η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο υπ’ αριθ. 
4261/2014, αντικαθιστώντας τον Ν.3601/2007. 

Αλλαγές που Επιφέρει το Ρυθμιστικό Πλαίσιο CRD IV 

Το CRD IV εισήγαγε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου όσον αφορά στη μέτρηση, στην παρακολούθηση και στον 
τρόπο διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων του Ομίλου, όπως και αναλυτικότερες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης (Πυλώνας ΙΙΙ). Για την πλήρη εφαρμογή του, προβλέπεται μεταβατική περίοδος που καθορίζει το 
χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο θα πρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να προσαρμοστούν πλήρως στις νέες 
απαιτήσεις. 

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις: 

 ενισχύθηκε η ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς δόθηκε έμφαση στο Κεφάλαιο Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), 

 τέθηκαν τα παρακάτω κατώτατα όρια στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, βάσει των νέων ορισμών των 
διαφορετικών κατηγοριών Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων: 
 για τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier I ratio), κατώτατο όριο 

4,5%, 
 για τον δείκτη Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier Ι capital ratio) κατώτατο όριο 6%, 
 για τον Συνολικό Δείκτης Κεφαλαίου (CAD ratio), κατώτατο όριο 8%, 

 εισήχθησαν κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, τα οποία αποτελούνται από Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1, για τα οποία προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως το τέλος του 2018, 

 εισήχθη κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλόμενου 
(CVA), 

 εισήχθη κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, 

 εισήχθη η έννοια του δείκτη μόχλευσης και ορίστηκε ελάχιστο όριο στο 3%, το οποίο αναμένεται να 
προσδιοριστεί επακριβώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Ο Όμιλος, υποβάλει από 01.01.2014 βάσει των 
νέων κανονισμών τα σχετικά υποδείγματα για το δείκτη μόχλευσης με συστηματικό τρόπο και σε τριμηνιαία 
βάση, 

 εισήχθησαν οι έννοιες του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) και του δείκτη καθαρής σταθερής 
χρηματοδότησης (NSFR) για την παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς διενήργησε εκτεταμένη διαδικασία υλοποίησης του νέου ρυθμιστικού πλαισίου στην οποία 
συμμετείχαν ενεργά και οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, με την αναβάθμιση πολιτικών και διαδικασιών, την 
υιοθέτηση νέων προδιαγραφών στην προετοιμασία των δεδομένων, και την παραμετροποίηση των συστημάτων 
υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

2.5 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 

Τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, για το έτος 2014, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 
διακρίνονται σε Κεφάλαια της Κατηγορίας 1 (Tier 1) και Κεφάλαια της Κατηγορίας 2 (Tier 2). 

Τα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1 αποτελούνται από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και τα 
Πρόσθετα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1. 

Στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, περιλαμβάνονται: 

 τα καταβλημένα μέσα κεφαλαίου και τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, 

 τα αποθεματικά και τις διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του ισολογισμού, 

 τα αποτελέσματα εις νέον και τα δικαιώματα μειοψηφίας. 

Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι ίδιες μετοχές. 
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Τα αφαιρετικά στοιχεία Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό ΕΕ 
575/2013, είναι μεταξύ άλλων: 

 τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

 η υπεραξία, 

 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορία, 

 οι άμεσες, έμμεσες και σύνθετες τοποθετήσεις σε μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 
οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία 
συμμετοχή με το ίδρυμα, 

 μέρος των δικαιωμάτων μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 84 του κανονισμού. 

Τα Πρόσθετα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1, περιλαμβάνουν τους υβριδικούς τίτλους εκδόσεων της Τράπεζας ή 
θυγατρικής. 

Τα Κεφάλαια της Κατηγορίας 2 αποτελούνται από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με δικαίωμα σωρευτικού 
μερίσματος ορισμένης διάρκειας. 

Πίνακας 3: Πίνακας Διάρθρωσης Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων (€ χιλ.) 

 

2.6 Ανάλυση Σταθμισμένου Ενεργητικού 

Το συνολικό σταθμισμένο ενεργητικό του Ομίλου, διαμορφώθηκε στο τέλος του 2014 σε €55,7 δισ.. Σε σχέση με το 
2013 παρατηρήθηκε συνολική μείωση κατά €3,32 δισ., η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη μείωση των καθαρών 
δανειακών υπολοίπων. 
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Γράφημα 1: Εξέλιξη Σταθμισμένου Ενεργητικού (€ εκατ.) 

 

2.7 Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) 

Στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ και βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τη 
Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ). Μέσω της ΔΑΕΕΚ 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 κινδύνων όπως: 

 Πιστωτικός Κίνδυνος και κίνδυνος αντισυμβαλλομένου 

 Κίνδυνος Συγκέντρωσης 

 Κίνδυνος Χώρας 

 Υπολειπόμενος Κίνδυνος διασφαλίσεων 

 Κίνδυνος Αγοράς 

 Επιτοκιακός Κίνδυνος Τραπεζικού χαρτοφυλακίου 

 Κίνδυνος Μετοχών 

 Κίνδυνος Συναλλάγματος 

 Λειτουργικός Κίνδυνος (συμπεριλαμβάνονται ο Νομικός Κίνδυνος και ο Κίνδυνος Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης) 

 Κίνδυνος Διακανονισμού 

 Κίνδυνος Μόχλευσης 

 Προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (CVA) 

Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς η ΔΑΕΕΚ: 

 Αποτελεί ευθύνη της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου. 

 Είναι σχεδιασμένη και καταγεγραμμένη διαδικασία από την μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου και τα 
αποτελέσματά της εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων που υποβάλλεται στις Εποπτικές 
Αρχές. 

 Καλύπτει το σύνολο των ουσιωδών κινδύνων που αναλαμβάνει ο Όμιλος και προσαρμόζεται στην 
πολυπλοκότητα των εργασιών του. 

 Καθώς η ΔΑΕΕΚ αποτελεί τμήμα του μηχανισμού αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, 
διέπεται από το ευρύτερο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύει στον Όμιλο. Σύμφωνα με αυτό το 
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πλαίσιο, το Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει την 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ως υπεύθυνη για την εφαρμογή και την εποπτεία τόσο των αρχών όσο και της 
πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ΔΑΕΕΚ Ομίλου, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και άμβλυνση των κινδύνων (risk mitigation). Με την ολοκλήρωση της έκθεσης, η ΔΑΕΕΚ υποβάλλεται προς 
έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και τελική επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ο Όμιλος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων και στη διακράτηση επαρκών κεφαλαίων 
έναντι αυτών. Ενέργειες βελτίωσης υλοποιούνται σε διαρκή βάση, όπου κρίνεται απαραίτητο, και με βάση το 
στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος και το είδος των κινδύνων 
που επιθυμεί να αναλάβει ο Όμιλος ορίζεται από τη Διοίκηση, με βάση τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του Ομίλου 
που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, η ΔΑΕΕΚ αποτελεί εργαλείο για την αξιολόγηση των 
κινδύνων του ετήσιου προϋπολογισμού, προσφέροντας ανατροφοδότηση πληροφοριών στην αρμόδια μονάδα που 
επιφορτίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου.  

Η προσέγγιση για τον υπολογισμό του εσωτερικού κεφαλαίου περιλαμβάνει δύο κύριους άξονες: (α) τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις των κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς, λειτουργικού) που περιλαμβάνονται στον Πυλώνα Ι οι οποίες 
υπολογίζονται εκ νέου με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων και (β) τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, οι οποίοι είτε δεν καλύπτονται στον Πυλώνα Ι είτε δεν 
αντιμετωπίζονται επαρκώς. 

Η χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων κατηγοριών κινδύνου του Πυλώνα Ι περιλαμβάνει: 

 Υπολογισμό αναμενόμενης και μη αναμενόμενης ζημιάς για τον πιστωτικό κίνδυνο με τη Μεθοδολογία IRB 

 Μοντέλο VaR για τον κίνδυνο αγοράς 

 Μοντέλο VaR για τον λειτουργικό κίνδυνο 

Αντίστοιχα στην κατηγορία κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στον Πυλώνα Ι γίνεται διαχωρισμός σε όσους 
ποσοτικοποιούνται και υπολογίζονται με χρήση εσωτερικών μοντέλων που βασίζονται σε βέλτιστες τραπεζικές 
πρακτικές και σε όσους εξετάζονται με σκοπό να αναγνωριστεί ο βαθμός ελέγχου και ενδεχόμενων ενεργειών για τον 
περαιτέρω περιορισμό τους. 

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 το σκοπό αυτό στα πλαίσια 
της ΔΑΕΕΚ, υλοποιούνται σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης. Με την χρήση των ασκήσεων 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είναι δυνατή η αναγνώριση περιοχών κινδύνων και επιπτώσεων έλευσής τους 
που ενδεχομένως να μην έχουν αναγνωριστεί ή να έχουν υποεκτιμηθεί. 

Τα σενάρια που επιλέγονται καλύπτουν τις δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας και την επίπτωσή τους στις 
παραμέτρους κινδύνων. Περιλαμβάνουν μακροοικονομικά μοντέλα πρόβλεψης παραγόντων κινδύνων και ανάπτυξη 
σεναρίων ευαισθησίας για όσες κατηγορίες κινδύνων δεν υπάρχουν μοντέλα άμεσης σύνδεσης της εξέλιξής τους με 
τις μακροοικονομικές μεταβλητές. 
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3 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, με γνώμονα τη 
διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας των εργασιών του. Στο πλαίσιο αυτό, τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας 
μεριμνούν για την καταγραφή και τακτική επαναξιολόγηση της Επιχειρησιακής Στρατηγικής της αναφορικά με την 
ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και της διάκρισης των συναλλαγών και πελατών κατά 
επίπεδο κινδύνου, τον καθορισμό των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε 
είδους κινδύνου και την περαιτέρω εξειδίκευση καθενός εκ των ως άνω ορίων, καθώς και την θέσπιση ορίων παύσης 
ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών ενεργειών. 

3.1 Στόχοι 

Αναλυτικότερα, οι στρατηγικοί στόχοι του Ομίλου αναφορικά με την διαχείριση κινδύνων συνοψίζονται ως εξής: 

 Η επιτυχής διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, βασικός 
στόχος αποτελεί η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου, η βελτίωση της ρευστότητας και η 
μείωση της εξάρτησης από το Ευρωσύστημα. 

 Η στήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε βασικούς τομείς, 
της ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων καθώς και της υλοποίησης μεθόδων και εργαλείων προσαρμοσμένων 
σε σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης των προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της απόδοσης 
των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων. 

 Η εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου αναδιάρθρωσης και των συναφών δεσμεύσεων στην Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Τράπεζα 
της Ελλάδος καθώς και η επίτευξη του στόχου ο Όμιλος να επιστρέψει σε ιδιωτική ιδιοκτησία. 

 Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, ανάλογων του μεγέθους, του προφίλ 
κινδύνου και της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου. 

 Διασφάλιση της συνεχούς εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τις εποπτικές απαιτήσεις. 

 Η υποστήριξη της διαδικασίας αποφάσεων σε επίπεδο Ομίλου, της βέλτιστης κατανομής κεφαλαίων και της 
προσαρμοσμένης, σύμφωνα με τον κίνδυνο, απόδοσης ανά επιχειρηματική μονάδα, πελάτη και θυγατρική. 

 Η υποστήριξη των επιχειρηματικών μονάδων ώστε να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να εκπληρώσουν 
τους επιχειρηματικούς τους στόχους. 

 Η καθιέρωση ορίων τα οποία διατηρούν τα επίπεδα κινδύνου στα επιτρεπτά όρια, σύμφωνα με την διάθεση 
ανάληψης κινδύνων του Ομίλου. 

 Η συνεισφορά στην συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου. 

 Η ενίσχυση της επίγνωσης αναφορικά με την διαχείριση κινδύνων και της εταιρικής κουλτούρας σε όλα τα 
επίπεδα του Ομίλου. 

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει κατάλληλους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων, που εναρμονίζουν το 
επιχειρηματικό του μοντέλο σε συνάρτηση με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός δυσμενούς και ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος. 

Ο Όμιλος στοχεύει στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων, ώστε να βρίσκεται σε συνεχή 
συμμόρφωση με τις εποπτικές απαιτήσεις και να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια εντός των εγκεκριμένων, από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, επιπέδων ανοχής κινδύνων. Εξωγενείς παράγοντες, όπως η παρατεταμένη δημοσιονομική 
κρίση στην Ελλάδα, συντέλεσαν στην έξαρση των κινδύνων, ειδικότερα του πιστωτικού και του κινδύνου ρευστότητας, 
αλλοιώνοντας το προφίλ κινδύνου του Ομίλου. Για αυτό το λόγο η Διοίκηση, έχει υιοθετήσει μια συντηρητική 
προσέγγιση στην ανάληψη νέων κινδύνων (όπως αυστηρότερα κριτήρια επιλογής πελατών και ικανότητας 
αποπληρωμής), ενώ υλοποιεί διαρθρωτικά μέτρα βελτίωσης της πολιτικής και μεθόδων (όπως οργανωτικές αλλαγές, 
ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων και διαδικασιών) για την αντιμετώπιση/μείωση των κινδύνων που έχει ήδη 
αναλάβει. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου εστιάζει στις δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών, κυρίως 
στην ελληνική αγορά και δε στοχεύει σε επενδυτικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, όπως σύνθετα προϊόντα και 
πολύπλοκες συναλλαγές. Το προφίλ κινδύνου του Ομίλου για το 2014 εναρμονίστηκε με τα επίπεδα ανοχής που είχαν 
οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα επίπεδα ανοχής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Πλαισίου Διάθεσης 
Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite Framework), το οποίο καθορίζεται από ένα πλέγμα δεικτών και ορίων, που 
παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και αναφέρονται τακτικά στη Διοίκηση. Η εφαρμογή του πλέγματος των εν λόγω 
δεικτών και ορίων, καλύπτει τομείς κινδύνων που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες, ήτοι κεφαλαιακή επάρκεια, 
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πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και λειτουργικό κίνδυνο. Τα κύρια μεγέθη των εν λόγω 
κινδύνων περιλαμβάνονται στα σχετικά κεφάλαια των δημοσιοποιήσεων. 

3.2 Δομή και Οργάνωση Διαχείρισης Κινδύνων 

3.2.1 Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Committee) έχει την ευθύνη άσκησης των καθηκόντων που 
καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας, ώστε να είναι σε θέση να υποβοηθά το Δ.Σ. στο έργο του σε σχέση με τα 
ακόλουθα: 

 Ύπαρξη της κατάλληλης στρατηγικής για την ανάληψη των κινδύνων και καθορισμό αποδεκτών ανωτάτων 
ορίων ανάληψης κινδύνων, καθώς επίσης και εποπτεία της εφαρμογής τους. 

 Καθιέρωση αρχών και κανόνων που θα διέπουν τη διαχείριση κινδύνων όσον αφορά στην αναγνώριση, 
πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους. 

 Ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και ενσωμάτωση κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης 
κινδύνων στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 Συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου μέσω αυστηρών και αξιόπιστων διαδικασιών με όσα προβλέπει το 
θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων. 

Επίσης, η Επιτροπή ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Διαχείρισης 
Κινδύνων του Ομίλου. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και αποτελείται από μη 
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση, για να κατανοούν και να 
παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του ιδρύματος. 

Στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων μετέχει και ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 
στο Δ.Σ. της Τράπεζας. 

Εκτελεστικός Γραμματέας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief 
Risk Officer Ομίλου), ο οποίος ασκεί καθήκοντα όπως αυτά εκάστοτε προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
(σήμερα Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006). Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του αναφέρεται 
απευθείας στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και υπόκειται στον έλεγχο της μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αποστολή να: 

 Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και διάθεσης 
ανάληψης κινδύνων. Η διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας θα πρέπει να διαρθρώνεται μέσα από μια 
σειρά ποσοτικών και ποιοτικών θέσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών επίπεδων ανοχής (ανά χαρτοφυλάκιο, τομέα, γεωγραφική περιοχή, πιστοληπτική ικανότητα κλπ.). 

 Διασφαλίζει ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων (περιλαμβανομένου του λειτουργικού 
κινδύνου) που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας. 

 Διασφαλίζει ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την 
Τράπεζα και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θεσπίζονται οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και τα όρια 
κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου, επιχειρησιακό και περιφερειακό. 

 Διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχο διαχείρισης κινδύνων, την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και τον 
απαιτούμενο συντονισμό στο επίπεδο της Τράπεζας και του Ομίλου. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Επιτροπή αναλαμβάνει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες: 

 Διαμορφώνει τη στρατηγική ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων με τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και 
σε επίπεδο Ομίλου. 

 Μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωσή του στη 
διαδικασία λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων (π.χ. αποφάσεων που αφορούν στην εισαγωγή νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, την προσαρμοσμένη ανάλογα με τον κίνδυνο τιμολόγηση προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθώς και τον υπολογισμό της αποδοτικότητας και την κατανομή κεφαλαίων σε συνάρτηση με 
τον κίνδυνο) σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και των ενοποιούμενων θυγατρικών της. 
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 Καθορίζει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, 
μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιμετώπισή τους, σε συνέπεια με την εκάστοτε ισχύουσα 
επιχειρηματική στρατηγική και την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων. 

 Καθορίζει το είδος, την ποσότητα, τη μορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που πρέπει να λαμβάνει 
σχετικά με θέματα κινδύνων. 

 Αξιολογεί ετησίως με βάση την ετήσια έκθεση του επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων και του σχετικού 
αποσπάσματος της έκθεσης του Εσωτερικού Ελέγχου: 

 την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του 
Ομίλου και ιδίως τη συμμόρφωση προς το καθορισμένα επίπεδα ανοχής κινδύνων, 

 την καταλληλότητα των ορίων, την επάρκεια των προβλέψεων και την εν γένει επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανομένων κινδύνων. 

 Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στο Δ.Σ. σε περίπτωση που διαπιστώνει 
αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί για τη διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας ή 
αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της. 

 Διαμορφώνει το κατάλληλο εσωτερικό περιβάλλον, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι κάθε στέλεχος και 
υπάλληλος της Τράπεζας αντιλαμβάνεται τη φύση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές του 
στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, αναγνωρίζει την ανάγκη αποτελεσματικής και έγκαιρης 
αντιμετώπισής τους και διευκολύνει την εφαρμογή των εσωτερικών ελεγκτικών διαδικασιών που θέτει η 
Διοίκηση της Τράπεζας. 

 Διατυπώνει, ετησίως ή και συχνότερα αν απαιτηθεί, προτάσεις αναθεώρησης και διορθωτικές ενέργειες στο 
Δ.Σ., σχετικά με τη Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίων και της διάθεσης ανάληψης κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της καταλληλότητας του επιχειρηματικού σχεδίου/σχεδίου 
αναδιάρθρωσης της Τράπεζας στο πλαίσιο της ανάληψης κινδύνων. 

 Εξασφαλίζει την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων σε τεχνικά μέσα, όπως τις κατάλληλες μεθοδολογίες, 
εργαλεία μοντελοποίησης, πηγές δεδομένων και ικανό προσωπικό για να εκτιμηθούν: α) οι πιθανές αλλαγές 
στην ποιότητα του ενεργητικού υπό διαφορετικές παραδοχές (μακροοικονομικές και αγοράς) και β) τους 
κινδύνους που αυτές οι αλλαγές μπορεί να θέσουν στην οικονομική σταθερότητα του ιδρύματος. 

 Προβαίνει ετησίως σε επισκόπηση της εκάστοτε ισχύουσας Πιστωτικής Πολιτικής και εγκρίνει τροποποιήσεις 
της στις περιπτώσεις όπου ζητείται η τροποποίηση της εγκεκριμένης διάθεσης ανάληψης κινδύνων (risk 
appetite). 

 Εξασφαλίζει κατάλληλους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχων για την παρακολούθηση και την 
αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, καθορισμένα έτσι ώστε να 
συμπεριλαμβάνει: 

 μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), 
 δάνεια υπό αναδιάρθρωση ή καθεστώς επαναδιαπραγμάτευσης, 
 ανοίγματα που έχουν διαγραφεί για λογιστικούς σκοπούς, αλλά για τα οποία η Τράπεζα επιδιώκει 

ακόμα μερική ή πλήρη ανάκτηση. 

 Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων έγκαιρου εντοπισμού, ώστε να εντοπιστούν οι 
οφειλέτες που πλησιάζουν τα όρια των δυνατοτήτων τους ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων τους. 

 Ομοίως, εξασφαλίζει ότι η Τράπεζα αναπτύσσει, διατηρεί και ανανεώνει συνεχώς κατάλληλο σύνολο λύσεων 
για τη μείωση των καθυστερήσεων και τη διατήρηση της αξίας του δανειακού χαρτοφυλακίου της. 

 Ελέγχει την τιμολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο και 
τη διάθεση ανάληψης κινδύνων του ιδρύματος. Όταν η τιμολόγηση δεν απηχεί με ακρίβεια τους κινδύνους 
σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων, η Επιτροπή υποβάλλει 
διορθωτικό σχέδιο στο Δ.Σ.. 

 Προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών, και με την 
επιφύλαξη των καθηκόντων της Επιτροπής Αποδοχών, εξετάζει κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το 
σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα προβλεπόμενα 
κέρδη. 

 Προβαίνει σε κάθε άλλη ενδεδειγμένη ενέργεια για αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής της. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει, με πρόσκληση του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της 
αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει γραπτώς τη σύγκληση της Επιτροπής για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. 
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3.2.2 Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου 

Η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου είναι διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα σε σχέση με τις μονάδες της Τράπεζας, οι οποίες 
έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες για την πραγματοποίηση και λογιστικοποίηση συναλλαγών και 
επιτελεί τις αρμοδιότητες της διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου πιστωτικού κινδύνου κατά τις διατάξεις των ΠΔΤΕ 
2577/2006 και του ρυθμιστικού πλαισίου CRD IV. 

Εποπτεύεται από τον CRO του Ομίλου, ο οποίος αναφέρεται για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του στην Διοίκηση και 
στην ΕΔΚ ή/και μέσω αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Ο επικεφαλής ορίζεται από το ΔΣ, κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και η τοποθέτηση του, καθώς και η τυχόν αντικατάσταση του, κατόπιν 
έγκρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Διαχείριση Κινδύνων, 
υπόκειται στον έλεγχο του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Οι αρμοδιότητες της Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου συνίστανται κυρίως: 

 στην διαμόρφωση συνολικού πλαισίου και την εισήγηση στρατηγικής, πολιτικών και διαδικασιών διαχείρισης 
και ελέγχου των κινδύνων που αναλαμβάνει ο Όμιλος σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΔΣ, 

 στον καθορισμό διαδικασιών και πολιτικών σχετικά με: 
 τον ορισμό, την αναγνώριση, τη μέτρηση, την αξιολόγηση, την άμβλυνση και την αναφορά των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων, 
 τον καθορισμό, την κατανομή και την παρακολούθηση κατάλληλων ορίων ανάληψης κινδύνων ανά 

αντισυμβαλλόμενο, δραστηριότητα, οικονομικό κλάδο, γεωγραφική κατανομή, επιχειρηματική 
μονάδα σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές και εκτελεστικές μονάδες της Τράπεζας και τις 
αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές και μονάδες των θυγατρικών, 

 την μέτρηση της προσαρμοσμένης ως προς τον κίνδυνο αποδοτικότητας και την κατανομή του 
κεφαλαίου μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων, 

 την ανάπτυξη, υλοποίηση και περιοδική αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων προσαρμοσμένων σε 
σχέση με τον κίνδυνο τιμολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών και εκπαίδευση των 
επιχειρηματικών μονάδων για τη χρήση τους, 

 στην ανάπτυξη, εφαρμογή και περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας των μεθόδων, κριτηρίων, υποδειγμάτων 
και συστημάτων για τον έγκαιρο εντοπισμό, μέτρηση, παρακολούθηση, αντιστάθμιση, μείωση, αναφορά και 
εν γένει διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει ή στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί η Τράπεζα, 

 στην αναγνώριση και μέτρηση όλων των μορφών κινδύνου που αναλαμβάνουν οι επιχειρηματικές μονάδες 
της Τράπεζας και στην παροχή αναλυτικής πληροφόρησης κινδύνων προς τις μονάδες αυτές με σκοπό την 
αποτελεσματική διαχείριση τους, 

 στον τακτικό έλεγχο της ισχύος των υποθέσεων και εκτιμήσεων του Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων 
Κρίσης Ρευστότητας (Contingency Funding Plan) και στην τακτική διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας του 
Σχεδίου στο σύνολο του, 

 στη διενέργεια περιοδικών ή/και έκτακτων δοκιμών προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests) με 
σενάρια προσαρμοσμένα στη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων της Τράπεζας για όλες τις μορφές 
κινδύνων, 

 στη σύνταξη περιοδικών ή/και έκτακτων αναφορών επί θεμάτων της αρμοδιότητας του, με σκοπό την τακτική 
και επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης και του ΔΣ, και των εποπτικών απαιτήσεων που απορρέουν από 
σχετικές οδηγίες/Πράξεις Διοικητού της Τράπεζας Ελλάδος, 

 στην ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή στις διαδικασίες σχεδιασμού και προϋπολογισμού με συμμετοχή σε 
όλες τις σχετικές επιτροπές προκειμένου να αξιολογεί τη συμβατότητα προς την εγκεκριμένη διάθεση 
ανάληψης κινδύνων και τα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, 

 στη διαμόρφωση επίγνωσης σχετικά με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους και τη προώθηση της κουλτούρας 
διαχείρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο του Ομίλου. 
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Γράφημα 2: Δομή Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων 

Μονάδα Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 

Έχει την συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό, εξειδίκευση και υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών σε θέματα 
διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΔΣ και ειδικότερα της Επιτροπής Διαχείρισης 
Κινδύνων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους για τη διαχείριση των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υποδειγμάτων για την πρόβλεψη, αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, 
αντιστάθμιση, μείωση και αναφορά τους. Επίσης έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του στρατηγικού πλαισίου 
διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, τον καθορισμό κριτηρίων έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων και την εισήγηση μέτρων 
για την παρακολούθηση τους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα συντάσσει τις απαιτούμενες αναφορές για την επαρκή 
πληροφόρηση της Διοίκησης και του ΔΣ. Παράλληλα συντονίζει τις αντίστοιχες δραστηριότητες των Μονάδων 
Διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων στις λοιπές Μονάδες. 

Μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς 

Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων (πολιτικών, μεθοδολογιών και διαδικασιών) που αφορούν στη διαχείριση των κινδύνων 
αγοράς και λειτουργικών κινδύνων με βάση τη Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου και τις εκάστοτε 
απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και ad hoc σε περιπτώσεις κρίσης έχει την ευθύνη για 
την παροχή ενημέρωσης αναφορικά με την εξέλιξη των εν λόγω κινδύνων προς τις αρμόδιες Επιτροπές και τη Διοίκηση 
του Ομίλου. 

Μονάδα Κεφαλαιακής Διαχείρισης 

Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών σε θέματα κεφαλαιακής 
επάρκειας και διαχείρισης εποπτικού και εσωτερικού κεφαλαίου στον Όμιλο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΔΣ και 
ειδικότερα της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ). Είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και διαχείριση των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα και την ανάληψη κινδύνων από την 
Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Επιπλέον ευθύνεται για τον υπολογισμό , την ανάλυση, παρακολούθηση και αναφορά 
προς τη Διοίκηση, το ΔΣ και τις αρμόδιες αρχές, των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και του εσωτερικού κεφαλαίου 
έναντι αναλαμβανόμενων κινδύνων. Παρέχει υποστήριξη προς τις επιχειρηματικές μονάδες σε θέματα εποπτικού 
πλαισίου και διαχείρισης κεφαλαίου και εποπτεύει/συντονίζει τη δραστηριότητα των μονάδων διαχείρισης κινδύνων 
στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου σε θέματα της αρμοδιότητας της. 

Μονάδα Credit Corporate Control 

Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αξιολόγησης και επισκόπησης του πιστωτικού κινδύνου του 
επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΔΣ μέσω της ΕΔΚ. Διενεργεί 
ανεξάρτητες συστηματικές αξιολογήσεις της ποιότητας των εγκεκριμένων πιστοδοτικών ανοιγμάτων (post-approval) 
καθώς και των πρακτικών παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου που αφορούν στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 
της Τράπεζας, των θυγατρικών και των εταιριών Leasing και Factoring, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υποβάλλει για 
έγκριση στην ΕΔΚ τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες και πρακτικές για την έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση υψηλών (ποσοτικά και ποιοτικά) πιστωτικών κινδύνων και συνεπώς την μείωση της εκτιμώμενης ζημιάς 
και συντάσσει τις απαιτούμενες αναφορές, σε θέματα της αρμοδιότητας της, για την επαρκή πληροφόρηση της 
Διοίκησης και του ΔΣ. Γνωμοδοτεί επί σύνθετων πιστοδοτικών ορίων (ex-approval) για την επαρκή πληροφόρηση του 
Chief Risk Officer (CRO) ως μέλος επιτροπών εγκρίσεων πιστοδοτήσεων, εμπλοκών και αποσβέσεων. Είναι υπεύθυνη 
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για την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Διαδικασιών του Corporate Credit Control, 
συμπεριλαμβάνοντας το ετήσιο πλάνο εργασιών (action plan) και εισηγείται για την έγκριση του σχετικού 
προϋπολογισμού κόστους (cost budget), σε ετήσια βάση. 

Μονάδα Group Risk Coordination 

Ο Όμιλος, με τη λειτουργία της μονάδας Group Risk Coordination, διαθέτει μηχανισμούς ουσιαστικής και συνεχούς 
εποπτείας, αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων, στους οποίους εκτίθεται μέσω των ακολούθων θυγατρικών 
εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού: 

 Piraeus Bank Egypt S.A.E. - Αίγυπτος 

 Tirana Bank I.B.C. – Αλβανία 

 Piraeus Bank Bulgaria A.D. – Βουλγαρία 

 Piraeus Bank (Cyprus) LTD – Κύπρος 

 OJSC Piraeus Bank ICB - Ουκρανία 

 Piraeus Bank S.A. – Ρουμανία 

 Piraeus Bank Beograd A.D. – Σερβία 

 Πειραιώς Α.Ε. Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.) 

 Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ε. 

 Πειραιώς Factoring Α.Ε. 

 Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. 

Η εποπτεία διενεργείται σε συνεργασία και μέσω ανταλλαγής στοιχείων, με τις κατά τόπους Μονάδες Διαχείρισης 
Κινδύνων και τις αρμόδιες Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, καθώς και με άλλες Μονάδες του Ομίλου, όπως 
ενδεικτικά τη Μονάδα Διεθνών Δραστηριοτήτων, τη Μονάδα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Μονάδα 
Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου. 

Σε τακτή βάση πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις, ώστε να επισκοπηθεί το συνολικό Πλαίσιο και οι πρακτικές 
Διακυβέρνησης Διαχείρισης Κινδύνων των Θυγατρικών. Τέλος, παρέχεται συνεχής υποστήριξη στις Θυγατρικές, 
συστήνονται ενέργειες βελτιστοποίησης και εναρμόνισης του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων των Θυγατρικών με 
βάση τις πρακτικές και διεργασίες του Ομίλου και παρακολουθείται η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών. 

Οι ανωτέρω ενέργειες/αποτελέσματα, συνολικά και ανά Θυγατρική, αναφέρονται στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνων του Ομίλου σε τακτή βάση. 
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4 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι συνυφασμένες με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος 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. Ο πιστωτικός 
κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου για τον Όμιλο και για τον λόγο αυτό η αποτελεσματική 
παρακολούθηση και διαχείριση του αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης. Η συνολική έκθεση του Ομίλου στον 
πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις πιστοδοτήσεις της Επιχειρηματικής και της Ιδιωτικής Πίστης, 
τις επενδυτικές δραστηριότητες της Τράπεζας, τις συναλλαγές στην εξω-χρηματιστηριακή αγορά, πράξεις 
διαπραγμάτευσης στις αγορές παραγώγων, καθώς επίσης και από το διακανονισμό συναλλαγών. Ο βαθμός του 
κινδύνου που εμπεριέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται 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 αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. 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 μία 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 (έννοια ενός οφειλέτη). 

Στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου λειτουργεί ξεχωριστή Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου με 
αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των ανοιγμάτων του 
Ομίλου έναντι επιχειρήσεων, ιδιωτών, πιστωτικών ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και χωρών. 

4.1 Μέτρηση & Συστήματα Αναφοράς 

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 Διοίκησης και 
των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό πολιτικών και την εκπλήρωση των 
εποπτικών απαιτήσεων. 

Δάνεια και Απαιτήσεις 

Για τη παρακολούθηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τα δάνεια και τις απαιτήσεις του 
Ομίλου σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου: 

 αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιμάται το ενδεχόμενο αθέτησης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων 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. Οι εν λόγω 
συνιστώσες μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου είναι ενσωματωμένες στις καθημερινές λειτουργικές 
δραστηριότητες του Ομίλου. 

Ο Όμιλος αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων και εκτιμά το ενδεχόμενο αθέτησης των 
συμβατικών τους υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας υποδείγματα πιστοληπτικών διαβαθμίσεων (ratings) 
προσαρμοσμένα στις κατηγορίες και τα 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 τουλάχιστον σε ετήσια βάση την προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων 
πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται τόσο στην Επιχειρηματική όσο και στην Ιδιωτική Πίστη, 
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εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα ορθής απεικόνισης του ενεχόμενου πιστωτικού κινδύνου και επιτρέποντας την 
έγκαιρη λήψη ενεργειών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. 

Επιχειρηματική Πίστη 

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. Για κάθε βαθμίδα αντιστοιχεί και διαφορετική πολιτική συνεργασίας της Τράπεζας με τις επιχειρήσεις-
πιστούχους. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ταξινόμηση και τη πολιτική πιστοδότησης ανά διαβάθμιση των 
επιχειρηματικών πιστούχων παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014, κεφάλαιο 
3.1.2 (παραπομπή: http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements). 

Πίστη Ιδιωτών 

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ιδιωτών, εφαρμόζονται διαφορετικά υποδείγματα αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας πελατών που καλύπτουν διαφορετικά στάδια του πιστωτικού κύκλου. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα υποδείγματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών 
παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014, κεφάλαιο 3.1.2 (παραπομπή: 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements). 

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. 

Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου Χρεογράφων 

Ο Όμιλος διατηρεί χαρτοφυλάκιο κυβερνητικών, τραπεζικών και εταιρικών χρεογράφων, με ελληνικές και διεθνείς 
εκδόσεις. Για την ορθή διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων, όλες οι θέσεις σε χρεόγραφα υπόκεινται σε 
θεσπισμένα και εγκεκριμένα όρια, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου. 

Το ύψος της έκθεσης του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο χρεογράφων και άλλων εντόκων γραμματίων 
παρακολουθείται ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΠΧΑ. 

Διαχείριση συγκέντρωσης κινδύνου 

Η συγκέντρωση έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο μπορεί να προέλθει από δύο τύπους ατελούς διαφοροποίησης των 
κινδύνων μέσα σε ένα χαρτοφυλάκιο: 

 τη συγκέντρωση σε μεγάλους οφειλέτες (name concentration) και 

 την κλαδική συγκέντρωση (sector concentration). 

Η συγκέντρωση σε μεγάλους οφειλέτες σχετίζεται με την ατελή διαφοροποίηση του κινδύνου που απορρέει από την 
υψηλή έκθεση σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους ή ομάδες συνδεδεμένων αντισυμβαλλόμενων. Η κλαδική 
συγκέντρωση πηγάζει από υψηλή έκθεση σε ομάδες πελατών που επηρεάζονται από κοινούς παράγοντες όπως το 
μακροοικονομικό περιβάλλον, η γεωγραφική θέση, ο κλάδος δραστηριότητας, το νόμισμα κ.α. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την παρακολούθηση του κινδύνου συγκέντρωσης παρουσιάζονται με 
λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014, κεφάλαιο 3.1.4 (παραπομπή: 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements). 

 

  

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements
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Πίνακας 4: Έκθεση Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου Πειραιώς σε Λογιστικές Αξίες (€ χιλ.) 

 

Πίνακας 5: Γεωγραφική Κατανομή Δανειακού Χαρτοφυλακίου (€ χιλ.) 

 
(1)

 Περιλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο της ναυτιλίας ύψους €3,18 δισ. 
(2)

 Ρωσία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Κροατία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ουκρανία, 
Λευκορωσία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Αλβανία. 

(3)
 Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας: Ενήμερες απαιτήσεις χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία ατομική πρόβλεψη. 

(4)
 Δάνεια 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 αναλύονται ανά χαρτοφυλάκιο και κατά χρονικό διάστημα καθυστέρησης ως ακολούθως: 1) σε καθυστέρηση 
1-90 ημέρες, 2) σε καθυστέρηση 91-180 ημέρες, 3) σε καθυστέρηση > 180 ημερών. 

(5)
 Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση (Impaired): Σε αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται όλα τα δάνεια που έχουν απομείωση αξίας. 

  



 

22 

Πίνακας 6: Κατανομή Δανειακού Χαρτοφυλακίου ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας (€ χιλ.) 

 
(1)

 Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας: Ενήμερες απαιτήσεις χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία ατομική πρόβλεψη. 
(2)

 Δάνεια 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 αναλύονται ανά χαρτοφυλάκιο και κατά χρονικό διάστημα καθυστέρησης ως ακολούθως: 1) σε καθυστέρηση 
1-90 ημέρες, 2) σε καθυστέρηση 91-180 ημέρες, 3) σε καθυστέρηση > 180 ημερών. 

(3)
 Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση (Impaired): Σε αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται όλα τα δάνεια που έχουν απομείωση αξίας. 

4.2 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου 

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 υπό-ορίων, τα οποία καλύπτουν ανοίγματα εντός και εκτός 
ισολογισμού. 

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 
Διοικητικό 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. 
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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. 

Χρήση Καλυμμάτων & Εξασφαλίσεων 

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 εξασφαλίσεων

1
, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

 Ενέχυρα επί καταθέσεων 

 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 

 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 

Διαδικασίες Αποτίμησης των Εξασφαλίσεων 

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. 

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) μεταφέρονται στο σύστημα εξασφαλίσεων, 
όπου γίνεται και η καθημερινή αποτίμηση των ομολόγων. 

Η αποτίμηση των Μετοχών πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, χρησιμοποιώντας τις επίσημες τιμές κλεισίματος 
της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της προηγούμενης ημέρας. Η αποτιμημένη αξία υπολογίζεται στο σύστημα 
διαχείρισης εξασφαλίσεων, ως ο αριθμός των μετοχών επί την τιμή κλεισίματος της 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. 

Δεν παρατηρείται ουσιώδης συγκέντρωση κινδύνου αγοράς ή πιστωτικού κινδύνου στα χρησιμοποιούμενα μέσα 
μείωσης κινδύνου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2014 τα ανοίγματα του Ομίλου που 
καλύπτονται από αποδεκτές εξασφαλίσεις και εγγυήσεις κατά την Τυποποιημένη Προσέγγιση, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

Για την ορθή κατανόηση των μεγεθών του παρακάτω πίνακα επισημαίνονται τα εξής: 

 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. 

 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. 

                                                                 
1 Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως αποδεκτές εξασφαλίσεις θεωρούνται οι αναφερόμενες στον Κανονισμό 575/2013, 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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 Τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία καλύπτονται πλήρως από αστικά και εμπορικά 
ακίνητα, εξαιρουμένων των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, 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. 

 Το σημαντικότερο τμήμα των ανοιγμάτων σε αθέτηση 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 7: Ανοίγματα που Καλύπτονται από Εποπτικά Αποδεκτές Εξασφαλίσεις κατά την Τυποποιημένη 
Προσέγγιση ανά Εποπτική Κατηγορία Ανοίγματος (€ χιλ.) 

 

4.3 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια και ενδείξεις της απομείωσης απαίτησης, τον σχηματισμό 
προβλέψεων σε ατομική και συλλογική βάση για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και για το χαρτοφυλάκιο πίστης 
ιδιωτών παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014, κεφάλαιο 3.1.8 έως 3.1.10 
(παραπομπή: http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements). 

 

  

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements
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Πίνακας 8: Μεταβολή της Συσσωρευμένης Πρόβλεψης Απομείωσης ανά Κατηγορία Δανείων (€ χιλ.) 

 

4.4 Ρυθμίσεις και Πολιτική Ρύθμισης Δανείων 

Εντός του 2014, η Τράπεζα εφάρμοσε τα τεχνικά πρότυπα του EBA ITS (European Banking Authority, Implementing 
Technical Standards) που αφορούν στα ρυθμισμένα δάνεια, εναρμονιζόμενο με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 
42/30.5.14 της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορά στο «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των 
ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων». Μεταβλήθηκε για το σκοπό αυτό, ο τρόπος 
και οι διαδικασίες παρακολούθησης των ρυθμισμένων ανοιγμάτων. Την 31.12.2014 τα ρυθμισμένα δάνεια ανήλθαν σε 
€12,085 δισ.. 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη πολιτική ρυθμίσεων δανείων καθώς και εκτενής ανάλυση των 
ρυθμισμένων δανείων ανά χαρτοφυλάκιο παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 
2014, κεφάλαιο 3.1.12 καθώς και 3.4.1 –3.4.4 
(παραπομπή:http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements). 

4.5 Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου 

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (Counterparty Credit Risk - CCR) είναι ο κίνδυνος να αθετήσει ο 
αντισυμβαλλόμενος σε μια συναλλαγή τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό διακανονισμό των χρηματοροών 
της συναλλαγής. Ο Όμιλος υποχρεούται να διαθέτει επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του CCR, ο οποίος απορρέει 
από τα παρακάτω είδη συναλλαγών: 

 Εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε παράγωγα μέσα (OTC derivative transactions), 

 Πιστωτικά παράγωγα (Credit derivatives), 

 Συμφωνίες επαναγοράς (REPO) και επαναπώλησης (Reverse REPO), 

 Συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού (Long Settlement Transactions). 

O υπολογισμός της αξίας ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, γίνεται σύμφωνα με τη μέθοδο 
αποτίμησης με βάση τρέχουσες τιμές αγοράς (Mark to Market Method). Ειδικότερα, η αξία ανοίγματος (EaD) 
υπολογίζεται ως το άθροισμα του Τρέχοντος Κόστους Αντικατάστασης (Replacement Cost) της σύμβασης (εφόσον 
είναι θετικό) και του Δυνητικού Μελλοντικού Ανοίγματος (Potential Future Exposure). Για τον προσδιορισμό του 
δυνητικού μελλοντικού ανοίγματος, πολλαπλασιάζεται η ονομαστική αξία της σύμβασης με κατάλληλο συντελεστή, ο 
οποίος προκύπτει από τον τύπο της συναλλαγής και την εναπομένουσα διάρκειά της. 

 

Πίνακας 9: Συντελεστές Στάθμισης για τον Υπολογισμό του Δυνητικού Μελλοντικού Ανοίγματος (PFE) 

 

http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements
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Ο Όμιλος Πειραιώς, διαχειρίζεται τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου μέσω της θέσπισης κατάλληλων πιστωτικών ορίων, 
της λήψης επαρκών χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και της υπογραφής συμφωνιών συμψηφισμού (master 
netting agreements). 

Όσον αφορά στις συμφωνίες συμψηφισμού, ο Όμιλος έχει υπογράψει με πιστωτικά ιδρύματα συμβάσεις ISDA και 
GMRA. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις, όπου κρίνεται απαραίτητο, συνοδεύονται και από τα τυποποιημένα 
παραρτήματα ανταλλαγής εξασφαλίσεων (Credit Support & EFSF Annexes). Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων που συνδέονται με συμψηφιστικά σύνολα, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό σύνολο του τρέχοντος κόστους 
αντικατάστασης που προκύπτει από τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μία συμφωνία συμψηφισμού. Όταν από 
ένα συμψηφιστικό σύνολο προκύπτει καθαρή υποχρέωση για τον Όμιλο, το τρέχον κόστος αντικατάστασης θεωρείται 
μηδενικό. Επιπλέον, ανάλογα με τη σχέση του καθαρού και του ακαθάριστου κόστους αντικατάστασης των 
συμβάσεων (net to gross ratio), προσαρμόζεται κατάλληλα και το δυνητικό μελλοντικό άνοιγμα. 

 

Πίνακας 10: Επίπτωση Συμφωνιών Συμβατικού Συμψηφισμού στην Αξία Ανοίγματος Παραγώγων (€ χιλ.) 

 

Σημειώνεται ότι, δεδομένων των συνθηκών στη διατραπεζική αγορά, δεν αναμένονται ουσιώδεις επιπτώσεις στο ποσό 
των εξασφαλίσεων που θα πρέπει να παράσχει ο Όμιλος σε ενδεχόμενη υποβάθμιση της πιστοληπτικής του 
αξιολόγησης. Ο Όμιλος Πειραιώς, με ημερομηνία αναφοράς την 31

η
 Δεκεμβρίου 2014, δεν είχε θέσεις σε πιστωτικά 

παράγωγα. 

Κίνδυνος Προσαρμογής Πιστωτικής Αποτίμησης Αντισυμβαλλομένου (CVA) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, από την 1
η
 Ιανουαρίου ο Όμιλος υποχρεούται να διατηρεί κεφάλαια 

για την κάλυψη του κινδύνου προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης αντισυμβαλλόμενου ή CVA. Ο εν λόγω κίνδυνος, 
αφορά την προσαρμογή της αποτίμησης ενός χαρτοφυλακίου με έναν αντισυμβαλλόμενο στη μέση αγοραία αξία του. 
Αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου για το ίδρυμα, αλλά 
δεν αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου του ιδρύματος για τον αντισυμβαλλόμενο 
(unilateral CVA). 

Ο Όμιλος Πειραιώς χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού του CVA, ενώ την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014, οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι CVA διαμορφώθηκαν στα €2,41 εκατ.. 

4.6 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013, με ημερομηνία αναφοράς την 
31.12.2014 δεν υπάρχει σημαντική μεταβίβαση πιστωτικού κινδύνου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, λόγω της 
διακράτησης σχεδόν του συνόλου των θέσεων σε τιτλοποίηση από την Τράπεζα σε όλες τις εκδόσεις. Το σύνολο των 
τιτλοποιημένων δανείων σταθμίζεται σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο. 

Για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα, στα οποία ο Όμιλος είναι επενδυτής, χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις των οίκων 
Moody’s, Standard&Poor’s και Fitch. Στις 31.12.2014 δεν υπήρχαν ανοίγματα στα οποία ο Όμιλος να είναι επενδυτής. 

Τέλος, δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου από θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 
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4.7 Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) 

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, στα πλαίσια της εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας «CRD IV» 
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. 

Για τα ανοίγματα της κατηγορίας «Ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του Χρηματοπιστωτικού τομέα» και «Ανοίγματα 
έναντι κεντρικών κυβερνήσεων/κεντρικών τραπεζών» η Τράπεζα χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες αξιολογήσεις των 
Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Rating Services και Fitch Ratings, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Οι διαθέσιμες πιστοληπτικές διαβαθμίσεις της ICAP χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ανοιγμάτων έναντι 
Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Στην περίπτωση 
διαθεσιμότητας πολλών αξιολογήσεων για ένα άνοιγμα ο Όμιλος ακολουθεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 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. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή στις εποπτικές κατηγορίες των ανοιγμάτων έναντι 
κυβερνήσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι για 
σκοπούς στάθμισης λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του CRR που αφορούν την προνομιακή μεταχείριση ανοιγμάτων 
έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Πίνακας 11: Κατανομή ανά Βαθμίδα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (€ χιλ.) 
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4.8 Πιστωτικός Κίνδυνος κατά την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι αξίες ανοίγματος μετά από προβλέψεις και μετά την επίδραση των 
τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, ανά εποπτική κατηγορία ανοίγματος και συντελεστή στάθμισης καθώς και οι 
κεφαλαιακές απαιτήσεις τους. Τα εκτός ισολογισμού ανοίγματα εμφανίζονται μετά τους συντελεστές μετατροπής. 

Πίνακας 12: Πιστωτικός Κίνδυνος (€ χιλ.) 
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(1) Αφορά τη στάθμιση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που δεν αφαιρούνται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. 
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Πίνακας 13: Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου και Κίνδυνος έναντι Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων (€ χιλ.) 

 

 

Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα ανοίγματα που φέρουν πιστωτικό κίνδυνο ανά εναπομένουσα ληκτότητα. 

 

Πίνακας 14: Δάνεια & Απαιτήσεις, Χρεόγραφα και Εκτός Ισολογισμού Στοιχεία ανά Εναπομένουσα Ληκτότητα προ 
Προβλέψεων (€ χιλ.) 

 

 

Πίνακας 15: Αξία Ανοίγματος (EaD) Παραγώγων και Πράξεων Επαναγοράς ανά Εναπομένουσα Ληκτότητα (€ χιλ.) 
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5 Κίνδυνος Αγοράς 

Κίνδυνος 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 Διεύθυνση Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 
και Κινδύνου Αγοράς 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 
διαχείρισης 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 2014 σημειώθηκε αύξηση στις θέσεις του ομίλου σε Ε.Γ.Ε.Δ. κατά €1,15 δισ. και μείωση Ο.Ε.Δ. 
κατά €770 εκατ. Η μείωση των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου προέκυψε από την λήξη ομολόγου κυμαινομένου 
επιτοκίου ύψους €1,28 δισ. του χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους. Αντίστοιχα στο χαρτοφυλάκιο 
διαθέσιμων προς πώληση αυξήθηκαν τα Ο.Ε.Δ σταθερού επιτοκίου κατά €361,5 εκατ. και στο Χαρτοφυλάκιο 
Συναλλαγών αυξήθηκαν κατά €148 εκατ. Οι θέσεις σε ομόλογα του European Financial Stability Fund στο 
χαρτοφυλάκιο Απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους παρέμειναν αμετάβλητες καθώς δεν είναι δυνατή η μείωση τους. 
Παράλληλα μειώθηκαν σημαντικά οι θέσεις και η αξία των εισηγμένων μετοχών του χαρτοφυλακίου Διαθέσιμο προς 
πώληση κατά περίπου €116 εκατ.. 

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 2014, παρά τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας που επικράτησαν στην 
ελληνική οικονομία. Για το συγκεκριμένο σκοπό, αναβαθμίστηκαν περαιτέρω οι λειτουργίες που αφορούν στη στενή 
παρακολούθηση της εξέλιξης της θέσης ρευστότητας της Τράπεζας, στη συνεχή ενημέρωση της Διοίκησης 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 
ότι οι τοπικές εποπτικές απαιτήσεις ρευστότητας σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος έγιναν πιο αυστηρές. 

Κατά την διάρκεια του 2014 και ειδικά τον Δεκέμβριο, λόγω πολιτικών εξελίξεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του 
κινδύνου ρευστότητας εστιάστηκε στα παρακάτω: 

 την ημερήσια και ενδοημερήσια εξέλιξη καταθέσεων, 

 την εξέλιξη του αριθμού και ύψους πρόωρων λήξεων προθεσμιακών καταθέσεων, 

 το κόστος τη και συγκέντρωση χρηματοδότησης καθώς και 

 την ανάλυση διαθέσιμων ενεχύρων. 

Επιπλέον, ο Όμιλος εφαρμόζει σενάρια προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (Stress Testing) και αξιολογεί την 
επίπτωσή τους επί της θέσης και επί των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας. 

Στο τέλος του 2014 η συνολική άντληση ρευστότητας έναντι ενεχύρων του Ομίλου Πειραιώς από το Ευρωσύστημα - 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2013. Η 
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μείωση της αντλούμενης χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα κατά τη διάρκεια του 2014, αντανακλά σε μεγάλο 
βαθμό τη βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας μέσω των διατραπεζικών repo συναλλαγών, των καταθέσεων 
πελατών καθώς και στην έκδοση κύριου χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος δεν έκανε χρήση ELA καθ’ όλη την 
διάρκεια του 2014. 

Ο Όμιλος κατά το 2014 εξακολουθεί να συμμετέχει στις ρυθμίσεις του νόμου για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της 
οικονομίας»(Ν.3723/2008) μειώνοντας ωστόσο το ύψος της χρηματοδότησης από €12.200 εκατ. ονομαστική αξία, σε 
€6.800 εκατ. καθώς το Μάιο του 2014 αποπληρώθηκαν οι προνομιούχες μετοχές και το ομόλογο του Πυλώνα Ι, ενώ 
συγχρόνως η χρήση του Πυλώνα ΙΙ μειώθηκε, με παράλληλη αύξηση του Πυλώνα ΙΙΙ. 

Από 31/3/2014 ο Όμιλος Πειραιώς υπολογίζει τους δείκτες Liquidity Coverage Ratio και Net Stable Funding Ratio σε 
μηνιαία και τριμηνιαία βάση αντίστοιχα όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα πλαίσια της εφαρμογής της 
Βασιλείας ΙΙΙ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της εναρμόνισης του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου(Single Rulebook). Από 
το Νοέμβριο του 2014 ο Όμιλος εποπτεύεται απευθείας από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ελλάδος. Επιπρόσθετα συνεχίζονται η παρακολούθηση των 
υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας, «Δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων» και «Δείκτης Ασυμφωνίας Ληκτότητας 
Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων», όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με την Πράξη Διοικητή 2614/07.04.2009, με θέμα το 
πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Τα επίπεδα των δεικτών κοινοποιούνται στις αρμόδιες Διαχειριστικές Μονάδες, ενώ όλα τα σχετικά σχόλια και 
εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου συμπεριλαμβάνονται στην 
παρουσίαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Υποχρεώσεων (ALCO). Τα επίπεδα των 
δεικτών της ΠΔΤΕ 2614/07.04.2009 σε ατομική βάση γνωστοποιούνται, επίσης, σε τριμηνιαία βάση, στην Prudential 
Regulatory Authority (P.R.A.) της Μεγάλης Βρετανίας. 

Για την αποτελεσματική διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας, εφαρμόζεται στις μονάδες του Ομίλου ενιαία Πολιτική 
Διαχείρισης 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. 

Επιπλέον, η πολιτική περιλαμβάνει Σχέδιο Διαχείρισης 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 
Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας. 

Παράλληλα, διεξάγεται σε ημερήσια βάση ο υπολογισμός των δεικτών ρευστότητας επί του συνόλου των στοιχείων 
του ισολογισμού, με βάση την Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας του Ομίλου, καθώς επίσης με βάση το 
αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

5.1 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 Διαθεσίμου προς Πώληση. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται θεωρείται ότι παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν σημαντικοί μη γραμμικοί παράγοντες κινδύνου, όπως σε περιπτώσεις όπου το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 
σημαντικές θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης. Το χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών και το χαρτοφυλάκιο Διαθέσιμο προς 
πώληση, δεν περιλαμβάνουν σημαντικές θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης και κρίνεται ότι η παρούσα μέθοδος 
υπολογισμού VaR είναι ικανοποιητική. 

Ο υπολογισμός του Value at Risk για τον κίνδυνο μετοχών γίνεται με την μέθοδο beta mapping που χρησιμοποιεί τους 
συντελεστές beta σε σχέση με τους χρηματιστηριακούς δείκτες των αγορών στις οποίες αυτές ανήκουν. Αυτή η 
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μέθοδος λειτουργεί ικανοποιητικά όταν το χαρτοφυλάκιο των μετοχών για το οποίο χρησιμοποιείται είναι 
διαφοροποιημένο. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι αν το χαρτοφυλάκιο δεν χαρακτηρίζεται από επαρκή 
διαφοροποίηση ο κίνδυνος ενδέχεται να υποεκτιμάται ή και να υπερεκτιμάται. Ακόμη, για ομόλογα εταιρικών 
εκδοτών, οι μεταβλητότητες και οι συντελεστές συσχέτισης που χρησιμοποιούνται, έχουν αντιστοιχηθεί σε άλλες 
καμπύλες επιτοκίων, καθώς η πλειονότητα των εταιρικών εκδοτών δεν έχουν επαρκείς εκδόσεις ώστε να σχηματιστεί 
καμπύλη επιτοκίων. Η έλλειψη δεδομένων για τέτοιου είδους εκδότες είναι κάτι αναμενόμενο και η αντιστοίχιση τους 
με άλλους εκδότες με αντίστοιχη πιστοληπτική διαβάθμιση εκτιμάται ως ικανοποιητική προσέγγιση, ειδικά σε 
περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη ρευστότητας στους σχετικούς τίτλους. 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρμόζει διαδικασία Back-testing για το Value at Risk (δοκιμασία εκ των υστέρων 
ελέγχου των αποτελεσμάτων του Value at Risk) ώστε να εκτιμά την αποτελεσματικότητα του μοντέλου εκτίμησης 
κινδύνων για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Ο στόχος της διαδικασίας του back testing είναι να αντιπαραβληθούν τα 
αποτελέσματα του Value at Risk, με την πραγματική μεταβολή για την επόμενη ημέρα της αξίας των θέσεων στις 
οποίες αφορά η μέτρηση. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του back testing αναδεικνύουν συνεχείς και ανεξήγητες 
εξαιρέσεις, δηλαδή ημέρες κατά τις οποίες η ζημιά στο χαρτοφυλάκιο ήταν μεγαλύτερη από την εκτίμηση του VaR, το 
μοντέλο εκτίμησης κινδύνων κρίνεται μη επαρκές. Για το 2014 δεν σημειώθηκε εξαίρεση στο back-testing για το 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Ο αριθμός των εξαιρέσεων δείχνει ότι το μοντέλο εκτίμησης κινδύνων αποδίδει 
ικανοποιητικά, καθώς αναμένονται δυο με τρεις εξαιρέσεις τον χρόνο με βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και 
περίοδο διακράτησης μιας ημέρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία του backtesting που εφαρμόζεται δεν λαμβάνει υπόψη προμήθειες και 
αποτελέσματα ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης ή αλλαγής θέσεων (“clean” backtesting). 

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. 

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. 

Κατά το 2014 το VaR του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Ομίλου αυξήθηκε λόγω της αύξησης σε θέσεις Ομολόγων 
Ελληνικού Δημοσίου και της σημαντικής αύξησης μεταβλητοτήτων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα παραπάνω 
συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 16: Αποτελέσματα Αξίας σε Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών (€ εκατ.) 

 

5.2 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις κατά την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

Λόγω του περιορισμού του χαρτοφυλακίου συναλλαγών κατά τα τελευταία έτη, η οποία οφείλεται στο γενικότερο 
περιορισμό της συναλλακτικής δραστηριότητας του Ομίλου, ο κίνδυνος θέσης έχει περιοριστεί δραστικά και το ύψος 
των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων διαμορφώνεται κατά βάση από τον γενικό επιτοκιακό και τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

Πίνακας 17: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Κινδύνου Αγοράς (€ χιλ.) 
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6 Λειτουργικός Κίνδυνος 

O 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. 

Η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου με την εφαρμογή 
και τη διαρκή εξέλιξη ενός ολοκληρωμένου, ενιαίου και επαρκούς πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, που 
είναι εναρμονισμένο με τις βέλτιστες πρακτικές και τις εποπτικές απαιτήσεις. 

Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου τεκμηριωμένο μέσω μεθοδολογιών και διαδικασιών, καλύπτει την 
αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση, μείωση και παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου σε όλες τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις υποστηρικτικές λειτουργίες του Ομίλου, στοχεύοντας ταυτόχρονα στην 
προληπτική και διορθωτική μείωση του εν λόγω κινδύνου. Επιπλέον, διασφαλίζει τη διάχυση ενιαίας και κατανοητής 
αντίληψης για τη διαχείριση αυτής της μορφής κινδύνου από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, για την ανάπτυξη και τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνη η μονάδα 
Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του 
Ομίλου, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, επανεξετάζεται περιοδικά και αναπροσαρμόζεται 
ανάλογα με το συνολικό επίπεδο έκθεσης και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων του Ομίλου. 

Το εν λόγω πλαίσιο εφαρμόζεται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις Θυγατρικές του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο 
εσωτερικού, όσο και εξωτερικού. Προσαρμόζεται με βάση το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων της Τράπεζας 
και των Θυγατρικών, καθώς και τις τυχόν τοπικές εποπτικές απαιτήσεις. Την εποπτεία και το συντονισμό της 
εφαρμογής του συνολικού πλαισίου, καθώς και των σχετικών μεθοδολογιών αναλαμβάνει σε κεντρικό επίπεδο η 
μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου. Οι βασικές αρχές για τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου είναι: 

 Η ανάληψη και ευθύνη αντιμετώπισης του εν λόγω κινδύνου ορίζονται σε επίπεδο μονάδας, κατά το δυνατόν 
πλησιέστερα στην πηγή προέλευσής του. 

 Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνει: 
 την οργανωτική δομή & τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, 
 τη διάθεση ανάληψης λειτουργικού κινδύνου (διατυπώσεις, όρια & δείκτες), 
 τις διαδικασίες για: 

 την Αυτό-Αξιολόγηση Λειτουργικών Κινδύνων, 
 τους Βασικούς Δείκτες Κινδύνου, 
 τα Σχέδια Δράσης, 
 τη συλλογή Συμβάντων & Ζημιών Λειτουργικού Κινδύνου, 
 τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων και Αξίας σε Κίνδυνο (VaR), 

 τις τεχνικές μείωσης λειτουργικού κινδύνου καθώς και 
 το πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών. 

 Ο Όμιλος διαθέτει τεκμηριωμένο και επαρκές Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί σύνολο 
ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του Ομίλου, 
συντελώντας στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του. 

 Στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου εντάσσεται το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, επιδιώκοντας την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών που ενδέχεται να προκληθούν από έκτακτες καταστάσεις κρίσης 
στη δραστηριότητα του Ομίλου. 

Το 2014, η Τράπεζα συνέχισε τη βελτίωση του περιγράμματος του λειτουργικού κινδύνου με την υλοποίηση δράσεων 
για την περαιτέρω μείωση του εν λόγω κινδύνου που προέκυψε από την αύξηση του όγκου των δραστηριοτήτων της 
καθώς και τη λειτουργία της με το νέο σχήμα. Επίσης, μέσα στο 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λειτουργική και 
συστημική ενοποίηση με την Γενική Τράπεζα. 

Παράλληλα, οι κύριες δράσεις της Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου για την εξέλιξη και ενίσχυση του πλαισίου 
καθώς και τη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου για το 2014, συνοψίζονται παρακάτω: 

 Θέσπιση πλαισίου δεικτών και ορίων λειτουργικού κινδύνου σε επίπεδο Τραπεζών Εξωτερικού & Θυγατρικών 
Εσωτερικού. 

 Επέκταση διαδικασιών και υποδομών για την συλλογή και διαχείριση Συμβάντων και Ζημιών λειτουργικού 
κινδύνου. 

 Ολοκλήρωση επιλογής συστημάτων διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου Ομίλου και προγραμματισμός 
σχετικών έργων υλοποίησης. 
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 Εξέλιξη μεθόδων ελέγχου και μείωσης (mitigation) λειτουργικού κινδύνου (Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
ασφαλιστικές καλύψεις, εντατική παρακολούθηση έργων βελτίωσης υποδομών). 

 Εφαρμογή νέας διαδικασίας για την τακτική αναφορά λειτουργικών κινδύνων σε επίπεδο χώρας (Country 
Executive Summary). 

 Επίτευξη στόχου δείκτη «Ετήσιο VaR Λειτουργικού Κινδύνου Ομίλου», με βάση τη διάθεση ανάληψης 
κινδύνων Ομίλου και των ορίων της Στρατηγικής, μέσω της στόχευσης δράσεων σε υψηλής κρισιμότητας 
κινδύνους. 

 Έναρξη καταγραφής αναγκών τεκμηρίωσης προκειμένου για την υιοθέτηση εξελιγμένων προσεγγίσεων 
μέτρησης (AMA). 

 Ολοκλήρωση Αυτό-Αξιολόγησης Λειτουργικών Κινδύνων (RCSA) σε 33 Μονάδες της Τράπεζας, 5 Τράπεζες 
Εξωτερικού και 4 Θυγατρικές Εσωτερικού. 

6.1 Τεχνικές Μείωσης Λειτουργικού Κινδύνου 

Ο Όμιλος, επιδιώκοντας τη βέλτιστη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητές του, 
υιοθετεί κατάλληλες μεθόδους ελέγχου (control) και μείωσης (mitigation) του εν λόγω κινδύνου, οι οποίες 
συνοψίζονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 

Ο Όμιλος Πειραιώς παρακολουθεί συστηματικά την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου Συστήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου και υλοποιεί άμεσα τις ενδεχόμενες ενέργειες που απαιτούνται για τη διαρκή αντιμετώπιση και 
μείωση του λειτουργικού κινδύνου. 

Έργα Βελτίωσης στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σχέδια Δράσης) 

Στο πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, ο Όμιλος λαμβάνει τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου, υλοποιώντας συγκεκριμένα σχέδια δράσης. 

Η κατάρτιση σχεδίων δράσης ενεργοποιείται μέσω της αναγνώρισης και της αξιολόγησης των κρίσιμων δυνητικών 
κινδύνων ή μέσω της έλευσης πραγματικών γεγονότων & ζημιών λειτουργικού κινδύνου. 

Αξιολόγηση Προϊόντων/Διαδικασιών και Δραστηριοτήτων 

Η μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου συμμετέχει στην αξιολόγηση νέων προϊόντων/διαδικασιών και 
δραστηριοτήτων του Ομίλου, αλλά και ήδη υπαρχόντων σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών

2
. 

Η αξιολόγηση αφορά στην ενσωμάτωση κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών και μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση και μείωση τυχόν δυνητικών λειτουργικών κινδύνων. 

Ασφαλιστική Κάλυψη 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων ως σημαντική τεχνική μείωσης του λειτουργικού 
Κινδύνου. Τα εν λόγω συμβόλαια, 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. 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις των κύριων λειτουργιών του Ομίλου αναθεωρούνται σε ετήσια βάση από τις αρμόδιες 
Μονάδες σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Ομίλου. 

Επιπλέον, η μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου εξετάζει την επάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης, 
εφαρμόζοντας εναλλακτικά ποσοστά ανάκτησης στις δυνητικές οικονομικές ζημιές που σχετίζονται με τα ακραία 
σενάρια λειτουργικού κινδύνου και τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR) και του εσωτερικού κεφαλαίου για τον 
εν λόγω κίνδυνο. 

  

                                                                 

2
 Σύμφωνα με ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006 συμμετοχή, τουλάχιστον σε συμβουλευτικό επίπεδο σε συνεργασία με τις Μονάδες Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

& Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο Όμιλος παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό του ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα λειτουργικού 
κινδύνου, ενισχύοντας την εξοικείωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού στη διαχείριση και αντιμετώπιση του εν 
λόγω κινδύνου. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν στο σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου και περιλαμβάνουν: 

 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. 

 Εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τα καθήκοντα που αναλαμβάνει κατά την ενεργοποίηση και υλοποίηση 
του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας Ομίλου 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει την Πολιτική Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, η οποία αποτελεί μια σαφή και 
αποτελεσματική οργανωτική προσέγγιση και διαδικασία για την αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των αρνητικών 
συνεπειών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνέχεια της επιχειρησιακής του λειτουργίας σε έκτακτες καταστάσεις 
κρίσης. 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας σε συνδυασμό με το Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster 
Recovery Site) και το Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan), 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 (ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006). 

6.2 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις κατά την Τυποποιημένη Προσέγγιση 

Ο Όμιλος, 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) στις οκτώ (8) εποπτικά καθορισμένες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με όσα 
ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013: 

 Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 

 Διαπραγμάτευση και πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων 

 Λιανική Τραπεζική 

 Εμπορική Τραπεζική 

 Διενέργεια και διακανονισμός πληρωμών 

 Υπηρεσίες διαφύλαξης και διαχείρισης 

 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων 

 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε πελάτες λιανικής 

Πίνακας 18: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Λειτουργικού Κινδύνου (€ χιλ.) 
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7 Μετοχές 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 ΔΛΠ 39. 

Για τις εισηγμένες μετοχές εσωτερικού και εξωτερικού η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές 
(αγοραία αξία). Κατά την ημερομηνία αναφοράς (31/12/2014), η συνολική αξία των εισηγμένων μετοχών του 
διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ήταν €74,5 εκατ.. 

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές, τα οποία προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των μετοχών 
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 σε σχέση με το κόστος κτήσης) των μετοχών αυτών 
χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα αποτίμησης. Σημαντική ή παρατεταμένη μείωση εύλογης αξίας ορίζεται ως: α) η 
μείωση στην εύλογη αξία κάτω του κόστους της επένδυσης για ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, ή β) η επί δωδεκάμηνο 
μείωση της εύλογης αξίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της αξίας κτήσης. 

Τα προαναφερόμενα 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 μετοχές που έχουν 
παρόμοια χαρακτηριστικά με εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι το 
διαθέσιμο προς πώληση στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί μόνιμη απομείωση, 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. 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι λογιστικές αξίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση 
συμπεριλαμβανομένων και των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων: 

Πίνακας 19: Μετοχές Χαρτοφυλακίου Διαθεσίμων προς Πώληση (€ χιλ.) 

 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των πραγματοποιηθέντων κερδών/ζημιών από πωλήσεις και ρευστοποιήσεις των 
διαθέσιμων προς πώληση μετοχών ανήλθε σε κέρδος €63 εκατ. για το 2014. Το συνολικό καθαρό ποσό των μη 
πραγματοποιηθέντων κερδών από αναπροσαρμογές αξίας των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €4 εκατ. κατά την 
31/12/2014. 
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8 Επιτοκιακός Κίνδυνος Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 

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 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. 

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 31.12.2014. 

 

Πίνακας 20: Αποτελέσματα Ανάλυσης Ευαισθησίας Επιτοκιακού Κινδύνου (€ εκατ.) 

 

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. 
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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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9 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Εξέλιξη Ρευστών Διαθεσίμων 

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 αναχρηματοδότησής τους από την Κεντρική Τράπεζα 

 η διαθεσιμότητα μη εμπορεύσιμων στοιχείων ενεργητικού (δανείων), που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 
επιπρόσθετα σε πράξεις αναχρηματοδότησης με την Κεντρική Τράπεζα 

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. 
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10 Μη Βεβαρημένα Στοιχεία Ενεργητικού 

Ο Όμιλος χρηματοδοτείται μέσω πράξεων αναχρηματοδότησης στοιχείων Ενεργητικού, κυρίως από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα - Τράπεζα της Ελλάδος και τις Κεντρικές Τράπεζες χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται 
θυγατρικές Τράπεζες, αλλά και από τη διατραπεζική αγορά πράξεων επαναγοράς (Repos) Ομολόγων. Επίσης έχουν 
τιτλοποιηθεί και διατεθεί στο επενδυτικό κοινό δάνεια πελατείας. 

Οι πράξεις επαναγοράς Ομολόγων που διενεργούνται με διατραπεζικούς αντισυμβαλλομένους, διέπονται από 
συμβάσεις GMRA - CSA. 

Από το σύνολο των διαθεσίμων για δέσμευση Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού, συνολικού ύψους €71.563 εκατ., 
εκτιμούμε ότι €11.077 εκατ., που αφορούν σε Reverse Repo, Goodwill, Πάγια, Άυλα Πάγια, Παράγωγα, δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υπό κανονικές συνθήκες. 

 

Πίνακας 21: Βεβαρημένα και μη Στοιχεία Ενεργητικού (€ χιλ.) 

 

 

Πίνακας 22: Στοιχεία Ληφθεισών Εξασφαλίσεων (€ χιλ.) 

 

 

Πίνακας 23: Βεβαρημένα Στοιχεία Ενεργητικού/Ληφθεισών Εξασφαλίσεων και Συναφείς Υποχρεώσεις (€ χιλ.) 
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11 Πολιτικές Αποδοχών 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών που, ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης του 
Ομίλου, έχει σκοπό να αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων και να ενισχύει τις αξίες και τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ομίλου. 

Η Πολιτική Αποδοχών, που έχει σχεδιαστεί βάσει του πλαισίου που τίθεται από την Π.Δ. 2650/19.1.2012 της Τράπεζας 
της Ελλάδος, καθώς επίσης τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του Ν.4261/2014 (σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού) 
και τέλος το άρθρο 450 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2014 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 και μετόχων. 

Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αποδοχών είναι σαφείς, καταγεγραμμένες και εσωτερικά διαφανείς. 

11.1 Βασικές Αρχές 

Η Πολιτική αποδοχών στηρίζεται στις παρακάτω αρχές: 

 Μεγιστοποίηση της απόδοσης 

 Προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων 

 Ευθυγράμμιση των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια 
κεφαλαίων και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη 

 Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 

 Εσωτερική διαφάνεια 

 Αποφυγή ανάληψης υπερβολικών κινδύνων 

11.2 Επιτροπή Αποδοχών 

Αρμόδια για τη διαμόρφωση, τον έλεγχο εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών είναι η 
Επιτροπή Αποδοχών, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της. Η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των μετόχων, των επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων μερών στο πιστωτικό ίδρυμα, προσανατολίζεται δε στη 
μακροπρόθεσμα συνετή και χρηστή διαχείριση του ιδρύματος και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων που αποβαίνουν σε βάρος αυτής της διαχείρισης. 

Η λειτουργία και οι αναλυτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Μεταξύ 
των αρμοδιοτήτων της συμπεριλαμβάνονται: 

 Η προετοιμασία αποφάσεων σχετικά με τις αποδοχές, που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι 
οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξουσίες, τα καθήκοντα, την εξειδίκευση, την απόδοση και τις 
ευθύνες των μελών του, και έχουν επίπτωση στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και στη διαχείριση αυτών 
για το πιστωτικό ίδρυμα, και η επίβλεψη της τήρησης των αποφάσεων αυτών, 

 Η μέριμνα, ώστε κατά την αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της 
πολιτικής αποδοχών με τους κινδύνους, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των κινδύνων, η ρευστότητα και 
η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, 

 Η διασφάλιση της απαραίτητης συμβουλευτικής συμβολής των αρμόδιων Μονάδων του εποπτευόμενου 
ιδρύματος (Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου, Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Στρατηγικού Σχεδιασμού) στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και συνεπή εφαρμογή της πολιτικής 
αποδοχών, καθώς και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, όταν κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
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11.3 Λοιπά Εμπλεκόμενα Μέρη 

Η Πολιτική Αποδοχών σχεδιάζεται από το Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου, με τη συμβολή των Μονάδων Διαχείρισης 
Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου και υποβάλλεται στην Επιτροπή Αποδοχών, η οποία 
μετά από τυχόν αναγκαίες αλλαγές - τροποποιήσεις, την υποβάλλει προς έγκριση στα μη εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Οι ανεξάρτητες ελεγκτικές μονάδες συνεισφέρουν στο σχεδιασμό της πολιτικής αποδοχών, αλλά κυρίως 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχό της που διενεργείται τουλάχιστον ετησίως. 

Τα μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν, εάν και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να 
συνεργαστούν με εξωτερικό σύμβουλο. Σημειώνεται ότι κατά τη διαμόρφωση/αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών 
της Τράπεζας το 2014 δεν συμμετείχε εξωτερικός σύμβουλος. 

11.4 Δομή Συστήματος Αποδοχών 

Στις συνολικές αποδοχές ενδέχεται να περιλαμβάνονται -εκτός από τα σταθερά - και μεταβλητά μέρη, ώστε να 
εξασφαλίζεται η σύνδεση των αποδοχών με τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Σε κάθε 
περίπτωση, οι σταθερές αποδοχές αποτελούν το βασικό μέρος του συνόλου των αποδοχών. 

Μεταβλητές αποδοχές μπορούν να παρέχονται ως επιβράβευση για την απόδοση βάσει προκαθορισμένων ποσοτικών 
και ποιοτικών στόχων και συνδέονται με τις επιδόσεις του ατόμου, της μονάδας που απασχολείται, του πιστωτικού 
ιδρύματος/Ομίλου και τους μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους. Ενδεικτικά κριτήρια που αξιολογούνται για 
την καταβολή μεταβλητών αποδοχών μπορεί να είναι η κερδοφορία, η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια, η 
αποτελεσματικότητα, η διαχείριση της αλλαγής, η ανάπτυξη συνεργατών κ.ά.. Οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται 
ή κατοχυρώνονται μόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της γενικότερης οικονομικής κατάστασης Ομίλου και 
δικαιολογούνται με βάση τις αποδόσεις. 

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των εργαζομένων που έχουν ελεγκτικά καθήκοντα, δεν συνδέεται με τα αποτελέσματα 
των ελεγχόμενων από αυτούς διαδικασιών/διευθύνσεων. 

Για την ενίσχυση της σύνδεσης των μεταβλητών αποδοχών με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου, η 
καταβολή τους γίνεται σε βάθος χρόνου, ενώ τόσο το άμεσα καταβληθέν, όσο και το αναβαλλόμενο ποσό, δεν 
καταβάλλονται μόνο σε μετρητά, αλλά και σε άλλα μέσα (π.χ. μετοχές). 

11.5 Κριτήρια Ακύρωσης / Επιστροφής Μεταβλητών Αποδοχών 

Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την απόδοση των αναβαλλόμενων μεταβλητών αποδοχών αν δεν 
ικανοποιούνται συγκεκριμένοι δείκτες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί αν εντοπιστούν σημαντικές παραβάσεις 
κανονισμών/διαδικασιών. 

Επίσης αν προκύψει εκ των υστέρων ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην κατανομή των συγκεκριμένων μεταβλητών 
αποδοχών ήταν λανθασμένοι , τότε μπορεί να ακυρωθεί το σύνολο των αναβαλλόμενων αποδοχών που είχαν αρχικά 
υπολογιστεί. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δόλος ή παραπλάνηση του Ομίλου για την καταβολή μεταβλητών αποδοχών, τότε 
μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή αυτών από το στέλεχος, με την επιφύλαξη της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. 

11.6 Αρχή της Αναλογικότητας 

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται από την Τράπεζα κατ’ εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη φύση και το μέγεθός της, την εσωτερική οργάνωση, την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της κ.α.. 
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11.7 Πληροφόρηση επί των Αποδοχών 

Στους ακόλουθους πίνακες παρατίθεται συνολική ποσοτική πληροφόρηση επί των αποδοχών των ανώτερων 
διοικητικών στελεχών, καθώς και των μελών του προσωπικού με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του 
Ομίλου, αναλυμένη ανά επιχειρηματικό τομέα. 

Πίνακας 24: Αποδοχές ανά Επιχειρηματικό Τομέα (€ χιλ.) 

 

Πίνακας 25: Αποδοχές Προσωπικού που εμπίπτουν στην Πολιτική Αποδοχών (€ χιλ.) 

 

(1)
 Σημ. Περιλαμβάνονται και ποσά από αποζημιώσεις λόγω του Προγράμματος Αποχώρησης. Το Πρόγραμμα Αποχώρησης (Εθελούσιας Εξόδου) της 

Τράπεζας Πειραιώς υλοποιήθηκε με βάση κριτήρια και απευθύνθηκε σε όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς και των Θυγατρικών 

Εσωτερικού, οι οποίοι απασχολούνταν με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής με 

πάγια αντιμισθία. Οι αποζημιώσεις του Προγράμματος Αποχώρησης δεν συνδέονταν με την ανάληψη κινδύνων κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ 

2650/19.01.2012. Το Πρόγραμμα Αποχώρησης έχει αρμοδίως εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

(2)
 Τα Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη περιλαμβάνονται στα μέλη του Προσωπικού των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ 

κινδύνου του Ομίλου. 
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12 Παραρτήματα 

12.1 Παράρτημα Ι: Θυγατρικές Εταιρείες (Μέθοδος Ολικής Ενσωμάτωσης) 

Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 

Tirana Bank I.B.C. S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 99% Αλβανία 

Piraeus Bank Romania S.A. Τραπεζικές υπηρεσίες 100% Ρουμανία 

Piraeus Bank Beograd A.D. Τραπεζικές υπηρεσίες 100% Σερβία 

Piraeus Bank Bulgaria A.D.  Τραπεζικές υπηρεσίες 100% Βουλγαρία 

Piraeus Bank Egypt S.A.E.  Τραπεζικές υπηρεσίες 98% Αίγυπτος 

JSC Piraeus Bank ICB  Τραπεζικές υπηρεσίες 100% Ουκρανία 

Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ Τραπεζικές υπηρεσίες 100% Κύπρος 

Piraeus Asset Management Europe S.A.  Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 100% Λουξεμβούργο 

Piraeus Leasing Romania S.R.L.  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100% Ρουμανία 

Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλ. και Αντασφαλ. Εργασιών 
Α.Ε. 

Μεσιτεία ασφαλειών - αντασφαλειών 100% Ελλάδα 

Tirana Leasing S.A.  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100% Αλβανία 

Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.  Χρηματιστηριακές εργασίες 100% Ελλάδα 

Piraeus Group Capital LTD  Έκδοση πιστωτικών τίτλων 100% 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Piraeus Leasing Bulgaria EAD Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100% Βουλγαρία 

Piraeus Group Finance P.L.C.  Έκδοση πιστωτικών τίτλων 100% 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Πειραιώς Factoring A.E.  Πρακτόρευση απαιτήσεων 100% Ελλάδα 

Picar Α.Ε.  Διαχείριση χώρων City Link 100% Ελλάδα 

Bulfina S.A.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Βουλγαρία 

Γενική Εταιρεία Κατασκευών και Αναπτύξεων Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας & συμμετοχών 67% Ελλάδα 

Πειραιώς Direct Services Α.Ε. Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 100% Ελλάδα 

Οικιστική Ανάπτυξη Κομοτηνής Α.Ε.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Ελλάδα 

Πειραιώς Real Estate Α.Ε.  Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία 100% Ελλάδα 

ND Αναπτυξιακή Α.Ε.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Ελλάδα 

Property Horizon Α.Ε.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Ελλάδα 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  Ανάπτυξη/ διαχείριση βιομηχανικών περιοχών 65% Ελλάδα 

Πειραιώς Development A.E.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Ελλάδα 

Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων 100% Ελλάδα 

Πειραιώς Buildings A.E.  Ανάπτυξη ακινήτου 100% Ελλάδα 

Estia Mortgage Finance PLC  Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. δανείων - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Euroinvestment & Finance Public LTD  Χρηματοεπενδυτικές, κτηματικές εργασίες 91% Κύπρος 

Ακίνητα Λάκκος Μικέλλη LTD  Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων 51% Κύπρος 

Φιλοκτηματική Δημόσια LTD  Ανάπτυξη γης και κτηματικής περιουσίας  53% Κύπρος 

Φιλοκτηματική Εργοληπτική LTD  Τεχνική & κατασκευαστική εταιρεία 53% Κύπρος 

ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ (Πρώην New Evolution Κτηματική 
Τουρ. & Αναπτ. A.E.) 

Οργάνωση, εκμετάλλευση και διοίκηση 
νοσηλευτικών μονάδων. 

100% Ελλάδα 

EMF Investors Limited  Εταιρεία επενδύσεων 100% Κύπρος 

Πειραιώς Green Investments Α.Ε.  Εταιρεία συμμετοχών 100% Ελλάδα 

New Up Dating Development Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. 
Α.Ε.  

Κτηματική, τουριστική & αναπτυξιακή εταιρεία 100% Ελλάδα 

Sunholdings Properties Company LTD  Ανάπτυξη γης και κτηματικής περιουσίας  27% Κύπρος 

Polytropon Properties Limited Ανάπτυξη γης και κτηματικής περιουσίας  40% Κύπρος 

Capital Investments & Finance S.A. Εταιρεία επενδύσεων 100% Λιβερία 

Vitria Investments S.A.  Εταιρεία επενδύσεων 100% Παναμάς 

Piraeus Insurance Brokerage EOOD  Μεσιτεία ασφαλειών 100% Βουλγαρία 

Trieris Real Estate Management LTD  Διαχείριση της Trieris Real Estate Ltd 100% 
Βρετανικές 
Παρθένες 

 Νήσοι 

Piraeus Egypt Leasing Co.  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 98.46% Αίγυπτος 
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Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 

Piraeus Insurance - Reinsurance Broker Romania 
S.R.L.  

Μεσιτεία ασφαλειών - αντασφαλειών 100% Ρουμανία 

Piraeus Real Estate Consultants S.R.L.  Τεχνική & κατασκευαστική εταιρεία 100% Ρουμανία 

Πειραιώς Leasing Xρηματοδοτικές Mισθώσεις A.E. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100% Ελλάδα 

Multicollection Α.Ε. Αξιολόγηση και είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων 51% Ελλάδα 

Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Α.Ε.  

Βραχ/νια & μακρ/νια λειτουργική μίσθωση 
οχημάτων 

94% Ελλάδα 

Piraeus Rent Doo Beograd  Λειτουργικές μισθώσεις 100% Σερβία 

Estia Mortgage Finance ΙΙ PLC  Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. στεγ. δανείων - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Piraeus Leasing Doo Beograd  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100% Σερβία 

Piraeus Real Estate Bulgaria EOOD  Τεχνική & κατασκευαστική εταιρεία 100% Βουλγαρία 

Piraeus Real Estate Egypt LLC  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  100% Αίγυπτος 

Piraeus Bank Egypt Investment Company  Εταιρεία επενδύσεων 98% Αίγυπτος 

Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών 
Α.Ε.  

Πρακτορειακή - ασφαλιστική 100% Ελλάδα 

Piraeus Capital Management Α.Ε. Αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 100% Ελλάδα 

Intergrated Services Systems Co.  Εταιρεία αποθηκ. διαχ/σης & κίνησης αλληλογρ. 98% Αίγυπτος 

Axia Finance PLC Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. επιχ. δανείων - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Praxis I 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 τιτλοπ. 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 τιτλοπ. καταν. δανείων  - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ν.Ε.Π.Α. Διαχείριση σκαφών αναψυχής 100% Ελλάδα 

R.E Anodus LTD 
Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την 
Ανάπτυξη Real Estate και Επενδύσεων 

100% Κύπρος 

Πλειάδες Estate Α.Ε.  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Ελλάδα 

Solum Limited Liability Company  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 99% Ουκρανία 

Piraeus (Cyprus) Insurance Brokerage Ltd Μεσιτεία ασφαλειών 100% Κύπρος 

Ο.F. Investments Ltd  Εταιρεία επενδύσεων 100% Κύπρος 

ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ.ΚΑ. Α.Ε. 
Φορέας διοίκησης και διαχείρισης βιομηχανικού 
πάρκου Καστοριάς 

58% Ελλάδα 

Piraeus Equity Partners Ltd. Εταιρεία συμμετοχών 100% Κύπρος 

Piraeus Equity Advisors Ltd. Συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων 100% Κύπρος 

AΧΑΪΑ Clauss Εstate Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  75% Ελλάδα 

Piraeus Equity Investment Management Ltd Διαχείριση κεφαλαίων 100% Κύπρος 

Piraeus FI Holding Ltd Εταιρεία συμμετοχών 100% 
Βρετανικές 
Παρθένες  

Νήσοι 

Piraeus Master GP Holding Ltd Επενδυτική συμβουλευτική 100% 
Βρετανικές 
Παρθένες  

Νήσοι 

Piraeus Clean Energy GP Ltd Γενικός εταίρος της Piraeus Clean Energy LP 100% Κύπρος 

Piraeus Clean Energy LP Επενδυτικό Κεφάλαιο σε ΑΠΕ 100% 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Piraeus Clean Energy Holdings Ltd Εταιρεία Συμμετοχών 100% Κύπρος 

Curdart Holding Ltd Εταιρεία Συμμετοχών 100% Κύπρος 

Visa Rent A Car A.E. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 94% Ελλάδα 

Adflikton Investments LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 
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Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 

Costpleo Investments LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Cutsofiar Enterprises LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Gravieron Company LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Kaihur Investments LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Pertanam Enterprises LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Rockory Enterprises LTD Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Alarconaco Enterprises LTD  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

Bulfinance E.A.D. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Βουλγαρία 

Zibeno I Energy S.A. 
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω ΑΠΕ και 
Συμβατικών Πηγών Ενέργειας  

83% Ελλάδα 

Kosmopolis A' A.E. Εκμ/σης εμπ. κέντρων - παροχής 
υπηρεσιών 

Διαχείριση εμπορικού κέντρου 100% Ελλάδα 

Parking Kosmopolis A.E. Εκμ/σης παρκινγκ Εκμετάλλευση Parking 100% Ελλάδα 

Zibeno Investments Ltd Εταιρεία συμμετοχών 83% Κύπρος 

Asset Management Bulgaria EOOD  
Ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενοικιάσεις και διαχείριση 
ακίνητης περιουσίας  

100% Βουλγαρία 

R.E. Anodus SRL Ανάπτυξη Real Estate 99% Ρουμανία 

Linklife Food & Entertainment Hall A.E. Εκμετάλλευση χώρων εστίασης 100% Ελλάδα 

ΑΤΕ Ασφαλιστική A.E. Ασφαλιστική 100% Ελλάδα 

ΑΤΕ Insurance Romania S.A. Ασφαλιστική 99% Ρουμανία 

Arigeo Energy Holdings Ltd Εταιρεία συμμετοχών σε ΑΠΕ 100% Κύπρος 

Proiect Season Residence SRL Ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας  100% Ρουμανία 

Piraeus Jeremie Technology Catalyst Management 
ΑΕ 

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών 

100% Ελλάδα 

Γενική Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών & 
Συμβούλων Α.Ε. 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 100% Ελλάδα 

Γενική Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Α.Ε. Πρακτορειακή Ασφαλιστική 100% Ελλάδα 

Γενική Ενημέρωσης και Ρύθμισης Α.Ε. Αξιολόγηση και είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων 100% Ελλάδα 

KPM Energy Εταιρία Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας A.E. 

Παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω ΑΠΕ 

80% Ελλάδα 

Solum Enterprise LLC Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 99% Ουκρανία 

Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε. 
(πρώην Atexcelixi A.E.) 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Ξενοδοχεία - 
Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση 

100% Ελλάδα 

General Business Management Investitii S.R.L. Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 100% Ρουμανία 

Piraeus Bank (Cyprus) Nominees Limited Αδρανής 100% Κύπρος 

Mille Fin A.E. Εμπορία Οχημάτων 100% Ελλάδα 

Geniki Special Business Services Α.Ε. (πρώην Geniki 
Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) 

Παροχή συμβουλών, συμβουλευτικών, 
μελετητικών, οργανωτικών και επιμορφωτικών 
υπηρεσιών. 

100% Ελλάδα 

Kion Mortgage Finance Plc Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. δανείων - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Kion Mortgage Finance No.3 Plc Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. δανείων - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Kion CLO Finance No.1 Plc Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. δανείων - 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

R.E Anodus Two Ltd Εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων 99% Κύπρος 

Beta Asset Management Eood  Ενοικίαση και Διαχείριση ακινήτων 100% Βουλγαρία 

Sinitem Llc Αγοραπωλησίες ακινήτων 99% Ουκρανία 

Tellurion Ltd Συμμετοχών 100% Κύπρος 

Tellurion Two Ltd Συμμετοχών 99% Κύπρος 

Εντροπία Κτηματική Α.Ε. Εταιρείες Διαχείρισης Ακινήτων 67% Ελλάδα 

Akinita Ukraine LLC Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων 99% Ουκρανία 

Daphne Real Estate Consultancy SRL Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων 99% Ρουμανία 

Rhesus Development Projects SRL Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων 99% Ρουμανία 

Varna Asset Management EOOD Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων 100% Βουλγαρία 

Piraeus Real Estate Tirana Sh.P.K. Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων 100% Αλβανία 

Priam Business Consultancy SRL Ανάπτυξη Real Estate 99% Ρουμανία 
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Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών % συμμετοχής Χώρα 

Marathon 1 Greenvale Rd LLC Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων 100% Η.Π.Α. 

Συμμετοχική Θεαμάτων Α.Ε. Συμμετοχών 100% Ελλάδα 

Cielo Concultancy Sh.p.k.  Εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων 99% Αλβανία 

Edificio Enterprise Sh.p.k.  Εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων 99% Αλβανία 

Tierra Projects Sh.p.k. Εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων 99% Αλβανία 
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12.2 Παράρτημα ΙΙ: Συγγενείς Εταιρείες (Μέθοδος Ενσωμάτωσης Καθαρής Θέσης) 

Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο Εργασιών % Συμμετοχής Χώρα 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΕΤΕΠ Κρήτης A.E. Διαχείριση τεχνολογικού πάρκου  30,45% Ελλάδα 

Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου Α.Ε.  Διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων 30,00% Ελλάδα 

Project on Line A.E.  Εφαρμογών πληροφορικής 40,00% Ελλάδα 

Alexandria for Development & Investment  Εταιρεία επενδύσεων 21,67% Αίγυπτος 

Nile Shoes Company  Βιομηχανία υποδηματοποιίας 38,74% Αίγυπτος 

APE Commercial Property Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. 
A.E.  

Εταιρεία συμμετοχών 27,80% Ελλάδα 

APE Fixed Assets Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. A.E.  Κτηματική, τουριστική και αναπτυξιακή εταιρεία 27,80% Ελλάδα 

Τrieris Real Estate LTD  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 22,94% 
Βρετανικές 

Παρθένες 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 Διεθνής Α.Ε. Επενδύσεων και Συμμετοχών  Εταιρεία συμμετοχών 28,10% Ελλάδα 

Trastor A.E.E.A.Π.  Εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας 33,80% Ελλάδα 

Euroterra Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 39,22% Ελλάδα 

Rebikat Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 40,00% Ελλάδα 

Abies Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 40,00% Ελλάδα 

ACT Services A.E.  Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες 49,00% Ελλάδα 

Exus A.E.  Εφαρμογές πληροφορικής 49,90% Ελλάδα 

Piraeus - TANEO Capital Fund Α.Κ.Ε.Σ. 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
κλειστού τύπου 

50,01% Ελλάδα 

ΑΙΚ Banka Τραπεζικές υπηρεσίες 20,86% Σερβία 

Τειρεσίας Α.Ε. 
Διατραπεζική εταιρεία ανάπτυξης, λειτουργίας και 
διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων 

23,53% Ελλάδα 

PJ Tech Catalyst Fund 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
κλειστού τύπου 

30,00% Ελλάδα 

Πύρριχος Α.Ε. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  50,77% Ελλάδα 

Hellenic Seaways A.N.E. Θαλάσσιες Μεταφορές - Ακτοπλοΐα  23,42% Ελλάδα 

ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε. Ακινήτων  Συμμετοχές Real Estate 32,81% Ελλάδα 

Γαία Επιχειρείν Α.Ε. Υπηρεσίες Λογισμικού 30,00% Ελλάδα 

Όλγανος Α.Ε. 
Διαχείριση και Εκμετάλευση Ακινήτων/Παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από Υδροηλεκτρικούς 
Σταθμούς 

32,27% Ελλάδα 

Exus Software Ltd. Εταιρεία Εμπορίας Προιόντων Πληροφορικής 49,90% Ηνωμένο Βασίλειο 

Marfin Investment Group Α.Ε. Συμμετοχών Εταιρεία συμμετοχών 17.78% Ελλάδα 
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12.3 Παράρτημα ΙΙΙ: Ανάλυση Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 

  

31/12/2014 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 

αριθ. 575/2013 Ή 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ 

ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1: μέσα και αποθεματικά 

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.223.909   

Κέρδη εις νέον -5.921.295   

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα (και λοιπά αποθεματικά, που συμπεριλαμβάνουν μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες βάσει των ισχυόντων λογιστικών προτύπων) 

-92.453   

Δικαιώματα μειοψηφίας (ποσό που επιτρέπεται στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της 
κατηγορίας 1) 

8.228 103.853 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1) πριν από κανονιστικές προσαρμογές 7.322.242   

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): κανονιστικές προσαρμογές 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης) (αρνητικό 
ποσό) 

-297.500   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία εκτός από 
εκείνες που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής 
υποχρέωσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 38 παράγραφος 3) (αρνητικό ποσό) 

-55.604   

Τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του 
χρηματοπιστωτικού τομέα σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή με το 
ίδρυμα, η οποία σχεδιάστηκε με στόχο την τεχνητή διόγκωση των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος 
(αρνητικό ποσό) 

-24.495   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύ-πτουν από προσωρινές διαφορές (ποσό 
μεγαλύτερο από το όριο του 10 %, μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 38 παράγραφος 3) (αρνητικό ποσό) 

-39.150   

Κανονιστικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στο κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 όσον 
αφορά ποσά που υπόκεινται σε επεξεργασία πριν από τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. 

-20.771   

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών για το κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1) -437.520   

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1) 6.884.722 0 

Πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1): μέσα 

Ποσό των αποδεκτών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 484 παράγραφος 4, καθώς και η 
σχετική δια-φορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που υπόκειται σε σταδιακή κατάργηση από 
την κατηγορία ΑΤ1 

16.373   

Πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) πριν από κανονιστικές προσαρμογές 16.373   

Πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤΙ): κανονιστικές προσαρμογές 

Κανονιστικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στο πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 όσον αφορά 
ποσά που υπόκεινται σε επεξεργασία πριν από τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και σε 
μεταβατικές επεξεργασίες για σταδιακή κατάργηση όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
(δηλαδή, εναπομείναντα ποσά του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις) 

-16.373   

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο πρόσθετο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) -16.373   

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Τ1 = CET1 + ΑΤ1) 6.884.722   

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2): μέσα και προβλέψεις 

Ποσό των αποδεκτών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 484 παράγραφος 5, καθώς και η 
σχετική δια-φορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο που υπόκειται σε σταδιακή κατάργηση από 
την κατηγορία Τ2 

75.603   

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2) πριν από κανονιστικές προσαρμογές 75.603   

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2): κανονιστικές προσαρμογές 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2) 0   

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2) 75.603   

Σύνολο κεφαλαίου (TC = Τ1 + Τ2) 6.960.325   
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12.4 Παράρτημα ΙV: Δείκτης Μόχλευσης 

Δείκτης Μόχλευσης  31.12.2014 

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 

Πίνακας 1 : Συνοπτική Συμφωνία μεταξύ Λογιστικών Στοιχείων Ενεργητικού και Ανοίγματος Δείκτη Μόχλευσης 

  Ποσά 

Σύνολο Ενεργητικού σύμφωνα με τις Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις 89.289.626 

Προσαρμογές για οντότητες που συμμετέχουν στη Λογιστική Ενοποίηση αλλά εξαιρούνται της Εποπτικής 0 

Προσαρμογές για εμπιστευτικά στοιχεία Ενεργητικού σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, οι οποίες 
εξαιρούνται από το μέτρο του συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 429(11) 
Κανονισμός ΕΕ 575/2013 

0 

Προσαρμογές για Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα 0 

Προσαρμογές για συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 0 

Προσαρμογές εκτός ισολογισμού στοιχείων (μετατροπή τους σε στοιχεία Εντός Ισολογισμού)  2.049.864 

Λοιπές Προσαρμογές -3.674.150 

Αξία Ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης 87.665.341 

Πίνακας 2 : Δείκτης Μόχλευσης 

  
Αξίες Ανοιγμάτων Δείκτη 

Μόχλευσης 

Ανοίγματα Εντός Ισολογισμού ( εξαιρουμένων των Παραγώγων και συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων) 

Στοιχεία Εντός Ισολογισμού ( εξαιρουμένων των Παραγώγων και συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων, 
περιλαμβάνονται οι αξίες εξασφαλίσεων) 

85.007.678 

Στοιχεία Ενεργητικού που αφαιρούνται από τα Μέσα Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 -416.750 

Σύνολο Εντός Ισολογισμού Ανοιγμάτων (εξαιρουμένων των Παραγώγων και συναλλαγών χρηματοδότησης 
τίτλων) 

84.590.928 

Παράγωγα  

Κόστος Αντικατάστασης σχετιζόμενο με πράξεις Παραγώγων 541.421 

Προσαύξηση για Μελλοντικά Δυνητικά Ανοίγματα σχετιζόμενα με πράξεις Παραγώγων 163.440 

Σύνολο Ανοίγματος από Παράγωγα 704.861 

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων βάσει Άρθρου 220 Κανονισμού ΕΕ 575/2013 297.657 

Συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων βάσει Άρθρου 222 Κανονισμού ΕΕ 575/2013 22.031 

Σύνολο Ανοίγματος από συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων 319.688 

Ανοίγματα Εκτός Ισολογισμού  

Ανοίγματα Εκτός Ισολογισμού - Ονομαστικό Ποσό 5.378.635 

Προσαρμογές για τη μετατροπή σε Ανοίγματα Εντός Ισολογισμού -3.328.771 

Σύνολο Εκτός Ισολογισμού Ανοιγμάτων 2.049.864 

Κεφάλαια και Συνολικά Ανοίγματα 

Μέσα Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 6.884.722 

Ανοίγματα προς οντότητες του Χρηματοοικονομικού Τομέα βάσει παραγράφου 2, Άρθρο 429(4) του Κανονισμού 
ΕΕ 575/2013 

0 

Σύνολο Ανοίγματος 87.665.341 

Δείκτες Μόχλευσης 

Δείκτης Μόχλευσης 12.2014 7,85% 

Δείκτης Μόχλευσης (μέσος όρος των μηνιαίων Δεικτών του τριμήνου) 7,85% 
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Επιλογή μεταβατικών συμφωνιών και ποσών εξαιρούμενων εμπιστευτικών στοιχείων 

Πίνακας 3 : Ανάλυση των Εντός Ισολογισμού Ανοιγμάτων (εξαιρουμένων παραγώγων και συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων) 

  
Αξίες Ανοιγμάτων Δείκτη 

Μόχλευσης 

Σύνολο Εντός Ισολογισμού Ανοιγμάτων (εξαιρουμένων Παραγώγων και συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων) , εκ 
των οποίων : 

85.007.678 

Ανοίγματα Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών 305.249 

Ανοίγματα Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου, εκ των οποίων 84.702.429 

Καλυμμένες Ομολογίες 0 

Ανοίγματα που αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι Κυβερνήσεων 21.124.584 

Ανοίγματα έναντι Περιφερειακών Κυβερνήσεων, Πολυμερών Τραπεζών Ανάπτυξης, Διεθνών Οργανισμών και 
Οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα 

292.793 

Ιδρύματα 1.570.752 

Ανοίγματα Εξασφαλισμένα με υποθήκες έναντι ακινήτων 19.479.178 

Ανοίγματα Λιανικής  5.190.814 

Ανοίγματα έναντι Επιχειρήσεων 10.437.426 

Ανοίγματα σε Αθέτηση 19.815.834 

Λοιπά Ανοίγματα 6.791.048 
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12.5 Παράρτημα V: Ανάλυση Κεφαλαιακών Μέσων 

Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφαλαιακών Μέσων Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

1 Εκδότης Piraeus Group Capital Limited Pireaus Group Finance Plc 

2 
Αποκλειστικός Κωδικός Αναγνώρισης (e.g. CUSIP, ISIN η 
κωδικός Bloomberg για ιδιωτικές τοποθετήσεις) 

XS0204397425 XS0261785504 

3 Δίκαιο που διέπει την έκδοση Νησιά της Μάγχης/Τζέρσεϋ Ελληνικό/Αγγλικό 

  Εποπτικός Χειρισμός Έκδοσης     

4 Μεταβατικές διατάξεις Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 
Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 

1 
Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 

2 

5 Πλήρης εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Μη αποδεκτή έκδοση Μη αποδεκτή έκδοση 

6 
Επιλέξιμη σε ατομική/(υπο-)ενοποιημένη/ατομική & (υπο-
)ενοποιημένη βάση 

Σε ατομική και ενοποιημένη βάση Σε ατομική και ενοποιημένη βάση 

7 Τύπος Έκδοσης 

Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 
1, βάσει της αποδοχής του 

προϋφιστάμενου καθεστώτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 484(4) του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 
2, βάσει της αποδοχής του 

προϋφιστάμενου καθεστώτος, 
σύμφωνα με το άρθρο 484(5) του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

8 Ποσό που αναγνωρίζεται στα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια EUR 16,4 εκατ. EUR 75,6 εκατ. 

9 Ονομαστική αξία έκδοσης  EUR 200 εκατ. EUR 400 εκατ. 

9a Τιμή έκδοσης 100% 99,77% 

9b Τιμή εξαγοράς Στο 100% της ονομαστικής αξίας Στο 100% της ονομαστικής αξίας 

10 Λογιστική ταξινόμηση Υποχρεώσεις - αναπόσβεστη αξία Υποχρεώσεις - αναπόσβεστη αξία 

11 Αρχική ημερομηνία έκδοσης 20 Οκτ. 2004 13 Ιουλ. 2006 

12 Διαρκές ή τακτής λήξης Διαρκές Τακτής λήξης 

13 Αρχική ημερομηνία ληκτότητας - 20 Ιουλ. 2016 

14 Δικαίωμα εξαγοράς υπό αίρεση από τις εποπτικές αρχές Ναι Ναι 

15 Ημερομηνία άσκησης δικαιώματος και ποσό εξαγοράς 
27 Οκτ. 2014 @100% της 

εναπομένουσας αξίας της έκδοσης 
20 Ιουλ. 2011 @100% της 

εναπομένουσας αξίας της έκδοσης 

16 
Μεταγενέστερες ημερομηνίες άσκησης δικαιώματος, αν 
υπάρχουν: 

Την 27η Οκτ. κάθε έτους μετά από 
την αρχική ημερομηνία άσκησης 

Την 20η Ιουλ. κάθε έτους μετά από 
την αρχική ημερομηνία άσκησης 

  Κουπόνια / Μερίσματα     

17 Σταθερό ή Κυμαινόμενο μέρισμα/κουπόνι Κυμαινόμενο Κυμαινόμενο 

18 Επιτόκιο και συνδεδεμένοι δείκτες 

Επιτόκιο αναφοράς = 3μηνιαίο 
EURIBOR + 125μ.β. έως τον Οκτ. του 
2014. Αν δεν ασκηθεί το δικαίωμα, 

προσαύξηση του επιτοκίου 
αναφοράς κατά +225 μ.β.. Πληρώνει 

σε μέρισμα. 

Επιτόκιο αναφοράς = 3μηνιαίο 
EURIBOR + 55 μ.β. έως τον Ιουλ. 

2011. Μετά, 3μηνιαίο EURIBOR +185 
μ.β..  

19 Ύπαρξη όρου για παύση πληρωμής μερίσματος Όχι Όχι 

20a 
Στην πλήρη διακριτική ευχέρεια, στη μερική διακριτική 
ευχέρεια ή υποχρεωτική καταβολή (σε όρους χρονικής 
διάστασης) 

Στη μερική διακριτική ευχέρεια. 
Υποχρεωτικές πληρωμές. 

Υποχρεωτική 

20b 
Στην πλήρη διακριτική ευχέρεια, στη μερική διακριτική 
ευχέρεια ή υποχρεωτική (σε όρους πληρωτέου ποσού) 

Υποχρεωτική Υποχρεωτική 

21 Ύπαρξη προσαύξησης ή άλλου κινήτρου εξόφλησης 
Έχει πραγματοποιηθεί σε 
παρελθούσα ημερομηνία 

Έχει πραγματοποιηθεί σε 
παρελθούσα ημερομηνία 

22 Μη σωρευτικού ή σωρευτικού μερίσματος/κουπονιού Μη σωρευτικού Μη σωρευτικού 

23 Μετατρέψιμη ή μη μετατρέψιμη έκδοση Μη μετατρέψιμη Μη μετατρέψιμη 

24 Αν είναι μετατρέψιμη, γεγονός ενεργοποίησης N/A N/A 

25 Αν είναι μετατρέψιμη, μερικώς ή πλήρως N/A N/A 

26 Αν είναι μετατρέψιμη, λόγος μετατροπής N/A N/A 

27 
Αν είναι μετατρέψιμη, υποχρεωτικής ή προαιρετικής 
μετατροπής 

N/A N/A 
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Κύρια Χαρακτηριστικά Κεφαλαιακών Μέσων Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

28 Αν είναι μετατρέψιμη, σε ποιο μέσο μετατρέπεται N/A N/A 

29 Αν είναι μετατρέψιμη, σε ποιον εκδότη ή  μέσο N/A N/A 

30 Όρος που προβλέπει την μείωση της ονοματικής αξίας Όχι Όχι 

31 
Αν υφίσταται όρος που προβλέπει την μείωση της 
ονοματικής αξίας, το γεγονός ενεργοποίησης είναι 

N/A N/A 

32 
Αν υφίσταται όρος που προβλέπει την μείωση της 
ονοματικής αξίας, η μείωση είναι πλήρης ή μερική 

N/A N/A 

33 
Αν υφίσταται όρος που προβλέπει την μείωση της 
ονοματικής αξίας, η μείωση είναι προσωρινή ή μόνιμη 

N/A N/A 

34 
Αν υφίσταται όρος που προβλέπει την μείωση της 
ονοματικής αξίας, περιγραφή του σχετικού μηχανισμού 

N/A N/A 

35 
Θέση στην εξοφλητική προτεραιότητα σε περίπτωση 
ρευστοποίησης (αναφέρετε το μέσο με την αμέσως 
υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα) 

Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 
2 

Κύριο χρέος 

36 
Χαρακτηριστικά έκδοσης που τα καθιστούν αποδεκτά 
μόνο κατά τη μεταβατική περίοδο 

Ναι Ναι 

37 Εάν ναι, αναφέρετε ποια 
Δεν υφίσταται όρος για αυτόματη 
απομείωση της ονομαστικής του 

αξίας 

Η πρόωρη εξόφληση απαιτεί έγκριση 
της ΤτΕ 
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