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Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

 
1. Γενικές πληροφορίες  

 
1.1 Εισαγωγή 

 
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής «η Τράπεζα») λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί πιστωτικών 

ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Καταστατικού, σκοπός της εταιρίας είναι να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις 

εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται από τον νόμο στις Τράπεζες. 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς (μητρική εταιρία) έχει έδρα στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της είναι Αμερικής 4, 

Αθήνα. Η Τράπεζα Πειραιώς και οι θυγατρικές της (αποκαλούμενες μαζί ως «ο Όμιλος») αναπτύσσουν 

δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην Αίγυπτο καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο δεύτερο 

τρίμηνο του 2013 ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των 

κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, CPB και Ελληνική Τράπεζα) και απέκτησε το 100% της Millennium 

Bank Ελλάδoς. Οι εν λόγω συναλλαγές συνιστούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της 

αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διαδικασία στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει 

συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή ως βασικός πυλώνας. Σήμερα η Τράπεζα έχει ήδη ενσωματώσει με 

επιτυχία στα συστήματά της την πρώην ATEbank και τις εγχώριες δραστηριότητες των δικτύων της Τράπεζας 

Κύπρου, CPB, Ελληνικής Τράπεζας και τη Millennium Bank. 

 

Ο Όμιλος προσφέρει όλο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους τομείς της 

αγοράς, ενώ έχει σαφή προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μεσαίου και μικρού μεγέθους, στον 

αγροτικό τομέα, καθώς και στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη. Παράλληλα με την παροχή παραδοσιακών 

τραπεζικών υπηρεσιών, πρωταγωνιστεί και σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως αυτοί της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής και της πράσινης τραπεζικής, διαβλέποντας τις προοπτικές και τη δυναμική τους μελλοντικά, ενώ 

λαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεταστροφή της ελληνικής 

οικονομίας σε ένα σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης.  

 

Άξονες της πολιτικής του Ομίλου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αποτελούν η ενίσχυση των κεφαλαίων του, η 

διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και διασποράς πηγών χρηματοδότησης, η ισχυροποίηση του ισολογισμού, 

η διασφάλιση της ποιότητας του ενεργητικού και η αποτελεσματική ενοποίηση των εργασιών από τις 

πρόσφατες εξαγορές και η διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. 
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1.2 Εποπτικό Πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙ» στον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς 

 

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

κεφαλαιακή επάρκεια «Βασιλεία ΙΙ», συμμορφούμενος με τις διατάξεις του νόμου ν.3601/2007 σχετικά με την 

«ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». 

 

Παράλληλα, ο Όμιλος έρχεται σε πλήρη συμμόρφωση  με τους τρεις Πυλώνες του Εποπτικού Πλαισίου και με 

τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ), όπως περιγράφεται ακολούθως: 

 

� Σύμφωνα με τον Πυλώνα Ι, υποβάλλονται όλες οι εποπτικές αναφορές, όπως καθορίζονται από τις ΠΔ/ΤΕ 

2588/20.8.2007, 2590/20.8.2007, 2594/20.8.2007, 2630/29.10.2010, 2645/9.9.2011, 2646/9.9.2011, 

2651/20.01.2012 και από τις πρόσφατες τροποποιήσεις αυτών 2631/29.10.2010, 2634/29.10.2010, 

2661/3.7.2012, σχετικά με τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ο Όμιλος για 

σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας (Πυλώνας Ι) εφαρμόζει: 

- 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 και 

- την Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι λειτουργικού 

κινδύνου. 

 

Το Μάρτιο του 2013 σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στο εποπτικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την Πράξη της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 13/28.03.2013, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν από το 1ο τρίμηνο του 2013 να 

πληρούν δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) με ελάχιστη τιμή 9% σε ατομική και 

ενοποιημένη βάση. Παράλληλα, οφείλουν να τηρούν δείκτη με ελάχιστη τιμή 6%, ο οποίος δυνητικά μπορεί 

να οδηγήσει σε χαμηλότερο ύψος Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς λαμβάνεται υπόψη το αν και 

κατά πόσον το σύνολο των προνομιούχων μετοχών και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (αν 

υπάρξουν) θα υπερβαίνει τα αφαιρετικά στοιχεία των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Σε περίπτωση που 

τα υπερβαίνει, το ποσό της υπέρβασης προσμετρείται αφαιρετικά για τον υπολογισμό των κεφαλαίων του 

Core Tier I 6%.  

 

Επιπλέον, στις 23.12.2013 εκδόθηκε η Τροποποιητική της Π.Ε.Ε. 13/28.03.2013 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 

36/23.12.2013, σύμφωνα με την οποία καταργείται η διάταξη περί Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης 

ως αφαιρετικό στοιχείο των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων. 
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� Σύμφωνα με τον Πυλώνα ΙΙ και τη σχετική ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 «Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει 

να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος», 

υπολογίζεται η επάρκεια του Εσωτερικού Κεφαλαίου μέσω της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Επάρκειας 

του Εσωτερικού Κεφαλαίου. 

 

� Σύμφωνα με τον Πυλώνα ΙΙΙ  και την ΠΔ/ΤΕ 2655/16.03.2012 «Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια 

και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών», ο Όμιλος 

δημοσιοποιεί σε ετήσια και ενοποιημένη βάση πληροφορίες εποπτικής φύσεως. 

 

Εξελίξεις στο Εποπτικό Πλαίσιο  

 

Το Δεκέμβριο του 2010 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία εξέδωσε νέους κανόνες 

κεφαλαιακής επάρκειας. Στις 26 Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε συνέχεια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 20 Ιουλίου 2011, προχώρησαν στην έκδοση 

του Κανονισμού αριθ. 575/2013 και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) σχετικά με την πρόσβαση στη 

δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και με την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων επενδύσεων. Ο Κανονισμός 575/2013 έχει ισχύ από 01.01.2014 χωρίς να απαιτείται η μεταφορά 

του στο ελληνικό δίκαιο, αντιθέτως η Οδηγία θα μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο με νόμο για να έχει νομική 

ισχύ και θα αντικαταστήσει τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.  

 

Το πλαίσιο αυτό εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και απαιτήσεις αναλυτικότερης δημοσιοποίησης 

στοιχείων που αφορούν στο ύψος και στον τρόπο διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων του Ομίλου 

και καθορίζει νέους κανόνες υπολογισμού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Οι διατάξεις αναμένεται να 

εφαρμοσθούν σταδιακά έως το 2019. Ανάμεσα σε άλλα, το νέο πλαίσιο προτείνει την αναβάθμιση της 

ποιότητας, της συνέπειας και της διαφάνειας της κεφαλαιακής βάσης. 

Σύμφωνα με τις νέες ς ρυθμίσεις:  

� ορίζεται ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier I ratio), 

ο οποίος προβλέπεται σταδιακά να αυξηθεί έως 4,5% το 2015. 

� ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (Tier Ι capital ratio) σταδιακά θα φτάσει το 6% το 

2015. 

� Προβλέπεται η δημιουργία αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation 

buffer) 2,5% μέχρι το 2019 πέραν των υφιστάμενων ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων. Σε περίπτωση 

μείωσης του κεφαλαίου αποθέματος ασφαλείας, θα ενεργοποιούνται περιορισμοί στα μερίσματα, 

στα κεφαλαιακά στοιχεία και στις αμοιβές.  
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� Οι ελάχιστοι δείκτες που πρέπει να τηρούνται συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ασφάλειας 

διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation buffer) και οι οποίοι θα ισχύουν από 01.01.2019 είναι: 

- ελάχιστος δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 capital ratio) 

ύψους 7% και  

- συνολικός δείκτης κεφαλαίου ύψους 10,5%, 

� Αναθεωρήθηκαν τα στοιχεία που θα πρέπει να αφαιρούνται από τα εποπτικά κεφάλαια.  

� Προκειμένου να προστατευθεί ο τραπεζικός τομέας από την υπερβολική πιστωτική επέκταση, 

απαιτείται επιπρόσθετο απόθεμα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 μεταξύ 0% και 2,5%, 

το οποίο θα επιβάλλεται σε περιόδους υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης ανάλογα με τις ισχύουσες 

εθνικές περιστάσεις. Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα (countercyclical buffer), όταν εφαρμοστεί, 

θα εισαχθεί ως επέκταση του κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας.  

� Προβλέπεται μεταβατική περίοδος για τις υπάρχουσες κεφαλαιακές ενισχύσεις του δημόσιου τομέα, 

η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 01.01.2018. 

� Ενισχύεται η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου. Εισάγεται η κεφαλαιακή 

απαίτηση για τον Κίνδυνο Προσαρμογής Πιστωτικής Αποτίμησης Αντισυμβαλλόμενου (CVA), ο οποίος 

ορίζεται ως η προσαρμογή της αποτίμησης ενός χαρτοφυλακίου συναλλαγών με έναν 

αντισυμβαλλόμενο στη μέση αγοραία αξία του. Η εν λόγω προσαρμογή 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. 

� Εισάγεται η έννοια του δείκτη μόχλευσης. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα υποβάλλουν αναφορές για τη 

μόχλευση με συστηματικό τρόπο και σε τριμηνιαία βάση από τον Μάιο του 2014. 

� Εισάγονται οι έννοιες του δείκτη κάλυψης ρευστότητας και του δείκτη καθαρής χρηματοδότησης. Ο 

δείκτης κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) συνίσταται σε ποσό μη βεβαρημένων, 

υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να κατέχονται από μια 

τράπεζα ώστε να αντισταθμίσει εκτιμούμενες καθαρές ταμειακές εκροές κατά τη διάρκεια ενός 

σεναρίου πίεσης διάρκειας 30 ημερών. Η εφαρμογή του θα είναι σταδιακή, από 60% το 2015 σε 

100% το 2018, με ενδιάμεση αύξηση της απαίτησης ρευστότητας κατά 10% ετησίως. 

� Ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης συνίσταται σε ποσό μακροπρόθεσμης, σταθερής 

χρηματοδότησης που πρέπει να κατέχεται από μία τράπεζα.  

 

Από το 2013, στον Όμιλο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης υποδομών για την πλήρη συμμόρφωση με 

το νέο εποπτικό πλαίσιο. Η υποβολή των πρώτων εποπτικών αναφορών σύμφωνα με την οδηγία CRD IV θα 

πραγματοποιηθεί σε ατομικό επίπεδο στις 30.05.2014 και σε επίπεδο Ομίλου στις 30.06.2014. Στη διαδικασία 

ενσωμάτωσης της νέας οδηγίας συμμετέχουν ενεργά και οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου με την υιοθέτηση 

νέων προδιαγραφών στην προετοιμασία των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων του Ομίλου. 



 

8 

 

Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

 

1.3 Συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΔ/ΤΕ 2655/16.3.2012 

 
Η παρούσα δημοσιοποίηση, που αποτελεί τον Πυλώνα ΙΙΙ του εποπτικού πλαισίου, αφορά σε στοιχεία της 

31.12.2013 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 σκοπό τη συμμόρφωση με την ισχύουσα 

νομοθεσία, την επεξήγηση του πλαισίου και των τεχνικών κριτηρίων υπολογισμού και την παράθεση 

επιμέρους μεγεθών της κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙ», καθώς και 

την περιγραφή του πλαισίου της συνολικότερης διαχείρισης των κινδύνων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, δεν αποτελεί οποιαδήποτε μορφή Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης ή Κατάστασης, ούτε 

και ανάλυση ή εκτίμηση της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης ή προσδοκίας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ή των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ωστόσο, επεξηγούνται τυχόν 

διαφοροποιήσεις που προκύπτουν μεταξύ των μεγεθών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς Κεφαλαιακής 

Επάρκειας και αυτών που παρουσιάζονται βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2013.  

 

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 (Πυλώνας ΙΙΙ)» 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 της ΠΔ/ΤΕ 

2655/16.03.2012, 

� την εναρμόνιση του με τις βέλτιστες πρακτικές εποπτικών δημοσιοποιήσεων. 

 

Η συγκεκριμένη πολιτική δημοσιοποιήσεων 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. 
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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 Λογιστική και Εποπτική Ενοποίηση 

 

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 Εταιρίες: Είναι οι εταιρίες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί έλεγχο άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων 

θυγατρικών εταιριών, κατέχοντας άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Έλεγχος επίσης υφίσταται, εάν 

η Τράπεζα κατέχει το ήμισυ ή λιγότερο των δικαιωμάτων ψήφου μιας εταιρίας, όταν υπάρχει: 

 

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

επενδυτές, 

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

με καταστατικό ή συμβατικό όρο, 

iii. το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου 

ισοδύναμου διοικητικού οργάνου που διοικεί την εταιρία ή 

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

ισοδύναμου προς αυτό διοικητικού οργάνου που διοικεί την εταιρία. 

 

Για να καθοριστεί εάν ο Όμιλος ασκεί έλεγχο σε μια εταιρία, λαμβάνεται επίσης υπόψη η ύπαρξη και η 

επιρροή των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου που είναι άμεσα εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα.  

 

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 Εταιρίες: 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 
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επιρροή προκύπτει όταν ο Όμιλος κατέχει μεταξύ 20% και 50% επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη 

και η επιρροή δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου που είναι άμεσα εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα λαμβάνεται 

υπόψη στην αξιολόγηση της άσκησης ουσιώδους επιρροής από τον Όμιλο. 

 

Εποπτική Ενοποίηση 

 

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

αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική ενοποίηση με εξαίρεση την 

περίπτωση της θυγατρικής «ΑΤΕ Ασφαλιστική A.E», η οποία λογιστικά ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης, ενώ εποπτικά αφαιρείται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. Επιπρόσθετα:  

 

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

ούτε λογιστικά. 

� Από τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αφαιρούνται η συγγενής ασφαλιστική επιχείρηση «Ευρωπαϊκή Πίστη 

Α.Ε.Γ.Α.» και η θυγατρική ασφαλιστική επιχείρηση «ATE Ασφαλιστική Α.Ε.». 

� 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 λογιστική ενοποίηση, η συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητάς τους, η έδρα τους, 

καθώς και το ποσοστό συμμετοχής. 

 

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. Η 

εξόφληση των υποχρεώσεων και των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που έχουν χορηγηθεί από τη μητρική 

προς τις θυγατρικές του Ομίλου εκτός Ελλάδας, υπόκεινται στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και στους 

εποπτικούς κανονισμούς των εκάστοτε τοπικών αρχών. Ειδικά για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τις εν λόγω αρχές. 
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2. Ίδια Κεφάλαια 

 
2.1 Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, όπως ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος στην ΠΔ/ΤΕ 

2630/29.10.2010 (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΠΔ/ΤΕ 2661/3.7.2012 και τις ΠΕΕ/ΤΕ 

13/28.3.2013 και 36/23.12.2013), διακρίνονται σε Βασικά (Tier I) και Συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier II). 

 

Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier I) αποτελούνται από: 

- Τα Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, δηλαδή, 

 

� το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο (κοινές μετοχές) 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, 

� τις προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3723/2008 

ύψους € 750 εκατ. 

 

Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι ίδιες μετοχές. 

 

- Τα πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, δηλαδή τους υβριδικούς τίτλους εκδόσεων της Τράπεζας ή 

θυγατρικής εταιρίας. 

 

Αναλυτική πληροφόρηση για τους υβριδικούς τίτλους: 

Τα υβριδικά κεφάλαια με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013 ανέρχονται σε €18,5 εκατ. και δεν ενέχουν 

κίνητρο για εξαγορά. Δεν περιλαμβάνονται στα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων τυχόν 

ιδιοκατεχόμενοι από την Τράπεζα (ή από συγγενείς ή θυγατρικές της) υβριδικοί τίτλοι. 

 

Για την ενίσχυση της ποιότητας των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, o Όμιλος την 13 Μαΐου 2013 

ανακοίνωσε προαιρετική πρόταση προς τους κατόχους υφιστάμενων υβριδικών τίτλων (Tier I Securities) και 

τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως ορισμένης διάρκειας (Lower Tier II Securities) για αγορά των τίτλων από την 

Τράπεζα έναντι μετρητών, για τίτλους συνολικής ονομαστικής αξίας €321 εκατ.. Κατά την προθεσμία λήξης 

(24.05.2013), είχαν προσφερθεί εγκύρως €39,5 εκατ. στο σύνολο ποσού εκκαθάρισης των Προνομιούχων 

Τίτλων και €26,2 εκατ. στο σύνολο ονομαστικού ποσού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης. Η Τράπεζα 

αποφάσισε να αποδεχτεί πλήρως όλους του τίτλους που προσφέρθηκαν, ενισχύοντας με αυτήν την κίνηση τα 

Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά της κατά €37 εκατ. (προ φόρων).  
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Τα αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων, όπως περιγράφονται στην ΠΔ/ΤΕ 2630, είναι: 

� τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

� η υπεραξία 

 

Τα πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (Tier II) αποτελούνται από δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος ορισμένης διάρκειας. 

 

Πίνακας 1: Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων (€ χιλ.) 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 31.12.2013 

Μετοχικό Κεφάλαιο (κοινές μετοχές) 1.521.770 

Μετοχικό Κεφάλαιο (προνομιούχες μετοχές) 750.000 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 10.008.734 

Μείον: Ίδιες Μετοχές -113 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 118.990 

Αποθεματικό Διαθέσιμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου 112.423 

Τακτικό Αποθεματικό και λοιπά Αποθεματικά -11.714 

Αποτελέσματα εις νέον -3.957.192 

Μείον: Άυλα Πάγια Στοιχεία -301.241 

Σύνολο Εποπτικών Προσαρμογών των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων -50.259 

  Σύνολο Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8.191.398 

Υβριδικά Κεφάλαια  18.500 

Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 8.209.898 

  Υποχρεώσεις από Μειωμένης Εξασφάλισης Δάνεια 130.627 

Σύνολο Εποπτικών Προσαρμογών των Συμπληρωματικών Ιδίων 

Κεφαλαίων -48.175 

  Σύνολο Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων 82.452 

  Σύνολο Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων 8.292.350 

 

Τα ποσά που αφαιρούνται κατά το ήμισυ από τα Βασικά και κατά το έτερο ήμισυ από τα Συμπληρωματικά 

Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στις 31.12.2013 ως εξής: 

 

Πίνακας 2 Στοιχεία που αφαιρούνται από Ίδια Κεφάλαια  (€ χιλ.) 

Στοιχεία που αφαιρούνται από Ίδια Κεφάλαια 

εκ των οποίων:   

αφαιρετικά των Βασικών Ιδίων    

Κεφαλαίων 48.175 

αφαιρετικά των Συμπληρωματικών Ιδίων 

Κεφαλαίων 48.175 
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Οικονομικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην κεφαλαιακή διάρθρωση  

 

Η διασφάλιση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής του 

Ομίλου Πειραιώς. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, στα τέλη Ιουνίου 2013 η 

Τράπεζα ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους €8.429 εκατ. 

Εξ αυτών, ποσό €7.335 εκατ. ορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως απαραίτητο για την 

ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38, προκειμένου ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας να ανέλθει στο 9% (€ 1.444 εκατ. προήλθε από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 

ποσό εισφέρθηκε σε ομόλογα EFSF από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), ενώ ποσό €1.094 εκατ. 

αφορούσε στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας που προέκυψαν από την εξαγορά στοιχείων 

ενεργητικού & παθητικού της ΑΤΕbank ύψους €570 εκατ., καθώς και στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού στην Ελλάδα των Κυπριακών Τραπεζών ύψους €524 εκατ. στο πλαίσιο του άρθρου 63Δ του Ν. 

3601/2007 και του άρθρου 16Γ παράγραφος 6 του Ν. 3864/2010, αντίστοιχα. Η καθαρή θέση του Ομίλου μετά 

την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε στα €9.462 εκατ. 
 

 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα σημαντικότερα εταιρικά γεγονότα για τον Όμιλο Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 

2013 ήταν τα ακόλουθα: 

 

- Στις 26 Μαρτίου 2013 η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση όλων των καταθέσεων, 

δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής 

Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, 

factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG). Η συμφωνία καταρτίσθηκε σε συνέχεια πρότασης που 

υπέβαλε η Τράπεζα Πειραιώς για την εξαγορά του δικτύου καταστημάτων και των δραστηριοτήτων των 3 

κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης που απηύθυναν προς τις ελληνικές 

τράπεζες η Ελληνική Κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ).  

 

- Στις 18 Απριλίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την πώληση του συνολικού ποσοστού 

συμμετοχής της στην ΑTEbank Romania A.E. (93,27%) έναντι τιμήματος €10,3 εκατ, με απόσχιση της 

πλειονότητας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής και την εισφορά τους στην Piraeus 

Bank Romania SA. 

 

 - Ο Όμιλος στοχεύοντας σε περαιτέρω ενίσχυση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του (Core Tier I), την 

13 Μαΐου 2013 ανακοίνωσε προαιρετική πρόταση προς τους κατόχους υφιστάμενων υβριδικών τίτλων (Tier I 

Securities) και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως ορισμένης διάρκειας (Lower Tier II Securities) με αποτέλεσμα 

την αύξηση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά €37 εκατ. (προ φόρων). 

 



 

14 

 

Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

 

- Στις 19 Ιουνίου 2013 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνολικού ποσοστού συμμετοχής 

(100%) της Millennium BCP (BCP) στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά τη λήψη όλων 

των απαιτούμενων εγκρίσεων. Πριν από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η BCP ανακεφαλαιοποίησε τη 

Millennium Bank S.A με το ποσό των €413 εκατ. Επιπρόσθετα, η BCP επένδυσε €400 εκατ. στην αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου του Ιουνίου 2013 της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. 

 

- Τέλος, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των 

αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου που προσδιόρισε η BlackRock Solutions, κατέδειξε την ισχυρή 

θέση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στις 06.03.2014 η διοίκηση της Τράπεζας 

Πειραιώς αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28.03.2014, όπου εγκρίθηκε αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου για άντληση €1.750 εκατ. με σκοπό την επιστροφή των €750 εκατ. προνομιούχων 

μετοχών του Δημοσίου με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ποιότητας εποπτικού κεφαλαίου, την κάλυψη των 

€425 εκατ. κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίσθηκαν από την ΤτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες 

ζημιές για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και την περαιτέρω 

κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζα. Επίσης, στις 18.03.2014, ολοκληρώθηκε η έκδοση και διάθεση στις 

διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού €500 εκατ. για την άντληση μεσοπρόθεσμης 

ρευστότητας. Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%. Το βιβλίο 

προσφορών συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα €3 δισ. (υπερκάλυψη 6 φορές). 
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2.2 Κεφαλαιακή Επάρκεια 

 
2.2.1 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις  - Τυποποιημένη Προσέγγιση 

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

κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

 

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση που εφαρμόζει η Τράπεζα, 

ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα έναντι κινδύνων στοιχεία 

ενεργητικού και εκτός ισολογισμού στοιχεία. Σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο που ισχύει έως 31.12.2013, η 

ελάχιστη τιμή του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας καθορίζεται από το εποπτικό πλαίσιο και 

ανέρχεται σε 8%. Με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 13/28.03.2013, θεσμοθετήθηκαν για τα πιστωτικά 

ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα δύο επιπρόσθετες ελάχιστες τιμές δεικτών (9% και 6%) για το ύψος των Κύριων 

Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης ισχυρής κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η 

κεφαλαιακή επάρκεια παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας 

και υποβάλλεται σε τριμηνιαία βάση στην εποπτεύουσα αρχή, την Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

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

συνοψίζονται ως εξής: 

� 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.  

 

Με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 13,9%, 

υπερκαλύπτοντας τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, καθώς 

και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι πιστωτικού, λειτουργικού και κινδύνου αγοράς, διαμορφώθηκαν ως 

εξής: 
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Πίνακας 3: Κεφαλαιακές απαιτήσεις του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς  

ανά κατηγορία κινδύνου και κατηγορία ανοίγματος
1
 (31.12.2013 - € χιλ.) 

Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 4.722.856 

 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικού Κινδύνου 4.429.944 

 
Κεντρικές Κυβερνήσεις / Κεντρικές Τράπεζες 45.439 

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειακές Κυβερνήσεις και Τοπικές Αρχές 4.351 

Διοικητικοί Φορείς & Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις 5.121 

Ιδρύματα Χρηματοπιστωτικού Τομέα 18.928 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης 0 

Διεθνείς Οργανισμοί 0 

Επιχειρήσεις 1.360.890 

Λιανική Τραπεζική 469.640 

Ανοίγματα Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία 516.631 

Καλυμμένα Ομόλογα 0 

Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 1.889 

Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα 0 

Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου 287.577 

Μετοχές, Συμμετοχές και Άλλα Στοιχεία 391.514 

Σε Καθυστέρηση
2
 1.327.963 

 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Κινδύνου Αγοράς 60.736 

 
Κίνδυνος Θέσης 8.920 

Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου & Κίνδυνος Διακανονισμού 17.835 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 33.982 

 
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Λειτουργικού Κινδύνου 232.176 

 

Πίνακας 4: Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Ομίλου 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς                         31.12.13 

  Κύριος Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  (Core Tier I) με 

ελάχιστη τιμή 6% 13,1% 

Κύριος Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  (Core Tier I) με 

ελάχιστη τιμή 9% 13,9% 

Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  (Tier I) 13,9% 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 14,0% 

 
1
 Οι έννοιες και οι ορισμοί τόσο των ανοιγμάτων όσο και του κεφαλαίου διαφοροποιούνται μεταξύ των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των αντίστοιχων Εποπτικών Κανόνων Κεφαλαιακής Επάρκειας. 

 
2
 Οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση βάσει ΔΠΧΑ διαφοροποιούνται από τα ανοίγματα σε καθυστέρηση βάσει του εποπτικού πλαισίου και 

της ΠΔ/ΤΕ 2588.20.8.2007. 
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2.2.2 Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου 

 

Στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ, ο Όμιλος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τη Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας 

του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ). Μέσω της διαδικασίας αυτής εντοπίζονται και αξιολογούνται οι 

κίνδυνοι, στους οποίους υπόκειται ο Όμιλος και καθορίζεται το επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων σε σχέση 

με το προφίλ κινδύνων του Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκών οικονομικών πόρων 

(κεφαλαίων) για την κάλυψη του Ομίλου έναντι της ενδεχόμενης πραγματοποίησης των ουσιωδών κινδύνων 

που αντιμετωπίζει, οι οποίοι συνοψίζονται παρακάτω:  

 

- Πιστωτικός Κίνδυνος 

- Κίνδυνος Συγκέντρωσης 

- Κίνδυνος Χώρας 

- Κίνδυνος Αγοράς 

- Επιτοκιακός Κίνδυνος 

- Κίνδυνος Μετοχών 

- Κίνδυνος Συναλλάγματος 

- Κίνδυνος Τιμών Εμπορευμάτων 

- Λειτουργικός Κίνδυνος (συμπεριλαμβάνονται και ο Νομικός Κίνδυνος και Κίνδυνος Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης) 

- Κίνδυνος Ρευστότητας 

- Κίνδυνος Διακανονισμού 

- Κίνδυνος Φήμης  

  

Η εκτίμηση της σημαντικότητας κινδύνου είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ΔΑΕΕΚ Ομίλου, και περιλαμβάνει 

την εφαρμογή της τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο εταιριών του Ομίλου με στόχο την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και άμβλυνση των κινδύνων (risk mitigation). Με την ολοκλήρωση της 

έκθεσης, υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και τελική επικύρωση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Η προσέγγιση για την εκτίμηση του εσωτερικού κεφαλαίου περιλαμβάνει δύο κύριους άξονες: (α) οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς, λειτουργικού) που περιλαμβάνονται στον 

Πυλώνα Ι υπολογίζονται εκ νέου με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων και (β) υπολογίζονται κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, οι οποίοι δεν καλύπτονται στον 

Πυλώνα Ι ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς (χρήση stress test). Το πεδίο εφαρμογής της ΔΑΕΕΚ περιλαμβάνει 

όλες τις εταιρείες του Ομίλου που αξιολογούνται ως σημαντικές. Η αξιολόγηση των εταιρειών γίνεται μέσω 

διαδικασίας κριτηρίων που λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά τους στο συνολικό κίνδυνο του Ομίλου.   
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Στον εσωτερικό υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες μέτρησης 

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

επίπεδο Ομίλου για κάθε εταιρία του Ομίλου, με βάση την αντίστοιχη σημαντικότητα. Η επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων επιδρούν άμεσα και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, 

μέσω π.χ. της υιοθέτησης συντηρητικότερων εκτιμήσεων όπου κρίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω βελτίωση 

της ακρίβειάς τους. 

 

Ο Όμιλος στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των ουσιωδών κινδύνων και όχι απλώς στη 

διακράτηση επαρκών κεφαλαίων. Σχετικές ενέργειες βελτίωσης υλοποιούνται σε συνεχή βάση, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, και με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου. 

 

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

δεν αφορά μόνο στις τρέχουσες, αλλά και στις μελλοντικές δραστηριότητες του Ομίλου. Για το σκοπό αυτό 

υλοποιούνται σενάρια, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης, που 

διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων. Τα σενάρια καλύπτουν τις 

αναμενόμενες, αλλά και δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας και συμπεριφορές των παραμέτρων κινδύνων. Σε 

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

Διοίκηση, με βάση τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων του Ομίλου που καθορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

 

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ως μία από τις 128 τράπεζες πανευρωπαϊκά στην εν εξελίξει 

διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου, ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων, που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT), σε συνεργασία με τις 

εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές και εγχώριες εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού των Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SSM). 

 

Η αξιολόγηση, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2013, θα ολοκληρωθεί σε 12 μήνες και διενεργείται σε 

συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό 

μηχανισμό και με τη συνδρομή ανεξάρτητων τρίτων φορέων σε όλα τα επίπεδα στην ΕΚΤ και στις εθνικές 

αρμόδιες αρχές. 

 

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς θεωρεί ότι η ισχυρή κεφαλαιακή της βάση (δείκτης ΕΒΑ Core Tier I 13,9% 

στο τέλος Δεκεμβρίου 2013), σε συνδυασμό με την ανακοινωθείσα στις 6 Μαρτίου 2014 αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό έως €1.750 εκατ., διασφαλίζουν τη θέση της Τράπεζας ενόψει και του 

σεναρίου ακραίων καταστάσεων που θα διεξαχθεί το 2014 από την ΕΚΤ. 

 

 



 

19 

 

Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

 
Οι ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μέτρησης και 

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

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

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

Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006), διενεργεί σε συστηματική βάση ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων 

κρίσης για τον πιστωτικό κίνδυνο, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται και αξιολογούνται από την 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. 

 

Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί ως βάση εσωτερικά ανεπτυγμένα σενάρια και υποδείγματα προσαρμοσμένα στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κινδύνων του Ομίλου, καθώς και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης όπως την ΤτΕ , 

την ΕΒΑ (European Banking Authority) και το ΔΝΤ. Επιπλέον, διενεργούνται σενάρια σε κάθε θυγατρική 

τράπεζα του εξωτερικού ξεχωριστά σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών Εποπτικών Αρχών, τα οποία 

εξετάζονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου του Ομίλου. Στο πλαίσιο των ασκήσεων 

αυτών εξετάζονται τόσο τα δάνεια και οι απαιτήσεις του Ομίλου προς πιστούχους εντός και εκτός της χώρας, 

όσο και πιστωτικά ανοίγματα στην αγορά ομολόγων. 

 

Κίνδυνος Αγοράς 

 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρμόζει μια σειρά μεθοδολογιών για τον υπολογισμό των επιπτώσεων 

από καταστάσεις κρίσης (προσομοίωση καταστάσεων κρίσης) όσον αφορά στον κίνδυνο αγοράς. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει μια σειρά σεναρίων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, τα οποία 

αναφέρονται σε μεταβολές στο ύψος και στη μεταβλητότητα των καμπύλων επιτοκίων, στο ύψος και στη 

μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών δεικτών, στο ύψος και στη μεταβλητότητα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και εμπορευμάτων, καθώς επίσης και στο ύψος των περιθωρίων, που αφορούν στον 

αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο τοποθετήσεων σε τίτλους κρατών ή άλλων εκδοτών. 

 

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

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

της Τράπεζας. Οι υποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με κριτήριο την έκθεση του συνολικού χαρτοφυλακίου στους 

διάφορους παράγοντες κινδύνου. Ανάλογα με τη σύνθεση του συνολικού χαρτοφυλακίου, επιλέγονται και 

διαφορετικές υποθέσεις, δηλαδή οι παράγοντες κινδύνου που θα μεταβληθούν και το μέγεθος της 

μεταβολής. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου επιλέγονται τα 

κατάλληλα σενάρια, δηλαδή οι συνδυασμοί των υποθέσεων που θα εφαρμοστούν. 
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Η προσέγγιση για τον υπολογισμό των επιπτώσεων καταστάσεων κρίσης είναι συνεπής με τις 

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

Τέλος, η προσέγγιση εξαρτάται  από το είδος του χαρτοφυλακίου με βάση την κατηγοριοποίηση κατά τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Held at Fair Value, Available for Sale, κλπ), καθώς η κατηγοριοποίηση αυτή έχει 

άμεση επίδραση στον τρόπο με τον οποίο το αποτέλεσμα της δραστηριότητας επηρεάζει τα κεφάλαια. 

 

Λειτουργικός Κίνδυνος 

 

H προσέγγιση που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του εσωτερικού κεφαλαίου έναντι Λειτουργικού 

Κινδύνου αξιοποιεί τα κύρια εργαλεία και δεδομένα του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου του 

Ομίλου, ενώ χρησιμοποιεί καθιερωμένες μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης, οι οποίες είναι προσανατολισμένες 

στην Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης. Συνοπτικά: 

 

� Το απαιτούμενο εσωτερικό κεφάλαιο εκτιμάται ως η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) μέσω 

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

δεδομένα πραγματικών ζημιών, τα δεδομένα αυτό-αξιολόγησης και τα δεδομένα από ακραία σενάρια 

λειτουργικού κινδύνου. 

 

 

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

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

ενσωματώνεται στους τελικούς υπολογισμούς των απαιτήσεων σε εσωτερικό κεφάλαιο. 
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 3. Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 

 

Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει το σύνολο των στρατηγικών, πολιτικών, διαδικασιών, 

οργανωτικών δομών και τεχνολογικών υποδομών που ο Όμιλος πρέπει να αναπτύξει, προκειμένου να 

αναγνωρίζει, εκτιμά, παρακολουθεί και να ελέγχει σε συνεχή βάση την έκθεσή του στους κινδύνους που  

απορρέουν από τις δραστηριότητές του. Η Διοίκηση, µε γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

συνέχειας των εργασιών, έχει θέσει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρμογή και τη διαρκή εξέλιξη 

αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 

συνεπειών τους στα οικονοµικά αποτελέσµατα και στην κεφαλαιακή βάση του Οµίλου. 

 

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει και εγκρίνει τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την 

διάθεση ανάληψης κινδύνων τουλάχιστον σε ετήσια βάση, μετά από σχετική πρόταση και έγκριση από την 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, διασφαλίζοντας τη συνοχή τους με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική, 

το κεφαλαιακό σχέδιο, το σχέδιο χρηματοδότησης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης, και τον προϋπολογισμό. 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας είναι αποδέκτης, κατ’ ελάχιστον ανά τρίμηνο, περιεκτικών 

αναφορών όλων των κύριων κινδύνων που παρέχουν μια επισκόπηση των βασικών αλλαγών στο προφίλ 

κινδύνου έναντι των στόχων και της διάθεσης ανάληψης κινδύνων. 

 

Στη διαδικασία του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της 

αξιολόγησης της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων εμπλέκονται: 

 

- Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ), στην οποία έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) 

αρμοδιότητες σχετικές με τη διαχείριση κινδύνων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Π.Δ./Τ.Ε. 2577/2006, 

προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικά για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας όλες οι 

μορφές κινδύνων, και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και 

ο απαιτούμενος συντονισμός σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου. Η ΕΔΚ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και αναφέρεται στο ΔΣ για τις δραστηριότητές της. Παράλληλα, εξασφαλίζει τη παρουσία μιας 

ορθώς καθορισμένης στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και διάθεσης ανάληψης κινδύνων για τον Όμιλο, 

καθώς και την σαφή επικοινωνία της διάθεσης ανάληψης κινδύνων σε όλη την Τράπεζα ως βάση για τη 

δημιουργία πολιτικών και ορίων σε επίπεδα Ομίλου, επιχειρηματικής δραστηριότητας, και γεωγραφικής 

περιφέρειας. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα (10) συνεδριάσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια 

του 2013. 

 

- Ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, που είναι διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα σε σχέση με μονάδες της 

Τράπεζας, οι οποίες έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες ή αρμοδιότητες για την πραγματοποίηση και 

λογιστικοποίηση συναλλαγών και επιτελεί τις αρμοδιότητες της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων κατά τις 
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διατάξεις της Π.Δ.Τ.Ε. 2577/9.3.2006, καθώς και της Μονάδας Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου κατά τις 

διατάξεις της Π.Δ.Τ.Ε. 2589/20.8.2007 και Π.Δ.Τ.Ε. 2594/20.8.2007, αντίστοιχα. Ο Τομέας Διαχείρισης 

Κινδύνων Ομίλου εποπτεύεται από τον Chief Risk Officer Ομίλου, ο οποίος αναφέρεται για τα θέματα της 

αρμοδιότητάς του στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, και μέσω αυτής στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Τράπεζας. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, τα αρμόδια στελέχη του 

Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου έχουν πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και μονάδες της Τράπεζας, 

καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της, τα οποία είναι 

απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, και η 

τοποθέτησή του, καθώς και η τυχόν αντικατάστασή του γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και υλοποίηση 

της πολιτικής της Τράπεζας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 

Τράπεζας για όλες τις μορφές κινδύνων. Οι δραστηριότητες του Τοµέα υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των 

εφαρµοζόµενων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Ο Τοµέας αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:  

� τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου,  

� τη Κεφαλαιακή Διαχείρισης Οµίλου,  

� τη Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Οµίλου,  

� το Group Risk Coordination και  

� το Corporate Credit Control. 

 

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης υποδομών και μεθοδολογιών για την αξιόπιστη μέτρηση, 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, από το 2013 το Corporate Credit Control: 

� 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 του Ομίλου και 

� καταγράφει τα σημαντικότερα ευρήματα, σχεδιάζει και ενημερώνει για τις προτεινόμενες 

διορθωτικές ενέργειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση υψηλών (ποσοτικών και 

ποιοτικών) πιστωτικών κινδύνων. 

 

Παράλληλα, στο τέλος του 2013 δημιουργήθηκε εξειδικευμένη Μονάδα για τον συντονισμό και την 

εναρμόνιση των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων των θυγατρικών. Στις κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας 

περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και παρακολούθηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η εποπτεία 

του περιγράμματος κινδύνου (Risk Profile) των Θυγατρικών.       

 



 

23 

 

Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

- Η Επιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), η οποία είναι υπεύθυνη για την 

υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου, ανάλογα με τα 

εκάστοτε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με στόχο τη 

διασφάλιση της υψηλής ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας, με παράλληλη διατήρηση των 

αναλαμβανόμενων επιχειρηματικών κινδύνων σε προκαθορισμένα όρια.  

 

Τόσο οι αρχές όσο και οι υφιστάμενες πολιτικές διαχείρισης κινδύνων έχουν αναπτυχθεί για τον έγκαιρο 

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

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

κινδύνων και την πιστή τήρηση των εγκεκριμένων ορίων.  

 

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

ισχύ θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εγκρίνει και έχει τη 

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

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

διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον κίνδυνο να υποστεί οικονομική ζημία, 

νομικές ή εποπτικές κυρώσεις, ή ζημία στη φήμη του λόγω πλημμελούς ή μη συμμόρφωσης. 

 

Ο Όμιλος σε ετήσια βάση επανεξετάζει την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων, προκειμένου να ανταποκρίνεται στη δυναμική των αγορών, σε πιθανές μεταβολές στα 

προσφερόμενα προϊόντα και στις ενδεδειγμένες διεθνείς πρακτικές, ενώ παρακολουθεί σε συστηματική βάση 

τους ουσιώδεις κινδύνους, οι οποίοι προκύπτουν από τις δραστηριότητές του: τον πιστωτικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο ρευστότητας και το λειτουργικό κίνδυνο. 

 

3.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 
3.1.1 Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου 

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

κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος 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 το λόγο 

αυτό, η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείρισή του αποτελούν πρωταρχικό µέληµα της Διοίκησης. Η 

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

πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις επιχειρηµατικής και ιδιωτικής πίστης, από τις επενδυτικές και 

συναλλακτικές δραστηριότητες του Οµίλου, από πράξεις διαπραγμάτευσης στις αγορές παραγώγων, καθώς 

επίσης και από τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και από το διακανονισµό συναλλαγών. Ο βαθµός του κινδύνου 

που ενέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων οι 
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σηµαντικότεροι είναι 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. 

 

Οι αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στον Όµιλο διατυπώνονται στην ενιαία Πιστωτική Πολιτική και µε 

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ενιαία και αποτελεσµατική αντιµετώπισή του. Ταυτόχρονα, εφαρµόζεται σε 

όλο τον Όµιλο ενιαία πολιτική και πρακτική αναφορικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες 

έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. 

 

3.1.2 Μέτρηση & Συστήματα Αναφοράς του Πιστωτικού Κινδύνου 

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

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

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρηματικών μονάδων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό 

πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων. 

 

3.1.2.1 Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου που ενέχεται σε Δάνεια και απαιτήσεις 

 
Για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται στα δάνεια και στις απαιτήσεις του Ομίλου σε επίπεδο 

αντισυμβαλλομένου, χρησιμοποιούνται τρεις συνιστώσες μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες είναι 

ενσωματωμένες στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου: 

� αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιμάται το ενδεχόμενο αθέτησης 

των συμβατικών του υποχρεώσεων, 

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

άνοιγμα και 

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

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

 

(i) Συστηματική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών και εκτίμηση ενδεχόμενης αθέτησης 

συμβατικών υποχρεώσεων 

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

των συμβατικών τους υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας υποδείγματα (ratings / scoring models) 

προσαρμοσμένα στις κατηγορίες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντισυμβαλλομένων. Τα υποδείγματα 

αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά και συνδυάζουν τη χρηματοοικονομική και στατιστική ανάλυση με την 

κρίση των αρμόδιων στελεχών, ενώ υποβάλλονται σε αξιολόγηση όπου είναι εφικτό, μέσω της αντιπαραβολής 

τους με εξωτερικά διαθέσιμη πληροφόρηση. 
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Βάσει πολιτικής, η διαβάθμιση για κάθε πιστούχο εφαρμόζεται κατά τον καθορισμό των πιστοδοτικών ορίων 

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

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

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

υποδειγμάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην Επιχειρηματική και Ιδιωτική Πίστη, 

εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα ορθής απεικόνισης του ενεχόμενου πιστωτικού κινδύνου και 

επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη ενεργειών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. 

 

(iα).Επιχειρηματική Πίστη 

Οι πιστούχοι της Επιχειρηματικής Πίστης κατηγοριοποιούνται σε πιστοληπτικές διαβαθμίσεις (credit rating 

grades), οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς βαθμούς πιστωτικού κινδύνου και συνδέονται με 

διαφορετικές πιθανότητες αθέτησης. Σε κάθε βαθμίδα αντιστοιχεί και διαφορετική πολιτική συνεργασίας  με 

τις επιχειρήσεις - πιστούχους. 

 

Η ταξινόμηση και η πολιτική πιστοδότησης ανά διαβάθμιση των επιχειρηματικών πιστούχων παρουσιάζονται 

με λεπτομέρεια σε σχετικό κεφάλαιο του Εγχειριδίου Πιστωτικής Πολιτικής και Πρακτικής για το 

Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο. Η κλίμακα διαβάθμισης αποτελείται συνολικά από 23 βαθμίδες από τις οποίες 

19 βαθμίδες αντιστοιχούν σε πιστούχους, οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει αθέτηση υποχρέωσης, 1 βαθμίδα 

αντιστοιχεί σε πιστούχους με ενήμερες πιστοδοτήσεις αυξημένου κινδύνου (special mention) και 1 βαθμίδα 

αντιστοιχεί σε πιστούχους σε ρύθμιση και 2 βαθμίδες σε πιστούχους σε  αθέτηση. 

 

Στον κάτωθι πίνακα (5) παρατίθενται οι ενέργειες της πιστωτικής πολιτικής ανά βαθμίδα πιστούχου: 

 

RATING ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1 

Excellent  

(Άριστη) 
Ανάπτυξη Συνεργασίας 

2 

3 

4 

5 

Very Strong  

(Πολύ Ισχυρή) 
Ανάπτυξη Συνεργασίας 6 

7 

8 

Strong  

(Ισχυρή) 
Ανάπτυξη Συνεργασίας 9 

10 

11 
Good  

(Καλή) 

Ανάπτυξη της συνεργασίας ανάλογη της ανάπτυξης της 

επιχείρησης 
12 
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RATING ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

13 
Satisfactory  

(Ικανοποιητική) 

Ανάπτυξη της συνεργασίας με εξασφαλίσεις ή διατήρηση της 

συνεργασίας 

14 
Adequate  

(Μέτρια) 

Προσεκτική ανάπτυξη της συνεργασίας με επαρκείς 

εξασφαλίσεις ή διατήρηση της συνεργασίας με επαρκείς 

εξασφαλίσεις 

15 
Μarginal  

(Οριακή) 

Ανάπτυξη της συνεργασίας με ισχυρές εξασφαλίσεις ή 

διατήρηση με επαρκείς εξασφαλίσεις ή περιορισμός της 

συνεργασίας 

16 
Weak  

(Αδύναμη) 

Διατήρηση της συνεργασίας με ισχυρές εξασφαλίσεις ή 

περιορισμός της συνεργασίας 

17 
Very Weak  

(Πολύ Αδύναμη) 

Περιορισμός της συνεργασίας με ισχυρές εξασφαλίσεις και 

ενδεχόμενος χαρακτηρισμός/ υποβάθμιση ή Διακοπή της 

συνεργασίας 

18 
Poor  

(Χαμηλή) 

Ενδεχόμενος χαρακτηρισμός/ υποβάθμιση ή Διακοπή της 

συνεργασίας 

19 
Very Poor  

(Πολύ Χαμηλή) 

Ενδεχόμενος χαρακτηρισμός/ υποβάθμιση ή Διακοπή της 

συνεργασίας 

20 
Special Mention  

(Ειδικής Αναφοράς) 

Ενδεχόμενη Αναδιάρθρωση της πιστοδότησης. Λήψη πρόσθετων 

ισχυρών εξασφαλίσεων ή Διακοπή της συνεργασίας. 

Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων 

21 
Distressed Restructuring  

(Ρύθμιση) 
Συστηματική παρακολούθηση της εξυπηρέτησης της ρύθμισης 

22 
Substandard  

(Προσωρινή καθυστέρηση) 

Είσπραξη ή ρύθμιση της πιστοδότησης με επιχειρηματικές ή 

δικαστικές διαδικασίες. Συστηματική παρακολούθηση των 

εξελίξεων 

23 

Doubtful/Loss  

(Οριστική 

καθυστέρηση/Ζημία) 

Είσπραξη της απαίτησης  κυρίως με δικαστικές διαδικασίες. 

Συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων 
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Για την ταξινόμηση σε βαθμίδες, η Τράπεζα χρησιμοποιεί τέσσερα (4) υποδείγματα που  διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης. Συγκεκριμένα: 

1. Πιστούχοι/επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €2,5 

εκατ. ταξινομούνται με την χρήση του υποδείγματος MRA >2,5 εκατ.. 

2. Πιστούχοι/επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ. 

ταξινομούνται με την χρήση του υποδείγματος MRA <2,5 εκατ.. 

3. Πιστούχοι που αποτελούν ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νεοσύστατες επιχειρήσεις χωρίς πλήρη 

οικονομικά στοιχεία, κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών, ασφαλιστικές εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, όχι 

ατομικές επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων ιδιωτών) 

ταξινομούνται με το  εμπειρικό υπόδειγμα “Manual Rating”.) 

Για τις πιστοδοτήσεις ειδικού δανεισμού (specialised lending) που αφορούν στην ποντοπόρο ναυτιλία 

(object finance) η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει διακριτό υπόδειγμα πιστοληπτικής 

αξιολόγησης (slotting criteria model). Το εν λόγω υπόδειγμα εντός του 2013 βελτιστοποιήθηκε και 

ευθυγραμμίστηκε με τα κριτήρια ειδικής δανειοδότησης της Μ.Ε.Δ. της Βασιλείας. 

4. Για τις μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄κατηγορίας χρησιμοποιείται εσωτερικά ανεπτυγμένο 

σύστημα αξιολόγησης (Β’ μοντέλο). 

 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την αξιολόγηση του κινδύνου που προέρχεται από πιστοδοτήσεις σε μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις, ο Όμιλος Πειραιώς χρησιμοποιεί το σύστημα διαβάθμισης πιστοληπτικής 

ικανότητας Moody’s Risk Advisor (MRA), το οποίο εφαρμόζεται από το 2005 και στις θυγατρικές του Ομίλου 

που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα.  Από το 2006  επεκτάθηκε η εφαρμογή 

του  και σε όλες τις θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου στο εξωτερικό. 

 

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

Τράπεζα έχει προβεί στη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου υποδείγματος αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας MRA και εφαρμόζει διακριτά υποδείγματα για το τμήμα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας που αφορά πιστούχους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €2,5 εκατ., 

καθώς επίσης και για το τμήμα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου που αφορά πιστούχους με Γ΄ κατηγορίας 

βιβλία και κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.. Τα παραπάνω υποδείγματα υλοποιούνται από τον Απρίλιο του 

2012 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Risk Analyst (RA) προσφέροντας ευκολότερη πρόσβαση και 

διαχείριση. 

 

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

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

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

επιχειρηματική ανάλυση, στην οποία αξιολογούνται ποιοτικά τα χαρακτηριστικά της εταιρίας και της 
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διοίκησης της, καθώς και ο κλάδος δραστηριοποίησης της. Πιο συγκεκριμένα, οι χρηματοοικονομικές 

μεταβλητές εξετάζονται σε πολλά επίπεδα όπως: σε απόλυτες τιμές, διαχρονικά σε τάση και μεταβλητότητα 

και σε σύγκριση με ομάδα ομοειδών επιχειρήσεων (peer groups). Επιπρόσθετα, τα υποδείγματα παρέχουν τη 

δυνατότητα ελέγχου μέσω σημείων συναγερμού “alerts” όταν εντοπιστούν μη συμβατές καταχωρήσεις 

μεταξύ των δεδομένων των λογιστικών καταστάσεων και των επιλογών που αφορούν στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης. 

 

Σημειώνεται πως κατά την ανάπτυξη των νέων υποδειγμάτων, ο τελικός συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών 

κριτηρίων (οι αριθμοδείκτες και οι υποκειμενικές ερωτήσεις) που επιλέχθηκαν, αλλά και οι επί μέρους 

βαρύτητες  που ενσωματώθηκαν, διαφέρουν ανά υπόδειγμα, αλλά κρίθηκαν τόσο στατιστικά αλλά κυρίως 

εμπειρικά ως ο πιο κατάλληλος συνδυασμός για τις συγκεκριμένες κατηγορίες πιστούχων του 

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

αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου. Για τα παραπάνω υποδείγματα διενεργούνται ασκήσεις επικύρωσης 

σε εξαμηνιαία βάση από τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου. 

 

Αναφορικά με το υπόδειγμα αξιολόγησης των μικρών επιχειρήσεων (Β’ μοντέλο), σημειώνεται ότι ήδη έχουν 

αναπτυχθεί νέα βελτιωμένα υποδείγματα, τα οποία βρίσκονται σε φάση συστημικής υλοποίησης. Τα νέα 

υποδείγματα συνδυάζουν οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, δημογραφικά στοιχεία του κύριου φορέα, 

καθώς και στοιχεία  συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών (behaviour scoring). Με την ολοκλήρωση της 

συστημικής υλοποίησης  των νέων υποδειγμάτων για α. καθορισμό και β. αναθεώρηση υφιστάμενων ορίων 

επιχειρήσεων Β΄κατηγορίας η διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω. 

 

(iβ). Ιδιωτική Πίστη 

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

μεθόδων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζει υποδείγματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας για τους υποψήφιους πιστούχους (application scoring), ενώ αναπτύσσει υποδείγματα σχετικά με 

την αξιολόγηση της συμπεριφοράς υφιστάμενων πελατών (behaviour scoring) για κάθε προϊόν, αλλά και σε 

επίπεδο πελάτη (σχετικά υποδείγματα ήδη εφαρμόζονται στην Τράπεζα Πειραιώς). 

 

Επιπροσθέτως, στην Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιείται και το υπόδειγμα αξιολόγησης πιστοληπτικής 

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

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

υποδειγμάτων. Όλα τα υποδείγματα επικυρώνονται κατ’ ελάχιστο ανά εξάμηνο. 

 

Τα προαναφερθέντα εσωτερικά υποδείγματα αποτελούν και τις βασικές συνιστώσες, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στα υποδείγματα εκτίμησης παραμέτρων κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς (υποδείγματα 
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εκτίμησης Πιθανότητας Αθέτησης και Ζημίας σε περίπτωση Αθέτησης) για το σύνολο των προϊόντων Ιδιωτικής 

Πίστης. Τα εν λόγω υποδείγματα εξετάζονται ενδελεχώς κατ’ ελάχιστο ανά εξάμηνο ως προς: 

� τη σταθερότητα της διαβάθμισης των πληθυσμών, 

� κατά πόσο η διαχρονική μεταβολή των παραμέτρων κινδύνου είναι στατιστικώς σημαντική, 

� τη διαχωριστική τους ικανότητα. 

 

Συνεπώς, ενδεχόμενα προβλήματα στην εφαρμογή των υποδειγμάτων εντοπίζονται άμεσα προκειμένου να 

ληφθούν διορθωτικά μέτρα. 

 

Το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικής πίστης των τραπεζών που απορροφήθηκαν εντός του έτους, ενσωματώθηκε στα 

υποδείγματα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που εφαρμόζει ο Όμιλος. Μέσα στο επόμενο έτος τα 

εφαρμοζόμενα υποδείγματα αναμένεται να λειτουργήσουν εξίσου αποδοτικά όπως και στο παρελθόν. 

 

(ii) Παρακολούθηση ύψους έκθεσης πιστωτικού κινδύνου 

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

των απαιτήσεων, με βάση την ονομαστική τους αξία. 

 

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

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

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

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

υποχρεώσεις. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση το είδος της πιστοδότησης και την ύπαρξη ή όχι 

συνδεδεμένων καλυμμάτων και εξασφαλίσεων. Κατά πάγια τακτική, όσο χαμηλότερη είναι η πιστοληπτική 

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

προκειμένου το ποσοστό ανάκτησης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων του πιστούχου προς τον Όμιλο. 

 

3.1.2.2  Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου Χρεoγράφων 

 
Για τη μέτρηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τα χρεόγραφα 

χρησιμοποιούνται οι διαβαθμίσεις εξωτερικών οργανισμών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Το ύψος της έκθεσης 

του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο χρεογράφων και άλλων έντοκων γραμματίων προσμετρείται ανά 

κατηγορία χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΠΧΑ. 

 

3.1.2.3   Όρια Πιστωτικού Κινδύνου 

 
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του 

πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων. Τα πιστοδοτικά όρια προσδιορίζουν τη 
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μέγιστη αποδεκτή ανάληψη κινδύνου ανά αντισυμβαλλόμενο, ανά ομάδα αντισυμβαλλομένων, ανά βαθμίδα 

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

 

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

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

εντός και εκτός ισολογισμού. 

 

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. 

 

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. 

 

3.2 Κίνδυνος Αγοράς 

 
3.2.1 Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς 

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

τιμών αγοράς, όπως οι τιμές μετοχών, επιτοκίων, εμπορευμάτων ή συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά και στη 

μεταξύ τους συσχέτιση. 

 

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

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

επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η τήρηση του πλαισίου ορίων παρακολουθείται από τη 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. 
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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 2013 μειώθηκε η θέση του Ομίλου σε Ε.Γ.Ε.Δ. κατά περίπου €2.5δις ενώ ταυτόχρονα 

πωλήθηκε η πλειοψηφία των ομολόγων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που είχαν αποκτηθεί στα πλαίσια 

της εξαγοράς στοιχείων της πρώην ΑΤΕbank. Ακόμη μειώθηκαν οι θέσεις σε ομόλογα άλλων χωρών του 

πυρήνα της Ευρωζώνης από το χαρτοφυλάκιο Διαθέσιμο προς πώληση. Ένα επιπλέον στοιχείο ισολογισμού, 

το ύψος του οποίου δεν συνάδει με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου του Ομίλου, είναι η θέση σε ομόλογα του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα των διαδικασιών 

ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, της εξαγοράς στοιχείων της πρώην ΑΤΕbank και του δικτύου των 

Κυπριακών Τραπεζών. Τα εν λόγω ομόλογα διέπονται από ειδικούς όρους και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η 

μείωση των θέσεων κατά την παρούσα φάση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η απουσία ιδιαίτερα σύνθετων ή 

υψηλού κινδύνου συναλλαγών. 

 

3.2.1.1    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 (βλ. §6.1.3). 

 

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 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. 
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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 2013 σημειώθηκε μια 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. 

 

3.2.1.2   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. 
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Οι αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Ομίλου, μεταβάλλοντας το καθαρό 

επιτοκιακό αποτέλεσμα, καθώς και την αξία άλλων εσόδων ή εξόδων ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων. Οι 

μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν επίσης την αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς η 

παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιες οι χρηματοροές) 

μεταβάλλεται όταν τα επιτόκια αλλάζουν. Συνεπώς, μία αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, η 

οποία εκτιμά, παρακολουθεί και συντελεί στη διατήρηση του επιτοκιακού κινδύνου εντός αποδεκτών ορίων 

(μέσω αποτελεσματικής αντιστάθμισης, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη), είναι επιτακτική για την οικονομική 

ευρωστία του Ομίλου. 

 

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

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

ετήσιο επιτοκιακό αποτέλεσμα από μια παράλληλη σε όλες τις διάρκειες μεταβολή των επιτοκίων σε όλα τα 

νομίσματα. 

 

3.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

 
3.3.1 Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Κινδύνου 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 2013, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών ρευστότητας που 

επικράτησαν στην ελληνική οικονομία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για το συγκεκριμένο σκοπό, 

αναβαθμίστηκαν περαιτέρω οι λειτουργίες που αφορούν στη στενή παρακολούθηση της εξέλιξης της θέσης 

ρευστότητας της Τράπεζας, στη συνεχή ενημέρωση της 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 η αυστηροποίηση των τοπικών εποπτικών απαιτήσεων ρευστότητας σε χώρες που 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 
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Η Τράπεζα εξακολουθεί να συμμετέχει στις ρυθµίσεις του νόµου για την «Ενίσχυση της ρευστότητας της 

οικονοµίας» (Ν. 3723/2008). Συγκεκριμένα, έχει αντληθεί ρευστότητα µέσω της έκδοσης προνομιούχων 

μετοχών (Πυλώνας Ι), του σκέλους των Εγγυήσεων (Πυλώνας ΙΙ) και των Ειδικών Οµολόγων (Πυλώνας ΙΙΙ) του 

Ελληνικού Δηµοσίου, ονοµαστικής αξίας €12,2 δισ.. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2013 ωστόσο, ελαχιστοποιήθηκε  τόσο η χρήση του ELA όσο και η συνολική άντληση 

κεφαλαίων μέσω ευρωσυστήματος. Επίσης  αυξήθηκε σημαντικά η  χρηματοδότηση από Διατραπεζική αγορά  

μέσω συναλλαγών Repos. Τέλος,  τον Ιούνιο του 2013 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. 

 

Με την απόκτηση του πρώην δικτύου Κυπριακών Τραπεζών (Κύπρου, CPB και Ελληνικής) και της Millennium 

Bank, η Τράπεζα Πειραιώς βελτίωσε σημαντικά τη σύνθεση των πηγών χρηματοδότησής της, διευρύνοντας και 

διαφοροποιώντας την καταθετική της βάση. Επίσης, η Τράπεζα απέκτησε επιπλέον ρευστότητα με Ομόλογα 

EFSF από τις  νεοαποκτηθείσες τράπεζες, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος. 

 

Ενδεικτικά, στοιχεία υπό διαρκή παρακολούθηση είναι: 

� η εξέλιξη των άμεσων ρευστών διαθεσίμων, 

� η εξέλιξη του μίγματος στοιχείων παθητικού, 

� η εξέλιξη της διαθεσιμότητας και αξίας (cash value) των ενεχύρων, 

� η εξέλιξη και η συγκέντρωση των καταθέσεων, 

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

� η εξέλιξη στοιχείων ληκτότητας, 

� η σχέση δανείων προς καταθέσεις, 

� το κόστος των αντλούμενων καταθέσεων, 

� οι εκταμιεύσεις δανείων. 

 

Επίσης κατά τη διάρκεια του 2013 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία υποδομής για την 

παρακολούθηση δεικτών ρευστότητας  σύμφωνα με την οδηγία CRD IV, καθώς και την ενσωμάτωση και 

σωστή παρακολούθηση των δεδομένων των νεοαποκτηθεισών τραπεζών. Τον Ιούνιο του 2013 το ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο προχώρησε στην νομοθέτηση του νέου πλαισίου με τον κανονισμό  EU 575/2013. Στα πλαίσια 

αυτά το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων με βασικό στόχο την τακτική 

μέτρηση των δεικτών ρευστότητας σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου καθώς και την τήρηση των ορίων τους.  
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3.3.1.1          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 ανα-χρηματοδότησής 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. 

 

3.3.1.2           Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας στον Όμιλο 

 
Από το τέλος του 2003 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. 

 

3.3.1.3           Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας 

 
Επιπρόσθετα, για την παρακολούθηση του εν λόγω κινδύνου διενεργούνται τακτικές και έκτακτες ασκήσεις 

σεναρίων προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης ρευστότητας, προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση ακραίων 

δυνητικών συνθηκών στην κατάσταση ρευστότητας του Ομίλου. Τα εφαρμοζόμενα σενάρια βασίζονται σε 

υποθέσεις μείωσης των διαθέσιμων κεφαλαίων μέσω δυσμενών μεταβολών στα στοιχεία ισολογισμού, όπως 
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μείωση καταθέσεων, μείωση υπολοίπου εκδοθέντων πιστωτικών τίτλων ή απομείωση αξίας ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων ενεργητικού, όπως πιστωτικών τίτλων και μετοχών. 

 

3.4 Λειτουργικός Κίνδυνος  

 
3.4.1 Πλαίσιο για τη Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου 

 
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζει την έκθεσή του σε λειτουργικό κίνδυνο, ο οποίος πηγάζει από 

την καθημερινή του λειτουργία και από την υλοποίηση των επιχειρηματικών και στρατηγικών του στόχων. Για 

τον σκοπό αυτό έχει θεσπίσει ένα επαρκές πλαίσιο διαχείρισης  λειτουργικού κινδύνου, το οποίο έχει εγκριθεί 

από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας. 

 

Το εν λόγω πλαίσιο καλύπτει την αναγνώριση, αξιολόγηση, μέτρηση, μείωση και παρακολούθηση του 

λειτουργικού κινδύνου και η διαρκής εξέλιξή του αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

υποστήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας του Ομίλου και την εκπλήρωση των εποπτικών του απαιτήσεων.  

Το πλαίσιο βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

 

� Η αναδοχή και η ευθύνη αντιμετώπισης του λειτουργικού κινδύνου ανατίθεται τοπικά σε επίπεδο 

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

εφαρμογής του συνολικού πλαισίου καθώς των σχετικών μεθοδολογιών αναλαμβάνει σε κεντρικό 

επίπεδο, η Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου.  

 

� Η Ομάδα Αξιολόγησης Λειτουργικού Κινδύνου (GORAT) αξιολογεί και επικυρώνει τα αποτελέσματα από 

την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου στις Μονάδες, ενώ παρακολουθεί 

συστηματικά και προωθεί την υλοποίηση των ενεργειών βελτίωσης του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

 

� Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου είναι τεκμηριωμένο μέσω μεθοδολογιών και διαδικασιών, 

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

υποστηρικτικές λειτουργίες της Τράπεζας και των θυγατρικών του Ομίλου. Η Διαχείριση Λειτουργικού 

Κινδύνου είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και τήρηση του εν λόγω πλαισίου.  

 

� Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνει τη συστηματική παρακολούθηση των 

σχετικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένης και της συλλογής δεδομένων ζημιών. 

 

 

� Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου επανεξετάζεται περιοδικά και αναπροσαρμόζεται 

ανάλογα με το συνολικό επίπεδο έκθεσης και τη διάθεση ανάληψης του εν λόγω κινδύνου. 
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Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς με την υλοποίηση και την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του επιδιώκει την επίτευξη επιχειρηματικών αλλά και 

στρατηγικών στόχων, όπως: 

� Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

� Η ελαχιστοποίηση των οικονομικών ζημιών από συμβάντα λειτουργικού κινδύνου. 

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

� Η αποτροπή μη αναμενόμενων και καταστροφικών ζημιών από μελλοντικά συμβάντα λειτουργικού 

κινδύνου. 

� H διαρκής εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις (ποιοτικές και 

ποσοτικές). 

 

Το πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου που εφαρμόζεται στις θυγατρικές του Ομίλου είναι 

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

τους απαιτήσεις. 

 

3.4.2 Τεχνικές Μείωσης Λειτουργικού Κινδύνου 

 
Ο Όμιλος επιδιώκοντας τη βέλτιστη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου υιοθετεί κατάλληλες μεθόδους 

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

 

Σύστημα  Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 

Σημαντικό μέλημα του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση, σε ατομικό και σε επίπεδο 

Ομίλου, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί σύνολο τεκμηριωμένων και λεπτομερώς 

καταγεγραμμένων ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, ενσωματώνει τις βέλτιστες αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης και καλύπτει κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή του Ομίλου, συντελώντας στην 

αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του. 

 

Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου 

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

διαρκή αντιμετώπιση και μείωση του λειτουργικού κινδύνου. 
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 Έργα Βελτίωσης στο ΣΕΕ (RCSA - Σχέδια Δράσης) 

Τα Σχέδια Δράσης αφορούν: 

� Στη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (οργανωτική δομή, διαδικασίες, 

συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, ελεγκτικοί μηχανισμοί) του Ομίλου και στοχεύουν στην πρόληψη της 

πιθανής εμφάνισης συμβάντων λειτουργικών κινδύνων και 

� Στην ελαχιστοποίηση των οικονομικών και ποιοτικών επιπτώσεων από την εμφάνιση συμβάντων 

λειτουργικών κινδύνων και διασφαλίζουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου.  

 

Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των Σχεδίων Δράσης που έχουν καθοριστεί από τον Όμιλο για την 

αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου, όπως αυτός αποτυπώνεται και αξιολογείται μέσω της διαδικασίας 

«Risk and Control Self Assessment» (RCSA) επιτυγχάνεται μέσω τριών κύριων κατευθύνσεων που υιοθετούνται 

για το σκοπό αυτό:  

� Εστίαση σε έργα άμεσης υλοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες υλοποίησης. 

� Ακριβέστερη αποτύπωση των απαιτούμενων πόρων και της σχέσης πόρων - απόδοσης έργου. 

� Αξιολόγηση, προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης από την Ομάδα 

Αξιολόγησης Λειτουργικού Κινδύνου.  

 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι η συστηματική και η συνεπής παρακολούθηση υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης 

αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την έγκαιρη και την αποτελεσματική μείωση του επιπέδου έκθεσης σε 

λειτουργικό κίνδυνο. 

 

Δείκτες Κινδύνου  

Ως Δείκτης Κινδύνου (Key Risk Indicator – KRI) ορίζεται κάθε απλή ή σύνθετη μεταβλητή δεδομένων, η οποία 

επιτρέπει, μέσω της δυναμικής και της διαχρονικής παρακολούθησης των τιμών της, την αξιολόγηση της 

έκθεσης του Ομίλου σε λειτουργικό κίνδυνο. Σε κάθε δείκτη κινδύνου ορίζονται επιτρεπτά όρια σύμφωνα με 

τη διάθεση ανάληψης του εν λόγω κινδύνου.  

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει πλαίσιο δεικτών κινδύνου σε επίπεδο Ομίλου, Εταιρίας και Μονάδας στοχεύοντας 

στην έγκαιρη και αποτελεσματική παρακολούθηση του επίπεδου έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο καθώς και 

στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων και υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση ενδεχόμενης 

υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων. 

 

Ασφαλιστική Κάλυψη 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων ως σημαντική τεχνική μείωσης του 

λειτουργικού κινδύνου. Τα συμβόλαια αυτά, σύμφωνα με το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο, καλύπτουν τη 

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

κατηγορίες συμβάντων λειτουργικού κινδύνου. 
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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 Διαχείριση 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 του εσωτερικού κεφαλαίου για τον εν λόγω 

κίνδυνο.   

 

Τα ακραία σενάρια λειτουργικού κινδύνου στοχεύουν στον εμπλουτισμό των δεδομένων δυνητικών ζημιών με 

συμβάντα χαμηλής συχνότητας με ακραίες επιπτώσεις. Το σύνολο των ακραίων σεναρίων και των επιπτώσεών 

τους επαναξιολογούνται και επικυρώνονται ετησίως από την Ομάδα Αξιολόγησης Λειτουργικού Κινδύνου 

ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στα χαρακτηριστικά των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Ομίλου όσο και στις 

τρέχουσες συνθήκες. 

 
Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο Όμιλος παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό του ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα 

λειτουργικού κινδύνου ενισχύοντας έτσι την εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού στη 

διαχείριση και στην αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού. 

 

Ενδεικτικά, οι εν λόγω εκπαιδευτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 

� Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. 

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

χαρτονομισμάτων και δικαιολογητικών, αντιμετώπιση ληστειών) καθώς και του κινδύνου από ξέπλυμα 

χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

� Εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με καθήκοντα που αναλαμβάνει κατά την ενεργοποίηση και υλοποίηση 

του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

 

 Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας 

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.  
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Η εν λόγω Πολιτική αποτελεί μέρος του συνολικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και επιδιώκει να: 

• Καθορίσει το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας.  

• Περιγράψει την οργανωτική δομή επιχειρησιακής συνέχειας, τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων μερών 

καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάκαμψη τόσο της λειτουργίας όσο 

και των εμπλεκόμενων συστημάτων. 

• Καταγράψει τις απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. 

• Περιγράψει το περιεχόμενο και τη διαδικασία διαχείρισης του Σχεδίου  Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

• Θέσει το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις βάσει των οποίων κάθε Μονάδα του Ομίλου καταρτίζει το δικό της 

Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας. 

 

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). 
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4. Πιστωτικός Κίνδυνος – Έκθεση και Αξιολόγηση 

 
4.1 Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

 
4.1.1 Ορισμοί 

 
� Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας 

Ενήμερες απαιτήσεις χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία ατομική πρόβλεψη. 

 

� 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 προ προβλέψεων χωρίς απομείωση αξίας αναλύονται ανά 

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

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

διάστημα καθυστέρησης ως ακολούθως: 1) σε καθυστέρηση 1-90 ημέρες, 2) σε καθυστέρηση 91-180 

ημέρες, 3) σε καθυστέρηση > 180 ημερών.  

 

� Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση (Impaired) 

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

ημέρες καθυστέρησης τις οποίες παρουσιάζουν (βλ. παράγ. §4.1.2 για επεξήγηση απομείωσης 

απαιτήσεως). 

 

4.1.2 Πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων 

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

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

καταστάσεων έλεγχο απομείωσης της αξίας των δανείων του (impairment test), σύμφωνα με τις γενικές αρχές 

και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις. 

 

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

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

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

αδυναμίας του πιστούχου να αποπληρώσει το δάνειο. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Όμιλος δεν θα μπορέσει 

να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται 

πρόβλεψη για την απομείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και  του ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης. 
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Ο Όμιλος, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 39, εξετάζει τα κριτήρια και τις αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή 

ομάδα απαιτήσεων έχει απομειωθεί. Αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή μία ομάδα απαιτήσεων έχει 

απομειωθεί ή είναι μη εισπράξιμη αποτελούν οι ακόλουθες: 

 

� Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου. 

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

κεφαλαίου). 

� Συμφωνία με τον Όμιλο για κάποια ρύθμιση, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την 

οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου, την οποία ο Όμιλος δεν θα εξέταζε κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. 

� Πιθανότητα πτώχευσης ή οικονομικής αναδιοργάνωσης του πιστούχου. 

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

την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης στις εκτιμώμενες μελλοντικές εισπράξεις μιας ομάδας δανείων, παρότι 

η μείωση αυτή δεν μπορεί να εντοπιστεί ακόμη, εξετάζοντας κάθε δάνειο της ομάδας ξεχωριστά, 

περιλαμβάνοντας: 

o    Δυσμενείς μεταβολές στο καθεστώς αποπληρωμής των υπολοίπων των πιστούχων της ομάδας 

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

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

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

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

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

πιστούχους που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα). 

 

Η εκτίμηση ύπαρξης απομείωσης και ο σχηματισμός προβλέψεων διενεργείται εξατομικευμένα σε επίπεδο 

δανείου για όλες τις χορηγήσεις (τόσο της λιανικής τραπεζικής όσο και του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου) 

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

σημαντικές. Η εκτίμηση για απομείωση διενεργείται συλλογικά για απαιτήσεις (χαρτοφυλάκια απαιτήσεων) 

με κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου, οι οποίες σε ατομική βάση δεν θεωρούνται σημαντικές  Επίσης, συλλογικά 

αξιολογούνται και οι απαιτήσεις που σε ατομική βάση δεν έχουν υποστεί απομείωση. 

 

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

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

κριτήρια αξιολόγησης του Ομίλου, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη φύση του χρηματοοικονομικού στοιχείου, 

τον κλάδο όπου ανήκει, τη γεωγραφική περιοχή, το είδος εξασφάλισης και άλλους σχετικούς παράγοντες). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται με την εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών για ομάδες τέτοιων 

στοιχείων ενεργητικού, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους των υπό αξιολόγηση χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
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Οι μελλοντικές ταμειακές ροές μίας ομάδας χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που εξετάζονται 

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

ενεργητικού του Ομίλου και σύμφωνα με ιστορικότητα απωλειών για περιουσιακά στοιχεία με 

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

προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες παρατηρήσεις, αφενός για να αντανακλούν τις τρέχουσες 

συνθήκες οι οποίες δεν επηρέασαν την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα ιστορικά δεδομένα ζημιών και 

αφετέρου, για να αφαιρέσουν τις επιδράσεις συνθηκών της ιστορικής περιόδου που δεν υφίστανται σήμερα. 

 

Αν σε μεταγενέστερη περίοδο το ποσό της σχηματιζόμενης πρόβλεψης μειωθεί και η μείωση σχετίζεται με 

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

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

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Ο Όμιλος αφού έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες τις οποίες έχει για είσπραξη πιστοδοτήσεων και υπόλοιπων 

απαιτήσεων και βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών 

απαιτήσεων έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί για την απομείωση της αξίας τους, μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβούλου της Τράπεζας ή εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων. Ο Όμιλος 

συνεχίζει την παρακολούθηση των απαιτήσεων που διαγράφει για τυχόν αναβίωση των δυνατοτήτων 

είσπραξης. Κατά την 31.12.2013 δεν σημειώθηκαν ουσιώδεις ανακτήσεις από διαγραφές σε επίπεδο Ομίλου. 

 

4.1.3 Ρυθμίσεις και πολιτική ρύθμισης δανείων 

 

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, η Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά τους κινδύνους, ειδικά στην καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου, προχώρησε στην 

παροχή μέτρων ρύθμισης των δανείων. Συγκεκριμένα ως ρυθμισμένα χαρακτηρίζονται όλα τα δάνεια στα 

οποία έχει γίνει διαπραγμάτευση των αρχικών όρων της σύμβασης λόγω οικονομικών δυσχερειών του 

πιστούχου. Με βάση αυτές τις δυσχέρειες, η Τράπεζα αποφασίζει να τροποποιήσει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της σύμβασης, ώστε να παρέχει στο δανειολήπτη την ικανότητα να εξυπηρετήσει το χρέος του 

ή να αναχρηματοδοτήσει τη σύμβαση, είτε συνολικά είτε εν μέρει. 

 

Η Τράπεζα παρακολουθεί τις ρυθμίσεις ανά κατηγορία πελάτη, ανά χαρτοφυλάκιο και ανά διαχειριστική 

μονάδα. Για κάθε ρυθμισμένο δάνειο τηρείται η ημερομηνία ένταξης σε καθεστώς ρύθμισης και η 

ημερομηνία εφαρμογής του νέου προγράμματος.  

 

Στα αντίστοιχα εγχειρίδια της Πιστωτικής Πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς για την Επιχειρηματική Πίστη και 

για την Πίστη Ιδιωτών, υπάρχουν ειδικά κεφάλαια, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες 
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έγκρισης και διαχείρισης των ρυθμισμένων δανείων, καθώς και τα αρμόδια εγκριτικά όργανα/ μονάδες 

έγκρισης και διαχείρισης αυτών. 

 

Τα δάνεια που είναι σε καθεστώς ρύθμισης ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους σύμφωνα με την 

πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων, όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 
4.1.4  Έκθεση Πιστωτικού Κινδύνου κατά την 31.12.2013

3
 

Πίνακας 6 Συνοπτική Παρουσίαση Πιστωτικού Κινδύνου (€ χιλ.) 

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 31.12.2013 31.12.2012 
Μέσο Ποσό 

Περιόδου 

    Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών  (μετά από 

προβλέψεις)  

62.365.774 44.612.686 53.489.230 

    Δάνεια σε ιδιώτες 22.392.484 16.118.688 19.255.586 

Στεγαστικά  17.348.337 12.281.225 14.814.781 

Καταναλωτικά/ προσωπικά δάνεια  4.068.783 3.007.265 3.538.024 

Πιστωτικές κάρτες 975.364 830.199 902.781 

Δάνεια σε επιχειρήσεις 37.730.230 28.493.998 33.112.114 

Δάνεια Δημοσίου Τομέα 2.243.060 28.493.998 15.368.529 

    Λοιπές Απαιτήσεις 19.375.777 16.427.527 17.901.652 

    Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων  293.035 380.401 336.718 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - απαιτήσεις  
325.032 441.317 383.175 

Ομόλογα εμπορικού χαρτοφυλακίου  189.330 350.568 269.949 

Ομόλογα αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες  

μέσω αποτελ/κών λογ/μών  
-  - -  

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 15.628.221 8.015.997 11.822.109 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων 7.124 35.924 21.524 

Ομόλογα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 953.279 4.502.970 2.728.124 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.979.757 2.700.349 2.340.053 

    Εκτός Ισολογισμού Στοιχεία  5.285.048 4.383.517 4.834.282 

    Εγγυητικές επιστολές  3.339.169 3.109.938 3.224.553 

Ενέγγυες πιστώσεις  64.442 44.229 54.336 

Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια  1.881.437 1.229.350 1.555.393 

    
Σύνολο Πιστωτικού Κινδύνου 87.026.599 65.423.729 76.225.164 

 

 

 

 

 
3
 Στα στοιχεία που ακολουθούν συμπεριλαμβάνονται τα υπόλοιπα που αφορούν στην ATE Ασφαλιστική και στην ΑΤΕ Insurance Romania, 

οι οποίες στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου αποτελούν διακοπτόμενες δραστηριότητες. 
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Πίνακας 7 Ανάλυση Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών ανά Κλάδο Οικονομίας με 31.12.2013  (€ χιλ.) 

           

  

Χωρίς 

Καθυστέρηση 

ή Απομείωση 

Με Καθυστέρηση χωρίς 

Απομείωση 
Mε Απομείωση 

Σωρευτικές Προβλέψεις 

Απομείωσης 

1 - 90 ημέρες > 90 ημέρες 

Σύνολο 

δανείων με 

απομείωση 

εκ των 

οποίων                                

> 90 ημέρες 

Σε Ατομική 

Βάση 
Συλλογικές 

Επιχειρηματικές 

Χορηγήσεις 17.128.805 7.384.131 5.467.964 17.923.280 13.627.215 (9.345.851) (828.098) 

Γεωργία - 

Κτηνοτροφία 905.563 202.604 160.828 282.426 236.989 (128.456) (23.169) 

Βιομηχανία / 

Βιοτεχνία 2.951.949 1.338.736 689.840 2.818.478 2.227.418 (1.531.701) (142.759) 

Ενέργεια 548.237 741.870 39.658 38.729 27.937 (13.356) (3.013) 

Εμπορικές 

Εταιρείες 2.822.795 936.054 979.868 2.689.446 2.385.203 (1.680.926) (243.177) 

Ναυτιλία 1.777.198 289.882 137.352 787.209 446.219 (271.140) (1.724) 

Ακτοπλοΐα 27.501 71.346 57.179 195.924 195.839 (115.039) (125) 

Μεταφορές και 

Logistics 412.661 195.085 148.180 464.542 417.376 (283.555) (16.392) 

Τουρισμός 1.105.450 789.806 803.064 622.167 536.262 (209.326) (100.233) 

Χρηματοπιστωτικός 

Τομέας 776.507 142.636 237.140 2.110.213 1.081.673 (1.257.055) (3.985) 

Κατασκευές 1.617.021 861.079 816.356 2.832.163 2.495.286 (1.334.813) (80.602) 

Επιχειρήσεις 

Εκμετάλλευσης 

Ακινήτων 954.071 689.252 459.372 1.463.801 1.033.247 (584.779) (28.483) 

Χρηματοδότηση 

Έργων 716.100 361.819 34.078 287.735 116.812 (171.411) (1.635) 

Λοιπές 2.513.750 763.961 905.049 3.330.447 2.426.953 (1.764.293) (182.802) 

Χορηγήσεις 

Δημοσίου Τομέα 2.131.186 80.822 21.040 30.224 27.912 (18.654) (1.558) 

Χορηγήσεις 

Ιδιωτών 13.237.275 4.664.117 2.646.095 5.398.688 5.375.950 (160.996) (3.392.695) 

Στεγαστικά 10.209.770 3.629.295 2.416.376 1.828.886 1.818.197 (61.508) (674.483) 

Καταναλωτικά 2.300.298 941.979 202.635 2.818.705 2.806.650 (97.148) (2.097.685) 

Πιστωτικές Κάρτες 727.208 92.843 27.084 751.097 751.103 (2.340) (620.527) 

Σύνολο 32.497.265 12.129.070 8.135.098 23.352.192 19.031.077 (9.525.502) (4.222.351) 
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Πίνακας 8: Ανάλυση Δανείων και Απαιτήσεων κατά Πελατών ανά Κίνδυνο Χώρας  (€ χιλ.) 

4
 

 

  

Χωρίς 

Καθυστέρηση 

ή Απομείωση 

Με Καθυστέρηση χωρίς 

Απομείωση 
Mε Απομείωση 

Σωρευτικές Προβλέψεις 

Απομείωσης 

1 - 90 ημέρες > 90 ημέρες   

εκ των 

οποίων                                

> 90 ημέρες 

Σε Ατομική 

Βάση 
Συλλογικές 

Eλλάδα 27.883.607 10.424.498 7.661.682 19.902.681 16.473.057 (8.318.669) (3.866.203) 

Αττική 15.718.260 5.872.309 3.666.932 12.708.469 10.072.290 (6.014.971) (1.843.847) 

Ανατ. 

Μακεδονία & 

Θράκη 895.142 252.597 237.920 416.004 365.054 (116.313) (138.513) 

Βόρειο Αιγαίο 253.156 87.390 90.863 204.975 200.531 (98.017) (51.471) 

Δυτική Ελλάδα 844.777 322.099 341.005 545.163 503.993 (166.280) (181.673) 

Δυτική 

Μακεδονία 453.609 137.238 101.059 190.833 175.675 (47.157) (64.210) 

Ήπειρος 663.843 247.944 205.851 270.241 214.766 (66.948) (96.420) 

Θεσσαλία 1.072.314 396.483 279.435 665.093 577.392 (264.667) (167.620) 

Ιόνιο 331.226 162.048 131.825 231.121 221.640 (66.405) (58.171) 

Κεντρική 

Μακεδονία 3.596.575 1.332.298 916.853 2.298.515 1.907.182 (723.111) (566.632) 

Κρήτη 1.509.469 660.778 567.729 905.674 850.150 (293.913) (241.736) 

Νότιο Αιγαίο 802.029 387.255 536.016 454.910 443.488 (132.631) (138.194) 

Πελλοπόνησος 918.400 294.081 358.060 491.174 446.283 (134.669) (171.837) 

Στερεά Ελλάδα 824.806 271.978 228.134 520.510 494.612 (193.588) (145.879) 

Κύπρος 379.597 193.816 43.666 175.651 156.908 (74.386) (14.838) 

Κεντρική και 

Ανατολική 

Ευρώπη 2.020.073 1.002.110 277.729 2.302.403 1.770.902 (777.189) (314.948) 

Λοιπή Ευρώπη 176.125 6.777 8.799 63.071 62.813 (14.094) (5.602) 

Λοιπές Χώρες 2.037.863 501.869 143.222 908.387 567.397 (341.163) (20.761) 

Σύνολο 32.497.265 12.129.070 8.135.098 23.352.193 19.031.077 (9.525.502) (4.222.351) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
 Την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αποτελούν οι εξής χώρες: Ρωσία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Κροατία, 

Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Σερβία, Μοντενέγκρο, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, 
Αλβανία. 
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Πίνακας 9 Ανάλυση Ανοιγμάτων ανά Εναπομένουσα Ληκτότητα με 31.12.2013  (€ χιλ.) 

  
Έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 ετών Σύνολο 

Συνολικές Χορηγήσεις 33.929.748 12.323.856 29.860.024 76.113.628 

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων 27.591.321 10.304.136 12.271.995 50.167.452 

Χορηγήσεις Ιδιωτών εκ των οποίων: 6.338.427 2.019.720 17.588.029 25.946.176 

Στεγαστικά 2.323.917 687.727 15.072.684 18.084.328 

Καταναλωτικά 2.421.460 1.326.812 2.515.345 6.263.616 

Πιστωτικές Κάρτες 1.593.051 5.181 0 1.598.232 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών 

ιδρυμάτων  
293.035 0 0 293.035 

Ομόλογα εμπορικού χαρτοφυλακίου  33.752 144.678 11.449 189.879 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους 1.330.950 2.364.718 11.932.553 15.628.221 

Ομόλογα διακρατούμενα στη λήξη 30.820 27.221 0 58.041 

Ομόλογα διαθέσιμα προς πώληση 669.633 199.464 26.141 895.238 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - 

απαιτήσεις 
44.089 211.299 404.670 660.059 

Συμφωνία Πώλησης και Επαναγοράς και 

Συμφωνίες Αγοράς και Επαναπώλησης 
373.091 0 0 373.091 

Εκτός Ισολογισμού Στοιχεία  2.624.883 648.410 2.011.756 5.285.049 

Εγγυητικές επιστολές  961.331 570.866 1.806.973 3.339.170 

Ενέγγυες πιστώσεις  64.108 153 181 64.442 

Αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια  1.599.444 77.391 204.602 1.881.437 

 
 

Πίνακας 10: Κίνηση Συσσωρευμένης Πρόβλεψης για Ζημιές από Δάνεια και Απαιτήσεις  

από Πελάτες με 31.12.2013 (€ χιλ.) 

  
Ιδιώτες Επιχειρηματικά 

Δημόσιος 

τομέας 
Σύνολο 

Υπόλοιπο Έναρξης 

1.1.2013 1.170.760 2.639.089 23.114 3.832.963 

Ζημιά απομείωσης 

περιόδου 584.478 1.764.563 2.872 2.351.913 

Αναστροφές προβλέψεων 

απομείωσης (9.051) (120.721) (4.786) (134.558) 

Σύνολο ζημιών 

απομείωσης σε Δ&Α 575.428 1.643.842 (1.914) 2.217.355 

Διαγραφές δανείων (116.926) (165.610)                         - (282.535) 

Συναλλαγματικές 

διαφορές και λοιπές 

κινήσεις (13.280) (44.744) (987) (59.010) 

Υπόλοιπο 31.12.2013 1.615.982 4.072.578 20.212 5.708.772 
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4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος – Τυποποιημένη Προσέγγιση 

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

 

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

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

κάτωθι εταιρειών: 

� Moody’s 

� Fitch 

� Standard & Poor’s 

� ICAP  

 

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

πάροχοι πιστοληπτικών αξιολογήσεων.  

 
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 ΤτΕ σύμφωνα με την απόφαση 250/4/25.9.2007.  

 

Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις της ICAP χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων ανοιγμάτων έναντι Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 

2588/20.8.2007. 

 

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

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

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

οδηγεί στον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες περισσότερες από δύο 

αξιολογήσεις επιλέγονται αρχικά οι δύο αξιολογήσεις που οδηγούν στους χαμηλότερους συντελεστές 

στάθμισης και μετέπειτα από τις προαναφερόμενες δύο επιλέγεται εκείνη που αντιστοιχεί στον υψηλότερο 

συντελεστή στάθμισης. 

 

Ο Όμιλος ακολουθεί πολιτική σύμφωνα με την οποία η ικανότητα αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων να 

είναι ανάλογη με την παρεχόμενη πιστωτική διευκόλυνση. Στην αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου 

σημαντικό ρόλο έχει η λήψη αποδεκτών καλυμμάτων και εξασφαλίσεων. 
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4.2.2 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου – Τυποποιημένη Προσέγγιση 

 
4.2.2.1 Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται το πιστωτικό ίδρυμα 

 

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

συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την έγκαιρη αποπληρωμή των απαιτήσεων. 

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

καλυμμάτων και εξασφαλίσεων
5
, 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 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013 τα ανοίγματα του Ομίλου 

που καλύπτονται από αποδεκτές εξασφαλίσεις και εγγυήσεις σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007. 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. 

� 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, 

 
5
 Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως αποδεκτές εξασφαλίσεις θεωρούνται οι αναφερόμενες στην ΠΔΤΕ 

2588/20.08.2007, οι οποίες είναι σημαντικά περιορισμένες σε σχέση με τις εξασφαλίσεις οι οποίες λαμβάνονται, από τον Όμιλο της 
Τράπεζας Πειραιώς, για επιχειρηματικούς σκοπούς. 
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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 καθυστέρηση και των υπαγόμενων σε κανονιστικές 

κατηγορίες υψηλού κινδύνου καλύπτεται, εκτός των εποπτικά αποδεκτών εγγυήσεων και 

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

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

αντανακλάται στην ευνοϊκότερη στάθμιση έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το εποπτικό 

πλαίσιο. 

 

Οι αξίες ανοίγματος, πριν και μετά την επίδραση των τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, ανά 

συντελεστή στάθμισης και κατηγορία ανοίγματος της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 με ημερομηνία αναφοράς 

31.12.2013 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

Πίνακας 11 Ανοίγματα έναντι Πιστωτικού Κινδύνου 31.12.2013 (€ χιλ.) 

 

 

Ανοίγματα Πιστωτικού Κινδύνου 

Απαίτηση 

(μετά την αφαίρεση 

προβλέψεων) 

Αξία ανοίγματος 

(μετά την εφαρμογή 

τεχνικών μείωσης  

πιστ. κινδύνου & 

προβλέψεων) 

Κεντρικές Κυβερνήσεις / Κεντρικές Τράπεζες 6.456.538 6.456.538 

0% 5.756.836 5.756.836 

20% 164.645 164.645 

100% 535.056 535.056 

Τοπική Αυτοδιοίκηση & Περιφερειακές Κυβερνήσεις 264.366 259.073 

20% 260.782 255.488 

50% 284 284 

100% 3.300 284 

Διοικητικοί Φορείς/Μη Κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις 108.423 69.911 

100% 108.423 69.911 

Ιδρύματα Χρηματοπιστωτικού Τομέα  1.596.534 1.594.720 

0% 678.844 678.844 

20% 793.172 792.412 

50% 74.106 73.887 

100% 40.426 39.921 

150% 9.986 9.657 

Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης 0 0 

Διεθνείς οργανισμοί 14.373.487 14.373.487 

0% 14.373.487 14.373.487 
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Ανοίγματα Πιστωτικού Κινδύνου 

Απαίτηση 

(μετά την αφαίρεση 

προβλέψεων) 

Αξία ανοίγματος 

(μετά την εφαρμογή 

τεχνικών μείωσης  

πιστ. κινδύνου & 

προβλέψεων) 

Επιχειρήσεις 18.776.942 18.037.020 

50% 971.300 771.300 

100% 16.459.381 15.980.862 

150% 1.346.261 1.284.098 

Λιανική Τραπεζική  9.854.455 9.511.305 

75% 9.854.455 9.511.305 

Ανοίγματα Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία 16.291.100 16.263.110 

35% 10.860.508 10.849.422 

50% 5.430.593 5.413.688 

Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 23.616 23.616 

100% 23.616 23.616 

Ομόλογα που Καλύπτονται με Εξασφαλίσεις 0 0 

Βραχυπρόθεσμα Ανοίγματα 0 0 

Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου 3.403.019 3.340.426 

50% 295.132 295.055 

100% 2.298.934 2.241.752 

150% 808.953 803.619 

Μετοχές Συμμετοχές και Άλλα Στοιχεία 6.485.923 6.485.923 

0% 1.471.797 1.471.797 

20% 147.436 147.436 

50% 4.497 4.497 

100% 4.862.194 4.862.194 

Απαιτήσεις σε Καθυστέρηση 15.475.805 15.263.784 

50% 1.597.438 1.597.291 

100% 9.525.895 9.397.702 

150% 4.352.472 4.268.791 

   
Σύνολο  93.110.209 91.678.914 
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Πίνακας 12   Ανοίγματα που καλύπτονται από εποπτικά αποδεκτές εξασφαλίσεις  

και εγγυήσεις 31.12.2013 (€ χιλ.) 

Τύπος Ανοίγματος  

Αποδεκτές 

Χρηματ/κες 

Εξασφαλίσεις 

Εγγυήσεις 

Εξασφαλίσεις 

με ακίνητη 

περιουσία 

Κεντρικές Κυβερνήσεις/Κεντρικές Τράπεζες                        -                            -                            -     

ΟΤΑ, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Τοπικές Αρχές                 5.294                   3.299                          -     

Διοικητικοί Φορείς & Μη κερδοσκοπικές Επιχειρήσεις              38.512                       334                          -     

Ιδρύματα Χρηματοπιστωτικού Τομέα                 1.054                          -                            -     

Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης                        -                            -                            -     

Διεθνείς οργανισμοί                        -                            -                            -     

Επιχειρήσεις            740.681               260.131                          -     

Λιανική Τραπεζική            343.150               338.220                          -     

Ανοίγματα Εξασφαλισμένα με Ακίνητη Περιουσία              27.990               216.956        15.933.427    

Ομόλογα που καλύπτονται με εξασφαλίσεις                        -                            -                            -     

Μερίδια ΟΣΕΚΑ                        -                            -                            -     

Βραχυπρόθεσμα ανοίγματα                        -                            -                            -     

Μετοχές, συμμετοχές και άλλα στοιχεία                        -                            -                            -     

Σε καθυστέρηση και υψηλού κινδύνου            274.614               684.490           9.857.170   

 

Ο Όμιλος δεν υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την 

Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων, επομένως δεν δημοσιοποιούνται σχετικά στοιχεία. 

 

4.2.2.2 Διαδικασίες αποτίμησης των εξασφαλίσεων 

 

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

στην αποτίμηση (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, ημερομηνία αποτίμησης, πηγή αποτίμησης) μεταφέρονται 

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

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

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

με βάση τις επίσημες τιμές κλεισίματος της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της προηγούμενης ημέρας 

για κάθε μετοχή. Η αποτιμημένη αξία υπολογίζεται στο σύστημα διαχείρισης εξασφαλίσεων ως ο 

αριθμός των μετοχών επί την τιμή κλεισίματος προηγούμενης ημέρας. 

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

χρόνο για τα εμπορικά ακίνητα και κάθε τρία (3) χρόνια για τις κατοικίες.  

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

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

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

προς πιστωτικά ιδρύματα, εκτός αν πρόκειται για συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repos) ή για άλλες 

δραστηριότητες δανεισμού χρεογράφων. 
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� Επίσης, δεν εφαρμόζεται πολιτική συμψηφισμού ούτε στα εντός ούτε στα εκτός ισολογισμού στοιχεία ως 

τεχνική μείωσης του πιστωτικού κινδύνου για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

� Δεν παρατηρείται ουσιώδης συγκέντρωση κινδύνου αγοράς ή πιστωτικού κινδύνου στα 

χρησιμοποιούμενα μέσα μείωσης κινδύνου. 

 

5. Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου -  Έκθεση και Αξιολόγηση 

 

5.1 Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου – Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

 
Η Τράπεζα, εφαρμόζοντας την ΠΔ/ΤΕ 2594/20.8.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, έχει 

αναπτύξει ένα σύστημα καθορισμού και παρακολούθησης πιστωτικών ορίων. 

 

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

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

Market Method). Ειδικότερα, η αξία ανοίγματος υπολογίζεται ως το άθροισμα του τρέχοντος κόστους 

αντικατάστασης (τρέχουσα αγοραία αξία) της σύμβασης, εφόσον είναι θετικό, και του δυνητικού μελλοντικού 

ανοίγματος, το οποίο εξαρτάται από την ονομαστική αξία, τον τύπο και την εναπομένουσα διάρκεια ως τη 

λήξη της σύμβασης. 

 

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

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

Αναλυτική Μέθοδο Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων, όπως αυτή περιγράφεται στην ΠΔ/ΤΕ 

2588/20.08.2007. 

 

5.2 Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου – Τυποποιημένη Προσέγγιση 

 

Για την 31.12.2013, η συνολική αρχική αξία ανοίγματος υποκείμενη σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σε 

επίπεδο Ομίλου, ανήλθε σε €8.765 εκατ. και η ακαθάριστη θετική εύλογη αξία των συμβάσεων ανήλθε σε 

€420 εκατ.. Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα και τυχόν αναντιστοιχία ληκτότητας αξία των 

εξασφαλίσεων, η οποία απομειώνει την προαναφερθείσα αρχική αξία ανοίγματος, ανήλθε στα €7.732 εκατ.. Ο 

Όμιλος δεν λαμβάνει υπόψη συμφωνίες συμψηφισμού κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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Πίνακας 13  Ανοίγματα που υπόκεινται σε Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου 31.12.2013 (€ χιλ.) 

Τύπος σύμβασης 
Αρχική Αξία 

Ανοίγματος 

Χρηματοοικονομικές 

Εξασφαλίσεις 

Αξία 

ανοίγματος 

(EAD) 

Κεφαλαιακές 

Απαιτήσεις 

 Συμβάσεις ανταλλαγής σε 

διαφορετικά νομίσματα  259.284 - 259.284 3.870 

 Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων  359.856 - 359.856 6.258 

 Προθεσμιακές πράξεις 

συναλλάγματος &Συμβάσεις 

ανταλλαγής συναλλάγματος  35.561 - 35.561 751 

 Συμφωνίες πώλησης και επαναγοράς  8.056.741 7.692.858 363.883 5.822 

 Συμφωνίες αγοράς και 

επαναπώλησης  48.686 39.479 9.208 711 

 Λοιπά εξωχρηματιστηριακά 

παράγωγα  5.358 - 5.358 422 

Συνολο CCR 8.765.486 7.732.337 1.033.149 17.835 

 

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι: 

� Η συνολική έκθεση βάσει ΔΠΧΑ στον πιστωτικό κίνδυνο των παράγωγων προϊόντων διαφοροποιείται 

από την αντίστοιχη έκθεση βάσει του εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω διαφορετικών 

κανόνων υπολογισμού. 

� Η πολιτική πιστοδοτικών ορίων περιγράφεται αναλυτικά στο τμήμα 3.1.2 «Μέτρηση & Συστήματα 

Αναφοράς του Πιστωτικού Κινδύνου», στην παράγραφο «Όρια Πιστωτικού Κινδύνου» και εφαρμόζεται 

και στον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 

� Ο Όμιλος, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και τη διασφάλιση των 

απαραίτητων εξασφαλίσεων, υπογράφει με τους αντισυμβαλλόμενους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς συμβάσεις ISDA και GMRA, καθώς και συμβάσεις κάλυψης πιστωτικού κινδύνου (Credit 

Support Annexes). 

� Επί της παρούσης και 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. 

� Τα ανοίγματα του Ομίλου δεν υπόκεινται σε κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης («wrong way risk»), καθώς 

εφαρμόζεται η μέθοδος αποτίμησης με βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς (mark-to-market method) 

σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2594. 

� Ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου από συναλλαγές σε πιστωτικά 

παράγωγα. 
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6. Κίνδυνος Αγοράς –  Έκθεση και Αξιολόγηση 

 

6.1 Κίνδυνος Αγοράς – Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

 
6.1.1 Μετοχές: Δημοσιοποιήσεις για τα ανοίγματα που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών 

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

διακράτησης και μπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες ρευστότητας, τις μεταβολές των 

επιτοκίων ή των τιμών. 

 

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

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

αγοράσει ή να πωλήσει τις μετοχές. 

 

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

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

μετέπειτα αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με βάση τις τρέχουσες τιμές ή τις αξίες που προκύπτουν από μοντέλα 

αποτίμησης, όπου οι τρέχουσες τιμές δεν είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 39. Τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες, τα οποία προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 

προαναφερόμενων μετοχών, καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση των 

μετοχών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, τα αντίστοιχα σωρευμένα κέρδη/ζημιές μεταφέρονται 

από το ειδικό αποθεματικό στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 
Για τις εισηγμένες μετοχές εσωτερικού και εξωτερικού η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση τις τρέχουσες 

τιμές (αγοραία αξία). Κατά την ημερομηνία αναφοράς (31.12.2013), η συνολική αξία των εισηγμένων μετοχών 

του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ήταν €223 εκατ. (Πίνακας 

14). 

 

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

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

και τα οφέλη σε τρίτους. 

 

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

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

διάφορα μοντέλα αποτίμησης. Τα εν λόγω μοντέλα περιλαμβάνουν αποτίμηση με βάση την τιμή προς την 

εσωτερική λογιστική αξία (P/BV), την τιμή προς τα κέρδη ανά μετοχή (P/E) ή την απόκλιση από τη 
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χρηματιστηριακή τους αξία για επενδύσεις, οι οποίες είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. Σημαντική 

ή παρατεταμένη μείωση ορίζεται ως: 

� η μείωση στην εύλογη αξία κάτω του κόστους της επένδυσης για ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, ή 

� η επί δωδεκάμηνο μείωση της εύλογης αξίας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της αξίας κτήσης.  

 

Στην περίπτωση που πληρούνται οι ανωτέρω αντικειμενικές ενδείξεις, προκειμένου ο Όμιλος να αξιολογήσει 

την ανάγκη διενέργειας απομείωσης αξίας, εξετάζονται περαιτέρω: 

 

• οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές της εταιρείας,  

• οι γενικές συνθήκες της αγοράς, 

• η ιστορική διακύμανση της τιμής της μετοχής, 

• η οικονομική κατάσταση και η βραχυπρόθεσμη προοπτική της επιχείρησης,  

• η πορεία του κλάδου στον οποίο η εταιρεία δραστηριοποιείται και αλλαγές στην τεχνολογία. 

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

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

αποτελέσματα. Η ζημιά αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας αξίας, αφού 

αφαιρεθεί ζημιά απομείωσης που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα σε προηγούμενη περίοδο. Η ζημιά 

απομείωσης των μετοχών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, που έχει καταχωρηθεί στα 

αποτελέσματα, δεν μπορεί να αντιστραφεί. 

 

Πίνακας 14 Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθέσιμου Προς Πώληση Χαρτοφυλακίου (€ χιλ.) 

 

   31.12.2013  

Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑA                                196.461    

Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια εξωτερικού                                   26.162   

Μη εισηγμένες μετοχές                                150.813    

Αμοιβαία κεφάλαια                                   56.808   

Λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης                                   52.268   

Σύνολο                                482.512    

 

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

ρευστοποιήσεις των διαθέσιμων προς πώληση μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων, ανήλθε σε κέρδος €7 εκατ. 

για το 2013. Το συνολικό καθαρό ποσό των μη πραγματοποιηθεισών κερδών από αναπροσαρμογές αξίας των 

ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε €84 εκατ. κατά την 31.12.2013. Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στο 

Αποθεματικό Διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου και έχει αυξήσει τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, αλλά 

δεν προσμετρείται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια. 
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6.1.2 Επιτοκιακός Κίνδυνος 

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

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

σε ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα των οποίων η απόδοση ή και η αγοραία αξία επηρεάζεται 

από το ύψος ή τη μεταβλητότητα των επιτοκίων. Επιτοκιακός κίνδυνος απορρέει κυρίως από προϊόντα 

σταθερού επιτοκίου, ιδίως όταν το επιτόκιο παραμένει σταθερό για μεγάλη χρονική περίοδο, όπως στην 

περίπτωση στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων και ομολόγων σταθερού επιτοκίου. 

 

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

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

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

συμπεριφοράς του συνόλου των έντοκων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων και 

των στοιχείων εκτός ισολογισμού (θέσεις σε παράγωγα προϊόντα). Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, τα 

στοιχεία απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατανέμονται σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την εναπομένουσα 

διάρκεια μέχρι τη λήξη τους (περίπτωση στοιχείων σταθερού επιτοκίου), ή σύμφωνα με την ημερομηνία του 

επόμενου επαναπροσδιορισμού του επιτοκίου τους (περίπτωση στοιχείων κυμαινόμενου επιτοκίου). 

 

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

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

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

 

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

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

εκφρασμένα σε επιπτώσεις μεταβολών των επιτοκίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Όμιλος υπολογίζει ως μέγεθος εκτίμησης του επιτοκιακού κινδύνου, τη μεταβολή της παρούσας αξίας των 

στοιχείων ενεργητικού – παθητικού, για τη μεταβολή των επιτοκίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα (PV100 – 

Present Value of 100 basis points), καθώς επίσης την αντίστοιχη δυνητική επίδραση στα έντοκα αποτελέσματα 

(EaR – Earnings at Risk) για περίοδο ενός έτους. 

 

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 31.12.2013. 
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Πίνακας 15 Αποτελέσματα Ανάλυσης Ευαισθησίας Επιτοκιακού Κινδύνου 31.12.2013 (€ εκατ.) 

 

  EUR USD CHF Λοιπά 

PV 100 -98,9 2,03 -0,22 0,89 

EaR 8,11 -2,29 -0,19 -2,62 

 

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

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

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

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

 

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

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

Τομέα Treasury και Financial Markets της Τράπεζας, καθώς και τα αντίστοιχα Treasuries των θυγατρικών. Η 

μεταφορά του κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κατάλληλου μηχανισμού εσωτερικής τιμολόγησης 

(Funds Transfer Pricing), ο οποίος εφαρμόζεται ανά συναλλαγή και με βάση την επιτοκιακή της συμπεριφορά. 

Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι η διαρκής και άμεση παρακολούθηση και διαχείριση των επιτοκιακών 

ανοιγμάτων ανά νόμισμα και για το σύνολο των δραστηριοτήτων. 

 

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

επιθυμητών ορίων γίνεται μέσω της διενέργειας αντισταθμιστικών συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά 

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

(Interest Rate Futures και Bond Futures) και άλλα. Η αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου διενεργείται είτε 

σε επίπεδο συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου συναλλαγών είτε στο επίπεδο του συνόλου των στοιχείων του 

ισολογισμού για κάθε νόμισμα. 

 

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

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

συναλλαγή με βάση το σχετικό επιτόκιο αγοράς (market rate) για την εναπομένουσα διάρκεια του σταθερού 

επιτοκίου. Το κόστος αυτό φέρει ο πελάτης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση που αφορά στο 

συγκεκριμένο προϊόν ή από το νόμο. 

 

6.1.3 Αξία σε Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών 

 
Η Αξία σε Κίνδυνο την 31.12.2013 για το σύνολο του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Ομίλου, ανήλθε σε 

€1,27 εκατ.. Η εκτίμηση αυτή αναλύεται σε €0,42 εκατ. για τον επιτοκιακό κίνδυνο, €1,14 εκατ. για το 

συναλλαγματικό κίνδυνο, €0,01 εκατ. για τον κίνδυνο μετοχών και €0,05 εκατ. για τον κίνδυνο εμπορευμάτων.  
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Με τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών την 31.12.2013, επιτυγχάνεται μείωση €0,34 εκατ. στη 

συνολική Αξία σε Κίνδυνο, λόγω του βαθμού διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Κατά το 2013 το VaR του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών του Ομίλου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 

 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 16 Αποτελέσματα Αξίας σε Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών (€ εκατ.) 

  31.12.2013 31.12.2012 

VaR Επιτοκιακός Κίνδυνος 0,42 0,46 

VaR Κίνδυνος Μετοχών 0,01 0,01 

VaR Συναλλγματικός Κίνδυνος 1,14 1,13 

VaR Κίνδυνος Εμπορευμάτων 0,05 0,1 

Μείωση Λόγω Διαφοροποίησης Χαρτοφυλακίου -0,34 -0,38 

Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Όμιλος - Συνολικό VaR 1,27 1,32 

 
 
6.2 Κίνδυνος Αγοράς – Τυποποιημένη Προσέγγιση 

 
Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται με στοιχεία 31.12.2013 το σταθμισμένο ενεργητικό του Ομίλου, όπως 

εκπορεύεται από τα διακρατηθέντα κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς: 

 

Πίνακας 17 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Κινδύνου Αγοράς (€ χιλ.) 

Όμιλος Πειραιώς Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 

 Ειδικός Κίνδυνος Ομολόγων  40 

 Γενικός Κίνδυνος Ομολόγων  5.622 

 Ειδικός Κίνδυνος Μετοχών  1.566 

 Γενικός Κίνδυνος Μετοχών  1.496 

 Κίνδυνος Θέσης σε ΟΣΕ  196 

 Συναλλαγματικός Κίνδυνος  33.982 

Σύνολο 42.902 
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7. Λειτουργικός Κίνδυνος –  Έκθεση και Αξιολόγηση 

 

7.1 Λειτουργικός Κίνδυνος – Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

 

Το 2013 η Τράπεζα έθεσε ως στόχο υψηλής προτεραιότητας τη διαχείριση και μείωση του λειτουργικού 

κινδύνου που προέκυψε από τις εξαγορές, την ταχύτατη αύξηση του όγκου των δραστηριοτήτων της καθώς 

και τη λειτουργία της με το νέο της σχήμα.  

 

Η συνεχής βελτίωση στο περίγραμμα λειτουργικού κινδύνου της Τράπεζας διασφαλίζεται μέσω σχετικών 

ενεργειών για τον άμεσο εντοπισμό & την έγκαιρη βελτίωση τυχόν δυσλειτουργιών που ενδέχεται να 

επηρεάσουν αρνητικά την εξυπηρέτηση των πελατών της, την εικόνα της και κατ’ επέκταση την επίτευξη των 

επιχειρηματικών της στόχων.  

 

Οι κύριες δράσεις της Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου για την εξέλιξη και ενίσχυση του πλαισίου καθώς 

και τη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου για το 2013,  συνοψίζονται παρακάτω:  

� εξέλιξη μεθόδων αναγνώρισης & διαχείρισης κινδύνου  

� ανάπτυξη πολιτικής αναγνώρισης & συλλογής ζημιογόνων συμβάντων   

� εφαρμογή νέων κριτηρίων στη διαχείριση Σχεδίων Δράσης   

� υιοθέτηση πλαισίου λειτουργικού κινδύνου από τη Γενική Τράπεζα και το κατάστημα της Φρανκφούρτης 

(πρώην ATEbank)  

� προσαρμογή επιπέδου κινδύνου στα μεγέθη της Τράπεζας υπό το νέο της σχήμα  

� ενσωμάτωση δεδομένων ζημιών των εξαγορασθεισών Τραπεζών. 

 
7.2 Λειτουργικός Κίνδυνος – 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, η οποία καλύπτει τις παρακάτω ενότητες: 

 

� Καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα 

� Έσοδα από προμήθειες – μεταβιβαστικές πληρωμές 

� Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις 

� Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

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

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

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

 

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

των προϊόντων σταθερού επιτοκίου ή την περίοδο επανατιμολόγησης των προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου 

(Multiple Pool – FTP). 

 

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

εποπτική κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας, ταξινομούνται στο «Θεωρητικό Κέντρο 

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

(18%) έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

 

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

Χρηματοδότησης Ομίλου» ενσωματώνεται στην κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας 

«Διαπραγμάτευση και πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων». 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν πλαίσιο είναι εφαρμόσιμο σε θυγατρικές του Ομίλου, οι οποίες 

ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι υπόλοιπες θυγατρικές ενσωματώνονται στη συνολική 

Τυποποιημένη Προσέγγιση του Ομίλου, και τα ΑΛΕ τους αντιστοιχίζονται συνολικά στην κατηγορία εποπτικής 

δραστηριότητας «Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων». 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες, υπολογίζεται ετησίως βάσει του μέσου όρου των 

μικτών εσόδων της τελευταίας τριετίας. Για τον υπολογισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι Λειτουργικού 

Κινδύνου (Πυλώνας Ι) έχουν υιοθετηθεί οι διατάξεις της ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007, αλλά και οι τροποποιήσεις 

αυτής (ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010).  

Πίνακας 18 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Λειτουργικού Κινδύνου 

 ανά επιχειρηματική δραστηριότητα 31.12.2013 (€ χιλ.) 

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 

 Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις                   72   

 Διαπραγμάτευση και πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων           11.984   

 Λιανική τραπεζική           91.875   

 Εμπορική τραπεζική         119.547   

 Διενέργεια και διακανονισμός πληρωμών              6.721   

 Υπηρεσίες διαφύλαξης και διαχείρισης                 521   

 Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων              1.042   

 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε πελάτες λιανικής                 414   

Σύνολο Ομίλου        232.176 
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8. Τιτλοποίηση Απαιτήσεων 

 

8.1 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων – Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν εννέα τιτλοποιήσεις παραδοσιακής 

μορφής
6
 δανείων (τρεις στεγαστικών, τρεις επιχειρηματικών, δύο καταναλωτικών και μιας χρηματοδοτικής 

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

σκοπό την άντληση ρευστότητας. Τιτλοποιήσεις σύνθετης μορφής δεν έχουν υλοποιηθεί από τον Όμιλο. 

 

Η δεύτερη έκδοση από τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων AXIA II ανακλήθηκε τον Οκτώβριο του 2010, η 

τρίτη έκδοση ομολόγων από τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων ESTIA III ανακλήθηκε το Φεβρουάριο του 2011 

και η πρώτη έκδοση ομολόγων από τιτλοποίηση δανείων χρηματοδοτικής μίσθωσης GAIA LEASING ύψους 

€540 εκατ. ανακλήθηκε το Μάρτιο του 2011. Οι υπόλοιπες εκδόσεις διακρατώνται στο μεγαλύτερο μέρος τους 

από τον Όμιλο. Στις 9 Δεκεμβρίου 2013 ενσωματώθηκε στην Τράπεζα η τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων 

KION Mortgage Finance ως αποτέλεσμα της απορρόφησης της Millennium Bank, συνολικού υπολοίπου μετά 

αποσβέσεων €95 εκατ.. 

 

Ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς στη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων είναι να μεταβιβάζει, να 

διαχειρίζεται και να παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ παράλληλα να χρηματοδοτεί τη δημιουργία 

εταιρειών ειδικού σκοπού (SPEs). Οι εταιρίες ειδικού σκοπού ενοποιούνται παρόλο που δεν υφίσταται 

μετοχική σχέση με τον Όμιλο. Αυτό προβλέπεται με βάση τις διατάξεις της Διερμηνείας 12, και εφαρμόζεται 

όταν ο Όμιλος ασκεί έλεγχο στις εταιρίες ειδικού σκοπού. Η άσκηση ελέγχου στις εταιρίες ειδικού σκοπού 

στοιχειοθετείται, εφόσον πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια σε συνδυασμό με τις προϋποθέσεις του Δ.Λ.Π. 

27: 

 

i. Συγκεκριμένες επωφελείς για τον Όμιλο επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

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

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

αποφάσεων μέσω αυτόματου μηχανισμού. 

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

από τη δραστηριότητα της εταιρίας ειδικού σκοπού. 

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

εταιριών ειδικού σκοπού. 

 

 
6
 Τιτλοποίηση παραδοσιακής μορφής: Τιτλοποίηση που περιλαμβάνει την οικονομική μεταφορά των τιτλοποιούμενων χρηματοδοτικών 

ανοιγμάτων από το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα σε οντότητα ειδικού σκοπού που εκδίδει τίτλους. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με τη 
μεταβίβαση της κυριότητας των τιτλοποιούμενων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων είτε με τη μερική εκχώρηση των απαιτήσεων (sub-
participation). Οι εκδιδόμενοι τίτλοι δεν αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις πληρωμών του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύματος. 
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Ο Όμιλος επανεξετάζει την ενοποίηση των εταιρειών ειδικού σκοπού, όταν υπάρχει μία σημαντική αλλαγή στη 

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

τέτοιας επανεξέτασης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

� σημαντικές μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της εταιρίας ειδικού σκοπού, 

� μεταβολές στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας ειδικού σκοπού, 

� μεταβολές στη δομή χρηματοδότησης της εταιρίας ειδικού σκοπού. 

 

Ο Όμιλος σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν ενοποιεί εταιρίες ειδικού σκοπού στις οποίες δεν ασκεί έλεγχο. Καθώς σε 

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

εταιρία ειδικού σκοπού, προβαίνει σε εκτιμήσεις για την έκθεση σε κινδύνους και οφέλη, καθώς και για τη 

δυνατότητα του να λαμβάνει λειτουργικές αποφάσεις για τη συγκεκριμένη εταιρία ειδικού σκοπού. Σε πολλές 

περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία τα οποία αν ληφθούν υπόψη μεμονωμένα, υποδεικνύουν ύπαρξη ελέγχου ή 

έλλειψη αυτού αναφορικά με την εταιρία ειδικού σκοπού, εάν όμως ληφθούν υπόψη συνολικά, καθιστούν 

δύσκολη την απόφαση για το εάν ασκείται έλεγχος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εταιρία ειδικού σκοπού 

ενοποιείται. 

 

8.2 Τιτλοποίηση Απαιτήσεων – Τυποποιημένη Προσέγγιση 

 
Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011, με 31.12.2013 δεν υπάρχει σημαντική μεταβίβαση πιστωτικού 

κινδύνου των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων, λόγω της διακράτησης του μεγαλύτερου ποσοστού των θέσεων σε 

τιτλοποίηση από την Τράπεζα σε όλες τις εκδόσεις. Το σύνολο των τιτλοποιημένων δανείων σταθμίζεται 

σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007. 

 

Επιπρόσθετα, για τα τιτλοποιημένα ανοίγματα, στα οποία ο Όμιλος είναι επενδυτής, χρησιμοποιούνται οι 

αξιολογήσεις των οίκων Moody’s, Standard&Poor’s και Fitch. Στις 31.12.2013 δεν υπήρχαν ανοίγματα στα 

οποία ο Όμιλος να είναι επενδυτής. Τέλος, δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου από θέσεις σε τιτλοποιήσεις 

απαιτήσεων, καθώς δεν υπάρχουν τιτλοποιημένα ανοίγματα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 
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9. Δημοσιοποιήσεις για τις αποδοχές προσωπικού 

 
9.1 Πολιτική 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 ΠΔΤΕ 2650/19.1.2012 της 

Τράπεζας της Ελλάδος, 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. 

 

Η πολιτική στοχεύει στην ευθυγράμμιση των αποδοχών με την κερδοφορία, τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και 

την επάρκεια κεφαλαίων, στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, στην προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων, 

στη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και στην εσωτερική διαφάνεια. Οι διαδικασίες για τον 

προσδιορισμό των αποδοχών είναι σαφείς, καταγεγραμμένες και εσωτερικά διαφανείς. 

 

9.2 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 τα μη εκτελεστικά μέλη 

του  Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξουσίες, τα καθήκοντα, την 

εξειδίκευση, την απόδοση και τις ευθύνες τους, και έχουν επίπτωση στους αναλαμβανόμενους 

κινδύνους και στη διαχείριση αυτών για το πιστωτικό ίδρυμα, και η επίβλεψη της τήρησης των 

αποφάσεων αυτών. 
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� 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. 

 

9.3 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.  

 

Σημειώνεται ότι κατά τη διαμόρφωση/αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας το 2013 δεν 

συμμετείχε εξωτερικός σύμβουλος.  

 

9.4 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 μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των αποδοχών, σε βαθμό 

που να μην καθορίζεται  το βιοτικό επίπεδο του εργαζόμενου από τις μεταβλητές αποδοχές του. 

 

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. 
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Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των εργαζομένων που έχουν ελεγκτικά καθήκοντα, δεν συνδέεται με τα 

αποτελέσματα των ελεγχόμενων από αυτούς διαδικασιών/μονάδων. 

 

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). 

 

9.5 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. 

 

9.6 Αρχή της Αναλογικότητας 

 

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο εφαρμόζεται από την Τράπεζα κατ’ εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας,  

λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το μέγεθός της, την εσωτερική οργάνωση, την πολυπλοκότητα των 

δραστηριοτήτων της κ.α. 

 

9.7 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 21 Αποδοχές ανά επιχειρηματικό τομέα (€ χιλ.) 

  
Επενδυτική 

τραπεζική 
Λιανική τραπεζική 

Διαχείριση 

στοιχείων 

ενεργητικού 

Λοιποί 

Συνολικός αριθμός προσωπικού 

ανά τομέα 
56 13 2 102 

Σύνολο σταθερών αποδοχών 4.978 989 232 10.376 

Σύνολο μεταβλητών αποδοχών 0 0 0 0 
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Πίνακας 22 Αποδοχές ανώτερων διοικητικών στελεχών και προσώπων  

με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου (χιλ. €) 

  
Ανώτερα διοικητικά 

στελέχη 

Πρόσωπα που 

αναλαμβάνουν 

κινδύνους 

Πρόσωπα που 

ασκούν καθήκοντα 

ελέγχου 

Αριθμός προσωπικού ανά 

κατηγορία: 
96 51 26 

        

Σύνολο σταθερών αποδοχών
7
: 10.773 4.121 1.680 

        

Σύνολο μεταβλητών αποδοχών εκ 

των οποίων: 
0 0 0 

Σε μετρητά: 0 0 0 

Σε μετοχές ή ισοδύναμα δικαιώματα 

ιδιοκτησίας: 
0 0 0 

Σε άλλα μέσα:  0 0 0 

 Σύνολο ετήσιων αναβαλλόμενων 

μεταβλητών αποδοχών, εκ των 

οποίων: 

0 0 0 

Κατοχυρωμένες 0 0 0 

Μη κατοχυρωμένες 0 0 0 

 Συνολικό ποσό προσαρμογής των 

αποδοχών βάσει των εκ των υστέρων 

επιδόσεων που εφαρμόστηκε κατά 

το έτος και αφορά αποδοχές που 

είχαν αποδοθεί σε προηγούμενα έτη: 

0 0 0 

        

Αριθμός προσωπικού που έλαβε 

πληρωμή λόγω πρόσληψης:  
0 0 0 

        

Σύνολο πληρωμών λόγω πρόσληψης: 0 0 0 

        

Αριθμός προσωπικού που έλαβε 

αποζημίωση λόγω αποχώρησης: 
0 0 0 

        

Σύνολο αποζημιώσεων λόγω 

αποχώρησης: 
0 0 0 

        

Το υψηλότερο ποσό της ως άνω 

κατηγορίας που καταβλήθηκε σε ένα 

μεμονωμένο πρόσωπο: 

0 0 0 

 
7 

Περιλαμβάνονται και ποσά από αποζημιώσεις λόγω του Προγράμματος Αποχώρησης. Το Πρόγραμμα Αποχώρησης (Εθελούσιας Εξόδου) 
της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιήθηκε με βάση γενικά κριτήρια και απευθύνθηκε σε όλους τους εργαζομένους 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 2650/19.1.2012. Το πρόγραμμα αποχώρησης έχει αρμοδίως εγκριθεί από το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Παράρτημα: Λογιστική Ενοποίηση 

  

Θυγατρικές εταιρίες (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 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Euroinvestment & Finance Public LTD  
Χρηματοεπενδυτικές, κτηματικές 

εργασίες 
91% Κύπρος 
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Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών 
% 

συμμετοχής 
Χώρα 

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 

New Evolution Κτηματική Τουρ. & Αναπτ. 

A.E.  

Κτηματική, τουριστική & 

αναπτυξιακή εταιρεία 
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% Αίγυπτος 

Piraeus Egypt for Securities Brokerage Co. Χρηματιστηριακές εργασίες 98% Αίγυπτος 

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 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Piraeus Leasing Doo Beograd  Χρηματοδοτικές μισθώσεις 100% Σερβία 

Piraeus Real Estate Consultants Doo  Τεχνική & κατασκευαστική εταιρεία 100% Σερβία 

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

Piraeus Real Estate Egypt LLC  Τεχνική & κατασκευαστική εταιρεία 100% Αίγυπτος 

Piraeus Bank Egypt Investment Company  Εταιρεία επενδύσεων 98% Αίγυπτος 
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Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών 
% 

συμμετοχής 
Χώρα 

Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών 

Εργασιών Α.Ε.  
Πρακτορειακή - ασφαλιστική 100% Ελλάδα 

Piraeus Capital Management Α.Ε. 
Αμοιβαία κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών 
100% Ελλάδα 

Piraeus Insurance Brokerage Egypt Μεσιτεία ασφαλειών 96% Αίγυπτος 

Intergrated Services Systems Co.  
Εταιρεία αποθηκ. διαχ/σης & 

κίνησης αλληλογρ. 
98% Αίγυπτος 

Axia Finance PLC 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. 

επιχ. δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Πειραιώς Wealth Management A.E.Π.Ε.Υ Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 100% Ελλάδα 

Praxis Finance PLC 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. 

καταν. δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Axia Finance III PLC 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. 

επιχ. δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Praxis II Finance PLC 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. 

καταν. δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Axia III APC LIMITED 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. 

επιχ. δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Praxis II APC LIMITED 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλοπ. 

καταν. δανείων  
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

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

R.E Anodus LTD 
Εταιρεία συμβ. υπηρεσιών για real 

estate και συμμ. 
100% Κύπρος 

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

Solum Ltd Liability Co. 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 
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Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών 
% 

συμμετοχής 
Χώρα 

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 Ενοικιάσεις αυτοκινήτων 94% Ελλάδα 

ADFLIKTON INVESTMENTS LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

COSTPLEO INVESTMENTS LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

CUTSOFIAR ENTERPRISES LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

GRAVIERON COMPANY LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

KAIHUR INVESTMENTS LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

PERTANAM ENTERPRISES LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

ROCKORY ENTERPRISES LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

TOPUNI INVESTMENTS LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

ALBALATE COMPANY LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

AKIMORIA ENTERPRISES LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

ALARCONACO ENTERPRISES LIMITED Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 100% Κύπρος 

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

ZIBENO I ENERGY SA 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

μέσω ΑΠΕ και Συμβατικών Πηγών 

Ενέργειας  

83% Ελλάδα 

KOSMOPOLIS A΄ Α.Ε. ΕΚΜ/ΣΗΣ 

ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Διαχείριση εμπορικού κέντρου 100% Ελλάδα 

PARKING KOSMOPOLIS Α.Ε. 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 
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Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο εργασιών 
% 

συμμετοχής 
Χώρα 

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 

Exus Software Limited 
Εταιρεία Εμπορίας Προιόντων 

Πληροφορικής 
50% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Proiect Season Residence SRL Ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας  100% Ρουμανία 

Piraeus Jeremie Technology Catalyst 

Management ΑΕ 

Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
100% Ελλάδα 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τραπεζικές υπηρεσίες 100% Ελλάδα 

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε. 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 100% Ελλάδα 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε. Πρακτορεία ασφαλίσεων 100% Ελλάδα 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Α.Ε. Εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών 100% Ελλάδα 

KPM Energy Εταιρία Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας A.E. 

Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω ΑΠΕ 
80% Ελλάδα 

Solum Enterprise LLC Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 99% Ουκρανία 

ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.  

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - 

Ξενοδοχεία - Επαγγελματική 

Κατάρτιση & Εκπαίδευση 

100% Ελλάδα 

GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 

INVESTITII SRL 
Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 100% Ρουμανία 

PIRAEUS BANK (CYPRUS) NOMINEES 

LIMITED 
Αδρανής 100% Κύπρος 

MILLE FIN A.E. Εμπορία Οχημάτων 100% Ελλάδα 

MILLENIUM Α.Ε.Δ.Α.Κ. Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων 100% Ελλάδα 

Kion Mortgage Finance Plc 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. 

δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Kion Mortgage Finance No.3 Plc 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. 

δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Kion CLO Finance No.1 Plc 
Εταιρεία ειδ. σκοπού για τιτλ. στεγ. 

δανείων 
100% 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

R.E Anodus Two Ltd 
Εταιρεία συμμετοχών και 

επενδύσεων 
99% Κύπρος 

Beta Asset Management Bulgaria 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 
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Συγγενείς εταιρίες (μέθοδος ενσωμάτωσης καθαρής θέσης) 

Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο Εργασιών 
% 

Συμμετοχής 
Χώρα 

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης ΕΤΕΠ 

Κρήτης A.E. 
Διαχείριση τεχνολογικού πάρκου  30% Ελλάδα 

Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου Α.Ε.  
Διαχείριση κοινοτικών 

προγραμμάτων 
30% Ελλάδα 

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

Alexandria for Development & Investment  Εταιρεία επενδύσεων 22% Αίγυπτος 

Nile Shoes Company  Βιομηχανία υποδηματοποιίας 39% Αίγυπτος 

APE Commercial Property Κτημ. Τουρ. & 

Αναπτ. A.E.  
Εταιρεία συμμετοχών 28% Ελλάδα 

APE Fixed Assets Κτημ. Τουρ. & Αναπτ. A.E.  
Κτηματική, τουριστική και 

αναπτυξιακή εταιρεία 
28% Ελλάδα 

Τrieris Real Estate LTD  Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 23% 

Βρετανικές 

Παρθένες 

 Νήσοι 

Eυρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. 
Ασφάλειες γενικές, ζωής και 

αντασφάλειες 
30% Ελλάδα 

APE Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε.  
Κτηματική, τουριστική και 

αναπτυξιακή εταιρεία 
27% Ελλάδα 

Sciens Διεθνής Α.Ε. Επενδύσεων και 

Συμμετοχών  
Εταιρεία συμμετοχών 28% Ελλάδα 

Trastor A.E.E.A.Π.  
Εταιρεία επενδύσεων ακίνητης 

περιουσίας 
34% Ελλάδα 

Euroterra Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 39% Ελλάδα 

Rebikat Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 40% Ελλάδα 

Abies Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 40% Ελλάδα 

ACT Services A.E.  
Λογιστικές και φορολογικές 

υπηρεσίες 
49% Ελλάδα 

Exodus A.E.   Εφαρμογές πληροφορικής 50% Ελλάδα 

Good Works Ενεργειακή Α.Ε. 

Φωτοβολταϊκών Έργων  

Κατασκευή, λειτ. & εκμ. 

φωτοβολταϊκών πάρκων 
33% Ελλάδα 

Piraeus - TANEO Capital Fund Α.Κ.Ε.Σ. 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

κλειστού τύπου 

50% Ελλάδα 

ΑΙΚ Banka Τραπεζικές υπηρεσίες 21% Σερβία 

Τειρεσίας Α.Ε. 

Διατραπεζική εταιρεία ανάπτυξης, 

λειτουργίας και διαχείρισης 

πληροφοριακών συστημάτων 

24% Ελλάδα 



 

74 

 

Πυλώνας ΙΙΙ σε Ενοποιημένη Βάση 

Επωνυμία Εταιρείας Αντικείμενο Εργασιών 
% 

Συμμετοχής 
Χώρα 

PJ Tech Catalyst Fund 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο 

Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

κλειστού τύπου 

30% Ελλάδα 

ΠΥΡΡΙΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 51% Ελλάδα 

HELLENIC SEAWAYS A.N.E. Θαλάσσιες Μεταφορές - Ακτοπλοΐα  23% Ελλάδα 

ΕΥΡΩΑΚ ΑΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Συμμετοχές Real Estate 33% Ελλάδα 

 


