
 

 

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

 

 

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός  

Σύντομο ιστορικό και πρόσφατες εξελίξεις 

 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε στις 7 Φεβρουαρίου, 
σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ για το πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού (ΕΕΜ)  προς δημόσια διαβούλευση.  Το εν λόγω σχέδιο 
κανονισμού θέτει τις βάσεις για τη λειτουργία του ΕΕΜ από τη στιγμή 
που θα μεταβιβαστεί σε αυτόν η αρμοδιότητα εποπτείας των τραπεζών 
της ζώνης του ευρώ τον Νοέμβριο του 2014.  Η δημόσια διαβούλευση 
έχει διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων έως τις 7 Μαρτίου 2014.  Το τελικό 
κείμενο του κανονισμού θα έχει δημοσιευθεί έως τις 4 Μαΐου 2014. 
 
 
Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο περιγράφει τους κανόνες και τις 
διαδικασίες που διέπουν τις ακόλουθες πτυχές: 
 

· την αξιολόγηση της σημασίας μιας τράπεζας προκειμένου να 
καθοριστεί αν θα υπάγεται σε άμεση ή έμμεση εποπτεία της 
ΕΚΤ, 

· τη συνολική επίβλεψη του συστήματος εκ μέρους της ΕΚΤ, 
· τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών  αρμόδιων αρχών 

(ΕΑΑ) με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ΕΕΜ, 
· τις γενικές αρχές για τη διενέργεια των εποπτικών διαδικασιών 

από την ΕΚΤ, 
· τις διαδικασίες που αφορούν τα μικροπροληπτικά και τα 

μακροπροληπτικά καθήκοντα του ΕΕΜ, 
· τις ρυθμίσεις για τη στενή συνεργασία με χώρες των οποίων το 

νόμισμα δεν είναι το ευρώ, 
· τις διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της σχετικής 

νομοθεσίας. 
 
 
Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός δημιουργεί ένα νέο σύστημα 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας που περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ. Πρόκειται για τις 
χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, αλλά και για όσες έχουν 
αποφασίσει να συνεργαστούν στενά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, 
αν και δεν χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμά τους.  Οι βασικοί σκοποί 
του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και 
της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση 
της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη. 
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Στο πλαίσιο του νέου συστήματος, η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, ενώ θα συνεργάζεται στενά με 
τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εποπτεία όλων των υπόλοιπων πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό τη γενική 
επίβλεψη της ΕΚΤ.  Η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ανά πάσα στιγμή να αναλάβει την ευθύνη εποπτείας λιγότερο σημαντικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων.  Η ΕΚΤ θα εποπτεύει άμεσα περίπου 130 πιστωτικά ιδρύματα,  που αντιπροσωπεύουν σχεδόν 85% του 
συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει μια προσέγγιση σε 
ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με την οποία τραπεζικοί όμιλοι αποτελούμενοι από περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα 
εκλαμβάνονται ως ένα ίδρυμα.  
 
Ο χαρακτηρισμός ορισμένης τράπεζας ως σημαντικής συναρτάται προς τους ακόλουθους παράγοντες:  

i)    τη συνολική αξία των στοιχείων του ενεργητικού της, 
ii)   τη σημασία της για την οικονομία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη ή της ΕΕ συνολικά, 
iii)  το φάσμα των διασυνοριακών της συναλλαγών, 
iv)  το αν έχει ζητήσει ή λάβει δημόσια χρηματοδοτική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) ή την   
      Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ) και  
v)   το αν ανήκει στις τρεις σημαντικότερες τράπεζες της οικείας χώρας.  
 

Μια τράπεζα θα χαρακτηρίζεται σημαντική, εφόσον πληροί οποιοδήποτε από τα πέντε αυτά κριτήρια. 
 
Η ΕΚΤ και οι συμμετέχουσες εθνικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την άσκηση τραπεζικής εποπτείας έχουν ξεκινήσει 
από το Νοέμβριο 2013 τη διενέργεια συνολικής αξιολόγηση (comprehensive assessment) μεταξύ 128 πιστωτικών ιδρυμάτων της 
χωρών –  μελών της Ευρωζώνης,  που θεωρούνται «σημαντικά»  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΕΜ και,  ως εκ τούτου,  
εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Μεταξύ αυτών είναι και οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Η αξιολόγηση αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον ΕΕΜ,  καθώς εξασφαλίζει την αναγκαία σαφήνεια ως προς τις 
τράπεζες που θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη συνολική αξιολόγηση του τραπεζικού 
συστήματος τον Οκτώβριο του 2014, προτού αναλάβει τα νέα της εποπτικά καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2014. 
 
Η άσκηση επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους:  

· διαφάνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης για την κατάσταση των τραπεζών 
· εξυγίανση των ισολογισμών, προκειμένου να καθοριστούν και να εφαρμοστούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, αν και 

όπου χρειάζονται  και  
· οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προκειμένου να διαβεβαιωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι τράπεζες είναι κατ’ 

ουσίαν εύρωστες και αξιόπιστες.  
 
Η συνολική αξιολόγηση περιλαμβάνει τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες: 
 
1)    Αξιολόγηση των κινδύνων για σκοπούς εποπτείας, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται βασικοί κίνδυνοι όσον αφορά τους 
ισολογισμούς των τραπεζών, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη ρευστότητα, τη μόχλευση και τη χρηματοδότηση. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει ποσοτική και ποιοτική ανάλυση με βάση πληροφορίες για το παρελθόν ή το 
μέλλον και με σκοπό την αξιολόγηση του εσωτερικού προφίλ κινδύνου ορισμένης τράπεζας, της θέσης της σε σχέση με τράπεζες 
παρόμοιου μεγέθους και του βαθμού ευαισθησίας της σε μια σειρά εξωγενών παραγόντων. 
2)    Έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται το ενεργητικό των ισολογισμών 
των τραπεζών,  ως έχουν την 31η Δεκεμβρίου 2013.  Η εν λόγω αξιολόγηση θα είναι ευρεία και διεξοδική,  θα εξετάζει τα 
ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο αγοράς, περιλαμβάνοντας ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των στοιχείων που 
είναι δύσκολο να αποτιμηθούν, ιδίως εκείνων που εμπίπτουν στα στοιχεία ενεργητικού του επιπέδου 3 (τα στοιχεία εκείνα του 
ενεργητικού που, ελλείψει αγοράς με υψηλό βαθμό ρευστότητας ή παρόμοιων μέσων σύγκρισης, πρέπει να αποτιμώνται βάσει 
υποδειγμάτων), θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού, καθώς και τα εγχώρια και μη εγχώρια ανοίγματα. Επιπλέον  καλύπτονται 
όλες οι κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, περιλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των αναδιαρθρωμένων 
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δανείων και των ανοιγμάτων σε κρατικούς τίτλους.  Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού διενεργείται με 
αναφορά σε εναρμονισμένους ορισμούς, περιλαμβανομένων των ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα δάνεια που 
τελούν υπό ρύθμιση.  
3)  Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία αξιοποιεί και συμπληρώνει τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων 
του ενεργητικού,  παρέχοντας μια προοπτική εκτίμηση της ικανότητας των τραπεζών να απορροφούν τους κραδασμούς υπό 
ακραίες συνθήκες. 
 
Η ΕΚΤ ανακοίνωσε στις 3 Φεβρουαρίου την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνολικής αξιολόγησης. 
Συγκεκριμένα η ΕΚΤ αναφέρει ότι:  

· Ολοκληρώθηκε η άσκηση συλλογής της πρώτης σειράς δεδομένων. Η διαδικασία επιλογής των χαρτοφυλακίων λήγει 
στα μέσα Φεβρουαρίου. 

· H  άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των 
στοιχείων ενεργητικού. 

· Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών,  τα κεφαλαιακά όρια για το βασικό σενάριο και για το 
σενάριο δυσμενών εξελίξεων ορίζονται σε 8% και 5,5% των μέσων κεφαλαίου των κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1  
(Common Equity Tier 1) αντιστοίχως. 

 
Επί του παρόντος η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, οριστικοποιεί τη μεθοδολογία για τον έλεγχο της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Η μεθοδολογία θα δημοσιοποιηθεί στο σύνολό της στη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 
2014.  Η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει την επιλογή των χαρτοφυλακίων για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού στα 
μέσα Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και εξειδικευμένα τρίτα μέρη (επιθεωρητές, σύμβουλοι και 
εκτιμητές στοιχείων ενεργητικού)  θα εξετάσουν τις διεργασίες,  τις πολιτικές και τις λογιστικές πρακτικές των τραπεζών,  θα 
αναλύσουν την έκθεσή τους σε πιστωτικό κίνδυνο και τις προβλέψεις τους και θα αποτιμήσουν την αξία των εξασφαλίσεων και 
των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους.  Για την άσκηση θα χρησιμοποιηθεί ο ορισμός σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα για τον οποίο υπήρξε συμφωνία με την ΕΑΤ, δηλαδή κάθε ουσιώδες άνοιγμα με καθυστέρηση πληρωμής 90 ημερών 
θα κατηγοριοποιείται ως μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα, έστω και αν δεν αναγνωρίζεται ως επισφαλές ή απομειωμένο. 
 
Η συνολική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει επίσης αναπροσαρμογή της αξίας των πιο σημαντικών τίτλων του επιπέδου 3 (Level 3 
securities) (στοιχεία ενεργητικού μη ευχερώς ρευστοποιήσιμα και τα οποία είναι δύσκολο να αποτιμηθούν) για τους οποίους οι 
τράπεζες παρουσιάζουν στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια ή στα χαρτοφυλάκια συναλλαγών τους ουσιώδη ανοίγματα. Όσον αφορά 
τις τράπεζες με τα πιο σημαντικά τραπεζικά χαρτοφυλάκια, η συνολική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει επίσης ποιοτικούς 
ελέγχους των βασικών διεργασιών των τραπεζικών χαρτοφυλακίων και ποσοτικούς ελέγχους των υποδειγμάτων τιμολόγησης 
παραγώγων. 
 
Τα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια τίτλων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη τους (Held 
to Maturity) θα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα ανοίγματα σε πιστωτικούς κινδύνους που περιλαμβάνονται στο 
ίδιο χαρτοφυλάκιο,  δηλαδή οι επιδράσεις των σεναρίων στις παραμέτρους ζημιών και αθέτησης υποχρεώσεων θα 
υπολογίζονται και θα έχουν ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό μεγαλύτερων προβλέψεων. Ταυτόχρονα, τα ίδια είδη τίτλων που 
περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση (Available  For  Sale)  και τίτλων 
προοριζόμενων για εμπορική εκμετάλλευση (Held For Trading) θα αποτιμώνται στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, σύμφωνα με το 
σενάριο που θα χρησιμοποιείται. Θα δημοσιοποιηθούν πλήρως οι επιδράσεις που ασκεί η σταδιακή κατάργηση των εποπτικών 
προσαρμογών για τα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση στα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους. Επιπλέον, θα 
δημοσιοποιηθούν επίσης στο σύνολό τους τα ανοίγματα σε κρατικούς τίτλους που διακρατούν οι τράπεζες,  καθώς και οι 
αντίστοιχες ληκτότητες.  
 
Η ΕΚΤ αναμένει ότι τα σενάρια για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα αποσταλούν στις τράπεζες από την ΕΑΤ 
στα τέλη Απριλίου 2014. 
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Οικονομική Ανάλυση & Αγορές 
Λεκκός Ηλίας Chief Economist 2103288120 Lekkosi@piraeusbank.gr 
Παπιώτη Λιάνα Secretary 2103288187 PapiotiE@piraeusbank.gr 

Ελληνική Οικονομία 
Στάγγελ Ειρήνη Senior Economist 2103288192 Staggelir@piraeusbank.gr 
Κεφαλάς Κωνσταντίνος Economic  Analyst 2103739369 Kefalask@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
Πολυχρονόπουλος Διονύσης Economic  Analyst 2103288694 Polychronopoulosd@piraeusbank.gr 
Παπακώστας Χρυσοβαλάντης Economic  Analyst 210 3335468 Papakostasc@piraeusbank.gr 
Κωνσταντού Ευαγγελία Economic  Analyst 210 3739749 Konstantoue@piraeusbank.gr 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες 
Ρότσικα Δημητρία Economic  Analyst 2103288365 Rotsikad@piraeusbank.gr 

Μαργαρίτη Κωνσταντίνα Junior Economic 
Analyst 2103739642 Margaritik@piraeusbank.gr 

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

Θεσμικές και Εποπτικές Εξελίξεις  
Λεβεντάκης Αρτέμης Economic Analyst 2164001792 LeventakisAr@piraeusbank.gr 

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