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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή  θχξην Οδπζζέα πειηφπνπιν, 

θαη φιν ην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ γηα ηηο γλψζεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ.  

Δπίζεο, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη εμειίμεηο ζηελ δηεζλή νηθνλνκία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ηνπ 2007, δεκηνχξγεζε ηξηγκνχο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη απνζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Ζ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

άζθεζεο κηθξνπξνιεπηηθήο θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαηέζηε αλαγθαία πεξηζζφηεξν απφ πνηέ. 

Πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε πνξεία δεκηνπξγίαο «Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Έλσζεο» ε 

ΔΔ πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

ηζρπξφηεξσλ θαη αλζεθηηθφηεξσλ ηξαπεδψλ κε εληζρπκέλν θαλνληζηηθφ θαη επνπηηθφ 

πιαίζην. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο απνηειεί ε ζεζκνζέηεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία 

«Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ» θαη ηελ αλάζεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ζηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζε ζρέζε κε πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή 

επνπηεία πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. θνπφο είλαη ε απνηχπσζε ηνπ λένπ ξφινπ ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζηελ άζθεζε κηθξνπξνιεπηηθήο θαη 

καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο, ε ζπλεξγαζία ηεο κε άιιεο επνπηηθέο αξρέο, ε άζθεζε 

ησλ εμνπζηψλ επνπηείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ, 

επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο εζηηάδνληαο ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο ησλ πιένλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηθηψλ, ηε ηειεπηαία δεθαεηία 2008-2017. 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Σξαπεδηθή επνπηεία, Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο, επνπηηθφο 

ξφινο ηεο ΔΚΣ. 
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SUMMARY 

Developments in the international economy during the 2007 financial crisis have 

created turmoil in the global economy and the destabilization of the financial sector. 

The creation of a single institutional framework for the conduct of micro-prudential 

and macro-prudential supervision of financial institutions has become more necessary 

than ever. Oriented towards the creation of a "European Banking Union", the EU is 

striving to build an efficient financial sector of stronger and more resilient banks with 

a strengthened regulatory and supervisory framework. The purpose of this diplomacy 

is the institutionalization of Council Regulation (EU) No 1024/2013 on the creation of 

a "Single Supervisory Mechanism" and the assignment of specific tasks to the 

European Central Bank in relation to policies concerning the prudential supervision of 

credit institutions. The purpose is to illustrate the new role of the European Central 

Bank in the exercise of micro-prudential and macro-prudential supervision, its 

cooperation with other supervisory authorities, the exercise of supervisory powers and 

the assessment of credit institutions. In addition, the financial system in Greece is 

investigated during the crisis period by focusing on Piraeus Bank through a financial 

analysis of the most important indicators in the last decade 2008-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Banking Supervision, Single Supervisory Mechanism, Supervisory role of 

the ECB. 
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ΖΠΑ: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

ΜΔΟ: Μεηθηέο Δπνπηηθέο Οκάδεο 

ΟΔΥΓ: Οκίισλ Δηεξνγελψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ΔΔ: πλζήθε Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ΛΔΔ: πλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

ΣηΔ: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

ΣΥ: Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο 

BRRD: Bank Recovery and Resolution Directive  

CDOs: Collateralized Debt Obligations 

CDSs: Credit Default Swaps  

EFSF: European Financial Stability Facility 

EFSM: European Financial Stabilisation Mechanism 

ΔΒU: European Banking Union - Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Έλσζεο 

ΔΒΑ: European Banking Authority 

EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions Authority   

ELA: Emergency Liquidity Assistance  

ESM: European Stability Mechanism 

ESMA: European Securitiesand Markets Authority  

FED: Federal Reserve System 

LCR: Liquidity Coverage Ratio  

NSFR: Νet Stable Funding Ratio - Γείθηεο θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο 

SREP: Supervisory Review and Evaluation Process  

SRM: Single Resolution Mechanism 

SSM: Single Supervisory Mechanism 

ΔSRB: European Systemic Risk Board 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε κεηά 

ην μέζπαζκα ηεο πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. H απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

νδήγεζε ζε δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ δηάξζξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζε 

δηεζλέο επίπεδν. ε επξσπατθφ επίπεδν αλέδεημε κηα ζεηξά απφ ζεζκηθέο αδπλακίεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηε δψλε ηνπ επξψ πξνθαιψληαο δηάρπηε νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή αζηάζεηα. Ζ αλάγθε ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηνπ επξσλνκίζκαηνο 

πξνέηξεςε ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο λα δηακνξθψζνπλ 

ηηο βάζεηο ελφο Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πην ηζρπξνχ θαη 

αλζεθηηθνχ ζε κειινληηθέο αλαδπφκελεο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. 

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο δεκηνχξγεζαλ έλαλ εληαίν θνξέα επνπηείαο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

αλέζεζαλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), ε νπνία αλαιακβάλεη επηπιένλ 

εηδηθά θαζήθνληα κηθξνπξνιεπηηθήο θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ζέζπηζε ηνπ θαλνληζκνχ (EE) αξηζ. 

1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ 

(SSM) έρεη ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηελ αζθάιεηα ηεο επξσζηίαο ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, λα εληζρχζεη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή νινθιήξσζε θαη ηε 

δηαζθάιηζε ζπλεπνχο επνπηείαο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ε ΔΚΣ θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο Δζληθέο Αξκφδηεο 

Αξρέο (ΔΑΑ) ησλ θξαηψλ κειψλ νη νπνίεο δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία επνπηηθνχ 

έξγνπ. 

ην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αλάιεςεο ηεο πιήξνπο επνπηείαο, ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα δηελεξγεί ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ππφθεηληαη ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ή ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ 

θίλδπλν ζηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο Δπξσδψλεο.  

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε επηά βαζηθέο ελφηεηεο φπνπ 

επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (EE) αξηζ. 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά 
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ηε δεκηνπξγία «Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ» θαη ηελ αλάζεζε εηδηθψλ 

θαζεθφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη ε 

θαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θάλνληαο κηα ηδηαίηεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο βαζηζκέλε ζε νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο. 

ηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ επέθεξε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

θαζψο θαη ζηνπο θιπδσληζκνχο  πνπ ππέζηε ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ζηελ 

Ακεξηθή, ηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην επνπηείαο κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηα εηδηθά θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ, θαζψο θαη ηελ 

άζθεζε κηθξνπξνιεπηηθήο θαη καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ 

Μεραληζκνχ πνπ νξίδεηαη σο ¨ζχζηεκα ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο¨. Γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο 

επνπηείαο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ), ηε ζπλεξγαζία εληφο ηνπ 

ΔΔΜ κεηαμχ ηεο ΔΚΣ θαη ησλ ΔΑΑ αιιά κε άιια Δπξσπατθά φξγαλα θαη θνξείο. 

ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε ελφηεηα αλαθέξνληαη νη εμνπζίεο ηεο ΔΚΣ ζηα πιαίζηα ηεο 

άζθεζεο ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ θαη νη δηαδηθαζίεο επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζεί ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη κηα ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ επνπηεία ησλ ειιεληθψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ, ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ ειιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ. Οινθιεξψλνληαο 

ηελ εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηελ πεξίνδν 

δεθαεηίαο (2008-2017) ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο  κε ηε κέζνδν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηεο ηξάπεδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΖ 

ΚΡΊΖ 

1.1  Ζ Υξεκαηνπηζηωηηθή θξίζε 

Ζ πξφζθαηε δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε κεγαιχηεξε κεηά ην δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν, μεθίλεζε απφ ηηο Ζ.Π.Α ην 2007 θαη εμαπιψζεθε ηαρχηαηα ζηελ 

Δπξψπε κέζσ ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Ζ θξίζε έγηλε 

νξαηή κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ ησλ 

Ζ.Π.Α. θαη ηεο αγνξάο ηηηινπνηεζέλησλ δαλείσλ, δειαδή νκνιφγσλ πνπ ήηαλ 

θαιπκκέλα κε ζηεγαζηηθά δάλεηα πςεινχ θηλδχλνπ. Ζ επέθηαζε ηεο θξίζεο ζηηο 

αγνξέο νκνιφγσλ θαη ηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο νδήγεζε ζε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε ε 

νπνία θιφληζε άκεζα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

αθνινχζσο δηαηάξαμε ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Ζ εθξεθηηθή άλνδνο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

ρακειήο εμαζθάιηζεο (subprime mortgages) ιφγσ ηνπ ρακεινχ επηηνθίνπ ρνξήγεζεο 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ έσο ην 2004 θαη ε απφηνκε αχμεζή ηνπ ην 2006, νδήγεζε ζηε 

δξακαηηθή θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο αθηλήησλ. πγθεθξηκέλα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

Αχγνπζηνο 2007 – Ννέκβξηνο ηνπ 2007, θαηαζρέζεθαλ πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην 

θαηνηθίεο ιφγσ ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηνιεπηψλ 

πξνο ηηο ηξάπεδεο. ηαδηαθά δηνγθψζεθε κε ηελ πηψρεπζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ κε κεγάιε έθζεζε ζε ζηεγαζηηθά δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε 

απνθνξχθσκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ην 2008, ηελ ηέηαξηε 

κεγαιχηεξε επελδπηηθή ηξάπεδα ησλ Ζ.Π.Α. H ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers 

επηηαρχλεη αθνινχζσο θαη ηε ρξενθνπία ηεο κεγαιχηεξεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο ηνπ 

θφζκνπ, ηεο ΑIG.  Χο πνιηηηθή αληίδξαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ην 

ακεξηθαληθφ δεκφζην, κέζσ ηεο νκνζπνλδηαθήο ηξάπεδαο FED, ιακβάλεη κηα ζεηξά 

κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε ζηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

φπσο ην πξφγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο ην Γεθέκβξην ηνπ  2007, ηε δηάζσζε ηεο 

Bear Stearns κέζσ ηεο JP Morgan ην Μάξηην ηνπ 2008 θ.α. ηα νπνία θφζηηζαλ 600 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο.
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Αίηηα ηεο θξίζεο 

χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο ηα αίηηα ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζεσξνχληαη βαζχηεξα θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αδπλακία ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ, λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα 

δηαρεηξηζηεί κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλέηεηλαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο είλαη νη εμήο
1
.: 

 Οη παγθφζκηεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Υψξεο φπσο ε Κίλα 

γλψξηζαλ κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ιφγσ ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ 

αγαζψλ ζηηο ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα λα ηνπνζεηεζεί ην ζπλάιιαγκά ηνπο ζε 

νκφινγα ησλ ΖΠΑ, θξαηψληαο ην δνιάξην ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα. 

Αληίζεηα ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ παξέκεηλαλ ζε ρακειά επίπεδα, κε 

απνηέιεζκα λα εληζρπζεί ε ξεπζηφηεηα θαη ν δαλεηζκφο. 

 Ζ απμεκέλε κφριεπζε: πλέπεηα φισλ απηψλ ήηαλ θαη ε αχμεζε ηνπ 

δαλεηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ε έθζεζε φινπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαγξάςνπλ πςειέο απνδφζεηο δαλείζηεθαλ ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηα 

θεθάιαηά ηνπο θαη πξνρψξεζαλ ζε επελδχζεηο πςεινχ ξίζθνπ. 

 Ζ χπαξμε αζπκκεηξηθήο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα δνκεκέλα πξντφληα 

CDOs (Collateralized Debt Obligations), CDSs (Credit Default Swaps) θ.α., 

παξείρε ηελ επθαηξία ζηνπο εθδφηεο ηνπο λα αλαιακβάλνπλ ππεξβνιηθφ 

θίλδπλν κε αδηαθαλή ηξφπν, θίλδπλνο ν νπνίνο νχηε ηηκνινγνχηαλ ζσζηά θαη 

νχηε αληηζηαζκηδφηαλ επαξθψο. 

 Ρπζκηζηηθά θελά θαη έιιεηςε επαξθνχο επνπηείαο: Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, απνηέιεζε ε κε επαξθήο παξνπζία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ 

άζθεζε ειέγρνπ ηεο αγνξάο. 

 

                                                           
1
Σ. Κολλίντηασ και Μ. Ψαλιδόπουλοσ, Καραμοφηθσ Ν., Γκίκασ Χαρδοφβελθσ, «Οι Κρίςεισ του 1929 και 

του 2008 και οι πολιτικζσ αντιμετϊπιςισ τουσ», Σόμοσ ΙV, Σεφχοσ 8, Δεκζμβριοσ 2009-Οικονομία και 
Αγορζσ, Eurobank Research (τελευταία πρόςβαςθ 3/8/2018) 
https://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/EconomyMarketsIV8.pdf 
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1.2  Οη επηπηώζεηο ηεο ρξεκαηνπηζηωηηθήο θξίζεο ζηελ Δπξώπε 

Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηαθέξζεθε γξήγνξα ζηελ Δπξψπε κέζσ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ είραλ κεγάιε έθζεζε ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά 

ελππφζεθσλ δαλείσλ, πξνθαιψληαο κεγάιε χθεζε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε 

δπζκελή απνηειέζκαηα ηφζν ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Καηά 

ζπλέπεηα πξνθιήζεθαλ αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία φπσο: ζεκαληηθέο 

κεηψζεηο ζηε ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο, πηψζε ηνπ εηζαγσγψλ (εμσηεξηθφ εκπφξην), 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη κείσζε ηνπ δαλεηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο θφβνο δηάρπζεο ηεο θξίζεο ζηελ Δπξσδψλε νδεγεί ηελ ΔΚΣ, ηνλ 

Αχγνπζηνπ ηνπ 2008, ζε ιήςε έθηαθησλ κέηξσλ παξνρήο ξεπζηφηεηαο πξνο ην 

Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα αζθείηαη πνιηηηθή κέηξσλ παξνρήο 

ξεπζηφηεηαο 95 δηο επξψ κε ζηαζεξφ επηηφθην, επέθηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ησλ 

πξάμεσλ καθξνρξφληαο αλαρξεκαηνδφηεζεο, δηεχξπλζε ησλ απνδερφκελσλ πξνο 

εγγχεζε ηίηισλ απφ ην Δπξσζχζηεκα θ.ιπ. 

Ζ κεγάιε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξψπεο έθεξε ζην πξνζθήλην παζνγέλεηεο πνπ 

είραλ δεκηνπξγεζεί επί δεθαεηίεο ζηα δεκνζηνλνκηθά αξθεηψλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ επηινγή ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο 

κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε ειιεηκάησλ θαη ηε 

δηφγθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε κεηαηξνπή ηεο θξίζεο 

απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζε δεκνζηνλνκηθή θαη ζε θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο. Σν 

ζχζηεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε αλεπαξθέο εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη ζηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ησλ ρσξψλ θαη φρη ζην 

επίπεδν δεκνζίνπ ρξένπο αιιά θαη ιφγσ ηεο έιιεηςεο επνπηείαο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

αδπλακία ηεο Δπξσδψλεο αλαδείρζεθε ε έιιεηςε κεραληζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ρσξψλ εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ελψ 

παξάιιεια δελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε γηα θζελφ δαλεηζκφ φπσο νη ρψξεο Διιάδα, 

Ηξιαλδία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Κχπξνο. 
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1.2.1  Ο Δπξωπαϊθόο Μεραληζκόο ηαζεξνπνίεζεο 

ηνλ αληίθηππν κηαο νινθιεξσηηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

ζηελ Δπξσδψλε  απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ ηακείνπ νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή απεηινχληαη απφ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 ζεζκνζεηήζεθε ν 

Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξνπνίεζεο (ESM), κε έδξα ην Λνπμεκβνχξγν πξνο 

αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξνπνίεζεο 

(EFSF) θαη ηνπ  Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξνπνίεζεο 

(EFSM). Ο Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο είλαη έλαο νξγαληζκφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθή βνήζεηα, κε ηε κνξθή δαλείσλ, 

ζε ρψξεο ηεο επξσδψλεο ή κε ηε κνξθή λένπ θεθαιαίνπ ζε ηξάπεδεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ESM είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

απηψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ κε επηδνηνχκελν επηηφθην, απφ πγηέζηεξα νηθνλνκηθά 

θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα φισλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή βάζε ηνπ ESM είλαη θεθάιαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο επξσδψλεο νη νπνίεο παξέρνπλ ζ‟ απηφλ 

κέγηζηε δαλεηνδνηηθή ηθαλφηεηα 500 δηο επξψ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ΔSM κπνξεί λα 

αληιεί θεθάιαηα κε ηελ έθδνζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ ή κε ηε ζχλαςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή άιισλ ζπκθσληψλ ή ξπζκίζεσλ κε ηα κέιε ηνπ ESM θαζψο 

θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ή άιια ηξίηα κέξε. Ο ESM έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δαλείδεη απεπζείαο ηηο θπβεξλήζεηο, λα αγνξάδεη ηα ρξέε ηνπο (θξαηηθά νκφινγα) 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηηο ηξάπεδεο κε αλαθεθαιαηνπνίεζε κε αληάιιαγκα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε
2
.  

 

1.2.2  Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο ΗΗΗ 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο ε Δπξσπατθή Έλσζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθαηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο Βαζηιείαο γηα  ηξνπνπνίεζε ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

(Βαζηιεία Η θαη Βαζηιεία ΗΗ), δεκνζηεχνληαο ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 δπν 

                                                           
2
 Σο Βιμα, «Σι είναι και πϊσ λειτουργεί ο Ευρωπαϊκόσ Μθχανιςμόσ τακερότθτασ (ESM)» (τελευταία 

πρόςβαςθ 16/8/2018) 
www.tovima.gr/.../ti-einai-kai-pws-leitoyrgei-o-eyrwpaikos-mixanismos-statherotitas-e... 
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εθζέζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην λέν δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην γλσζηφ σο Βαζηιεία ΗΗΗ. 

Κχξην κέιεκα απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε αληηκεηψπηζε, κέζσ καθξνπξνιεπηηθψλ 

πνιηηηθψλ, ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα
3
. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ ζπκθψλνπ Βαζηιείαο ΗΗΗ επηδηψθεηαη: 

 ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλέπεηαο θαη δηαθάλεηαο αλαθνξηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, 

 ε ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απφ πιεπξάο θάιπςεο 

θηλδχλσλ, 

 ε εηζαγσγή απινπνηεκέλνπ δείθηε θεθαιαηαθήο εμάξηεζεο, ν νπνίνο ζα 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ πθηζηάκελνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, 

 ε εηζαγσγή κηαο ζεηξάο κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο δηαθξάηεζεο θεθαιαίσλ πξνο 

αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ, 

 ε εηζαγσγή πξνηχπνπ ειάρηζηεο ξεπζηφηεηαο, ζε παγθφζκην επίπεδν, φπνπ 

πεξηιακβάλεηαη Γείθηεο Κάιπςεο Ρεπζηφηεηαο 30 εκεξψλ. Ο δείθηεο 

θάιπςεο ξεπζηφηεηαο (liquidity coverage ratio- LCR) θαη ν δείθηεο θαζαξήο 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο (net stable funding ratio- NSFR) είλαη δχν λέα 

εξγαιεία κέηξεζεο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ εηζάγεη ε Βαζηιεία ΗΗΗ κε ζθνπφ λα 

δψζεη ζηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, γηα πξψηε θνξά, δηεζλψο ζπγθξίζηκα δεδνκέλα 

γηα ηελ ηξαπεδηθή ξεπζηφηεηα. 

 Δπηπιένλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

(επέθηαζε), νη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξαθξαηνχλ πςειφηεξν 

απνζεκαηηθφ απφ φηη πξνβιέπεηαη ζπλήζσο, ψζηε λα θαιχπηνπλ ή λα 

εληζρχνπλ ην Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ζε πεξηφδνπο χθεζεο ή θξίζεο
4
.  

Οπζηαζηηθά ε Βαζηιεία ΗΗΗ απνηειεί ζεκαληηθή ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ (Βαζηιεία ΗΗ) θαη θαζηέξσζε θαηλνηφκσλ κέζσλ 

                                                           
3
 Γκόρτςοσ Χ., Βαςιλεία ΙΙΙ, «Η ανακεϊρθςθ του ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ Επιτροπισ τθσ 

Βαςιλείασ για τθν Σραπεηικι Εποπτεία με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςτακερότθτασ του διεκνοφσ 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ» (τελευταία πρόςβαςθ 4/8/2018) 
https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/30-z%20GORTSOS%20519-540.pdf 
4
   Απόςτολοσ Γ. Χριςτόπουλοσ, Ιωάννθσ Γ. Ντόκασ (2012), «Θζματα τραπεηικισ και 

χρθματοοικονομικισ κεωρίασ» ςελ.201 
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καθξνπξνιεπηηθήο  ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζπζηεκηθφ θίλδπλν. 

 

1.3  Οη επηπηώζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό 

ζύζηεκα 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ήηαλ αλαπφθεπθην 

λα αθήζεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο 

Διιάδαο εκθαλίζηεθε αξρηθά πεξηζζφηεξν αλζεθηηθφ θαη ζηαζεξφ απφ εθείλν ησλ 

ΖΠΑ θαη πνιιψλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ιφγσ ηεο πνιχ κηθξήο έθζεζεο ηνπ ζε ζχλζεηα 

επελδπηηθά πξντφληα πςεινχ θηλδχλνπ θαη ηεο κεησκέλεο επέθηαζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, γεγνλφο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε απνδνηηθφηεηα θαη ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηά ηνπο λα επεξεαζηεί ζε ιηγφηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ηξάπεδεο άιισλ ρσξψλ. Χζηφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε επηδεηλψζεθε ην 2008 ζηελ 

Διιάδα απφ ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία ηεο. Σα ρξφληα 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πςειά ειιείκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζπληέιεζαλ ζε 

βαζηά δεκνζηνλνκηθή θξίζε κε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία έσο 

ζήκεξα. 

Αξρηθά παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία ιφγσ ησλ 

απνζχξζεσλ ηνπ 30% ησλ θαηαζέζεσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ  λνηθνθπξά 

θαη  επηρεηξήζεηο αθελφο γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο 

κείσζεο ησλ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ θαη ηεο αλνδηθήο ηάζεσο ηεο αλεξγίαο αθεηέξνπ 

επηθξαηνχζε ν θφβνο κηαο άηαθηεο ρξεσθνπίαο ηεο ρψξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

φηη νη θαηαζέζεηο ησλ εγρψξησλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηψζεθαλ απφ 228 

δηζ. επξψ ην 2008, ζε 151 δηζ. επξψ ην 2012.  

Σν δεκφζην έιιεηκα ηνπ 2009 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Τπεξεζίαο (ΔΛΣΑΣ) δηακνξθψζεθε ζην πςειφ πνζνζηφ ηνπ 15,4% ηνπ ΑΔΠ 

έλαληη ησλ αξρηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο θπβέξλεζεο γηα έιιεηκα ηεο ηάμεσο ηνπ 6%. Σν 

γεγνλφο απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη αγνξέο θαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο λα  ζηξέςνπλ 

ηελ  πξνζνρή ηνπο ζηηο παζνγέλεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σαπηφρξνλα 

γελλήζεθαλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
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βάζεηο θαη ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ δηαζέηεη, λα ζηεξίμεη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία 

θαη θαη‟ επέθηαζε ην Δπξσπατθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζην ελδερφκελν κηαο 

πηζαλήο ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο.  

Σελ πεξίνδν εθείλε νξηζκέλνη νηθνλνκηθνί  αλαιπηέο ακθηζβήηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο Διιάδαο λα αλαρξεκαηνδνηήζεη ην δεκφζην ρξένο ηεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 

ηα  spreads ηνπ δεθαεηνχο νκνιφγνπ ηνπ ειιεληθνχ δεµνζίνπ εθηηλάρζεθαλ ζηηο 900 

µνλάδεο βάζεο θαη νη νίθνη αμηνιφγεζεο πξνρψξεζαλ ζε µηα ζεηξά ππνβαζµίζεσλ 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηεο. Ζ Standard & Poor‟s εθηηκψληαο φηη, ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, νη επελδπηέο ζα ράζνπλ ην 30-50% ηεο αμίαο 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, πξνθάιεζε κεγάιε πηψζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο
5
. 

ηελ ζπλέρεηα, ην 2010 αθνινχζεζαλ επηπιένλ ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο, απφ ηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο Fitch, Moody‟s θαη Standard 

& Poor‟s κε εμαηξεηηθά δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

Ζ κεγάιε χθεζε ηεο νηθνλνκίαο επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ην ελεξγεηηθφ ησλ 

ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ  ηα νκφινγα ηνπ  ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ αιιά θαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Δπηπιένλ ε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ησλ ηξαπεδψλ επιήγεζε ζεκαληηθά κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ ρνξεγνχκελσλ 

πηζηψζεσλ, ηελ αχμεζε ησλ ρνξεγεηηθψλ επηηνθίσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

δπζρεξεηψλ ζηνπο φξνπο δαλεηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα  νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

παξνπζηάδνπλ  ζεκαληηθέο απψιεηεο απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη 

βξίζθνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο απφ ηε δηεζλή δηαηξαπεδηθή αγνξά. 

Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο δπζθξαγίαο, ην Μάτν ηνπ 2009, κέζα απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ θαη 

ιήςε κέηξσλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ, κε ζθνπφ λα αλαθηήζεη ε ρψξα ηελ αμηνπηζηία 

ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηειηθά δελ θαηαθέξλεη λα αληηζηξέςεη ην αξλεηηθφ θιίκα  κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζθπγή ηεο ρψξαο γηα βνήζεηα ζην κεραληζκφ ζηήξημεο. 

Δληάζζεηαη ζε πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο θαη δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

ππνγξάθνληαο κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν πνπ απνηεινχλ ην κεραληζκφ 

                                                           
5
 Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ- Ετιςια Ζκκεςθ 2010, «Η ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ, θ ευρωπαϊκι 

χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα και το πρόγραμμα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ» (τελευταία  
http://www.hcmc.gr/aweb/files/Annual_Reports/files/Annual2010.pdf  (πρόςβαςθ 5/8/2018) 
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ζηήξημεο, γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείνπ πξνο ηελ Διιάδα χςνπο 110 δηζ. επξψ έλαληη 

ιήςεο απζηεξψλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ απνβιέπνληαο ζηε ζηήξημε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο. ηελ πνξεία 

αθνινχζεζε δεχηεξν θαη ηξίην κλεκφλην ζπλεξγαζίαο ζπλνδεπφκελα απφ δαλεηζκφ, 

κηα ζεηξά κέηξσλ ζθιεξήο ιηηφηεηαο γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ζπλερήο επίβιεςε θαη 

απζηεξήο επνπηείαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο ρψξαο 

απφ ηνπο ζεζκνχο. ηφρνο φισλ απηψλ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο είλαη 

ε γεληθή δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, ε 

βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή εθηεηακέλσλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ αλάθηεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο εζληθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ κεζνπξφζεζκε ηφλσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

1.4  Ζ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο επνπηείαο ηωλ ηξαπεδώλ 

Γεδνκέλνπ φηη κεηά ηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε, ην δήηεκα ελφο εληαίνπ 

επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαδείρζεθε σο 

θνξπθαίν δήηεκα. Ήδε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2008, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ Γάιινπ πξψελ θεληξηθνχ ηξαπεδίηε, ηνπ θ. Jacques de Larosière, 

αλάζεζε ζε εηδηθή νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ, πςεινχ επηπέδνπ, λα ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ησλ επξσπατθψλ επνπηηθψλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ.  

Οη πξνηάζεηο ηεο Έθζεζεο de Larosière σο πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο εληζρπκέλνπ 

επξσπατθνχ πιαηζίνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο ζπληζηνχλ δπν λένπο ππιψλεο. Ο 

πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε ελφο επξσπατθνχ θνξέα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ ζην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ), ην νπνίν ζα είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ επζχλε ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη ν δεχηεξνο 

ππιψλαο αθνξά  ην Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΥΔ) 

αξκφδην γηα ηελ κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

θνπφο ηεο πινπνίεζεο ησλ δχν απηψλ ππιψλσλ είλαη λα επηηεπρζνχλ κεηαμχ ηνπο 



 
 

17 
 

ζπλέξγεηεο, ψζηε λα ππάξμεη ακνηβαία ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζχλδεζε πιαηζίσλ καθξνπξνιεπηηθήο 

θαη κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο.       

Καη‟ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Έθζεζεο de Larosière, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πξνρψξεζε αξρηθά ζηελ ζχζηαζε ησλ ηξηψλ ηνκεαθψλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) 

βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1092/2010. Οη ηξεηο θαινχκελεο «Δπξσπατθέο 

Δπνπηηθέο Αξρέο» (European Supervisory  Authorities) είλαη: 

 ε Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (“European Banking Authority” ή “ΔΒΑ“)  

βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1093/2010, 

 ε Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (European Securitiesand 

Markets Authority) βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 1094/2010, 

 ε Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ  πληάμεσλ  (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority ή EIOPA), βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1095/2010. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζµαηηθφηεηαο ηεο µηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ θνξέσλ παξνρήο 

ρξεµαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ηξεηο 

Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο καδί κε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ 

Κηλδχλνπ ζπγθξνηνχλ ην θαινχκελν Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Δπνπηείαο (ΔΥΔ) ην νπνίν ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011. πζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ΔΥΔ απνηεινχλ ε Μεηθηή Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ 

Αξρψλ θαη νη αξκφδηεο ή επνπηηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ. Ο ζπλδπαζκφο ελφο 

παλεπξσπατθνχ πιαηζίνπ ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο κε ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 

ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα κηα 

νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή επνπηεία. 

 

1.5  Ζ πνξεία πξνο ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ζ εμέιημε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ρξένπο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ αγνξψλ θαη νη 

αληζνξξνπίεο ζηε κεηάδνζε κηαο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε δψλε ηνπ Δπξψ 
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άλνημε εθ λένπ ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο παλεπξσπατθήο 

επνπηηθήο αξρήο εζηηάδνληαο ζηε δηακφξθσζε κηαο «Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο 

Έλσζεο» (European Banking Union). Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 19
εο

 Οθησβξίνπ 

2012 θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επξσπατθή ηξαπεδηθή έλσζε ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδεηαη ζε έλα πεξηεθηηθφ θαη ιεπηνκεξέο εληαίν εγρεηξίδην θαλφλσλ γηα ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. Βαζηθά 

ζπζηαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε απνηεινχλ ε ζχζηαζε
6
:  

 κίαο θεληξηθήο επνπηηθήο αξρήο πνπ λα αλαινγεί θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη λα ηειεί ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΔΚΣ ζην πιαίζην ελφο 

Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ, 

 έλα ππεξεζληθφ φξγαλν δηεπζέηεζεο ησλ κε πγηψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ζην 

πιαίζην ελφο Δληαίνπ Μεραληζκνχ Δμπγίαλζεο θαη έλα ππεξεζληθφ ηακείν 

δηάζσζεο γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ πνπ 

πξνθαινχληαη θαη 

 έλα θνηλφ ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ελφο Δληαίνπ Μεραληζκνχ Πξνζηαζίαο ησλ Καηαζέζεσλ. 

 Ζ νινθιήξσζε ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο ζπληζηά ην πην πνιχπινθν θαη θηιφδνμν 

εγρείξεκα ηεο Δπξψπεο θαη απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ 

θιάδν. Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηεο επξσπατθήο ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο, νη λένη 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ηα κέηξα ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο πξφθεηηαη λα κεηαβάινπλ 

ζεκαληηθά ηε ζηξαηεγηθή ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ αλακέλεηαη  λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ νξζή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκία, ηε κείσζε ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγνξάο, ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ, 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

εληζρχνληαο ην Δπξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
7
. 

 

                                                           
6
Γκόρτςοσ Χ., Η «Ευρωπαϊκι Σραπεηικι Ζνωςθ»: μια ςυνοπτικι κεϊρθςθ των κεςμικϊν και 

κανονιςτικϊν διαςτάςεων,2015, ςελ.7 (τελευταία πρόςβαςθ 4/8/2018)  
https://www.des.unipi.gr 
7
 Σράπεηα Πειραιϊσ, Οικονομικι Ανάλυςθ και Αγορζσ «Οι εξελίξεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Σραπεηικι 

Ζνωςθ», 2014 (τελευταία πρόςβαςθ 2/9/2018) 
www.piraeusbankgroup.com/.../Developments-in-the-European-Banking-Union.pdf 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΟΠΣΔΗΑ 

ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

 

2.1 Ο Καλνληζκόο 1024/2013 

Ζ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζεζκνζέηεζε κηαο εληαίαο επξσπατθήο 

επνπηηθήο αξρήο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην EcoFin ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2013 κε ηε ζχζηαζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1024/2013 ηνπ 

πκβνπιίνπ «αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ζηελ Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα ζε ζρέζε κε πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ»
8
. Ο ελ ιφγσ θαλνληζκφο  βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεζκνζεηείηαη ν 

Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα έρεη σο λνκηθή βάζε ηε 

δηάηαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 127 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ). 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο (ΔΔΜ) ν νπνίνο  ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 

ηνπ 2014, εθδφζεθε κε πιήξε ζεβαζκφ πξνο ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη 

αλαινγηθφηεηαο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ΔΔ), θαζψο θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα 

θαη ηηο αξρέο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηνλ ράξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

ΔΔ
9
. Απνηειεί έλα λέν ζχζηεκα ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο θαζψο ε επνπηεία 

αλαηέζεθε ζε κηα ππεξεζληθή αξκφδηα αξρή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(ΔΚΣ) θαη ηηο Δζληθέο Αξκφδηεο Αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ.
10

 ηα 

πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ΔΔΜ, αλαζέηεη ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

(ΔΚΣ) εηδηθά θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Με γλψκνλα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

έρεη ζηφρν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επξσζηία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο  ζηελ ΔΔ θαη ζε θάζε θξάηνο 

                                                           
8
 ΔΔ L 287/29.10.2013, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, ζει.63-89 (ηειεπηαία πξφζβαζε 25/7/2018) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EL 
9
 Χάρτθσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, άρκρα 8,16, και 47. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT(τελευταία πρόςβαςθ 
5/8/2018)   
10

ΔΔ L 287/29.10.2013, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, Άξζξν 7, Σα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε είλαη νη 

ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη εθείλα ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πνπ δελ αλήθνπλ κελ ζηε δψλε ηνπ επξψ 

αιιά έρνπλ επηιέμεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΔΔΜ κε ηελ θαζηέξσζε ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αληίζηνηρσλ εζληθψλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηεο ΔΚΣ. (ηειεπηαία πξφζβαζε 25/7/2018) 
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κέινο, πξνο απνηξνπή επηινγήο ηνπ επλντθφηεξνπ θαζεζηψηνο επνπηείαο, 

δηαζθαιίδνληαο πιήξσο ηελ ελφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο
11

. 

Με βάζε ην ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ πηνζεηήζεθε ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαλνληζκνχ πεξηιακβάλνπλ
12

: 

 ηελ αλάζεζε ζηελ ΔΚΣ εηδηθψλ θαζεθφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε κεηαβίβαζή ηνπο απφ ηηο εζληθέο 

επνπηηθέο αξρέο,  

 ηελ θαζηέξσζε ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (SSM) αλαθνξηθά κε ηελ 

άζθεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΚΣ, 

 ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ θαζεθφλησλ απνθιεηζηηθά γηα ηε κηθξνπξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ 

ζπκκεηνρψλ, θαη‟ αξρήλ δε απηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηα θξάηε κέιε ηεο 

επξσδψλεο, 

 ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελ ιφγσ εηδηθψλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ 

ΔΚΣ, 

 ηελ έληαμε ηνπ ΔΔΜ ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Υξεκαηνπηζησηηθήο Δπνπηείαο 

(EFSF), ρσξίο λα ζίγνληαη ηα ηζρχνληα θαζήθνληα ηεο Δπξσπατθήο 

Σξαπεδηθήο Αξρήο (ΔΒΑ), 

 ηελ θαζηέξσζε «ζηληθψλ ηεηρψλ» εληφο ηεο ΔΚΣ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν 

απνηειεζκαηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ λνκηζκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θαζεθφλησλ ηεο απφ ηα λέα επνπηηθά ηεο θαζήθνληα.                                                                                                                   

Ζ ΔΚΣ αλέιαβε άκεζα ηελ άκεζε πξνιεπηηθή επνπηεία 129 πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (πνπ 

απνηεινχλ πάλσ απφ ην 80% ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξσδψλεο ζε 

φξνπο ελεξγεηηθνχ ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ). 

ζνλ αθνξά ηα κηθξφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα (πεξί ηα 3.500) ε επνπηεία 

ζπλερίδεη λα αζθείηαη απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ππφ ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                           
11

 ΕΕ L 287/29.10.2013,Κανονιςμόσ 1024/2013, άρκρο 1, α’ υποπαράγραφοσ., (τελευταία πρόςβαςθ 
25/7/2018) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EL  
12

 Ρόκασ Ν., Γκόρτςοσ Χ., Μικρουλζα Α., Λιβαδά Χ., τοιχεία Σραπεηικοφ Δικαίου,2016, ςελ. 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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2.2 Πεδίν Δθαξκνγήο άζθεζεο Μηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο 

ην πεδίν εθαξκνγήο άζθεζεο κηθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ 

Μεραληζκνχ ππάγνληαη νη αθφινπζεο νληφηεηεο: 

 πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

 ¨ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ¨ (financial holding companies)
13

 , γηα 

ηελ άζθεζε ελνπνηεκέλεο επνπηείαο ζε ηξαπεδηθνχο νκίινπο, θαζψο θαη 

 ¨κεηθηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ¨ (mixed financial holding 

companies)
14

, φπνπ ε επνπηεία αζθείηαη ζε νκίινπο εηεξνγελψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζπκκεηνρή πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, αληίζηνηρα. 

Χο  πξνηεηλφκελν ρξνλνδηάγξακκα ππαγσγήο ζηελ επνπηηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΔΚΣ 

νξίζζεθε ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013 γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία έρνπλ ιάβεη ή 

πξφθεηηαη λα ιάβνπλ θξαηηθή ελίζρπζε, ε 1
ε
 Ηνπιίνπ 2013 γηα ηα ¨ζπζηεκηθά¨ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 γηα ηελ ππαγσγή φισλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο. 

ην πιαίζην ηνπ ΔΔΜ ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ΔΚΣ ππάγνληαη ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηα νπνία θξίλνληαη σο ¨ζπζηεκηθά ζεκαληηθά¨. χκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ 

θαλνληζκφ ηα θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα σο ¨ζπζηεκηθά 

ζεκαληηθφ¨ είλαη ηα εμήο
15

: 

 Σα  πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ  ππεξβαίλεη ηα 

30 δηο € ή ν ιφγνο ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ην ΑΔΠ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ππεξβαίλεη ην 20%, εθηφο αλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο είλαη 

κηθξφηεξν απφ 5 δηο €. Δπίζεο έλα πηζησηηθφ ίδξπκα δχλαηαη λα πξνηαζεί απφ 

ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο πξνο ηελ ΔΚΣ σο ¨ζεκαληηθφ¨ ζε ζρέζε κε ηελ 

                                                           
13

 ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ 1024/2013, άρκρο 2 οριςμοί «χρθματοδοτικι εταιρεία 
ςυμμετοχϊν» όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 4 παρ. 1, ςθμ. 1 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 575/2013. 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EL (τελευταία 
πρόςβαςθ 25/7/2018)  
14

 ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ 1024/2013, άρκρο 2 οριςμοί «μεικτι χρθματοοικονομικι 
εταιρεία ςυμμετοχϊν» όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2002/87/ΕΚ και του υμβουλίου, 
ςχετικά με τθ ςυμπλθρωματικι εποπτεία πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων και 
επιχειριςεων επενδφςεων χρθματοπιςτωτικοφ ομίλου ετερογενϊν δραςτθριοτιτων.  
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EL  
(τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018)  
15

 ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ 1024/2013, άρκρο 6, ςθμ. 4 (τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018) 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EL  
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εζληθή ηνπο νηθνλνκία φκσο ζηελ πεξίπησζε απηή αξκφδηα γηα ηελ ηειηθή 

απφθαζε είλαη ε ΔΚΣ. 

 Ζ ΔΚΣ κε ίδηα πξσηνβνπιία έρεη ην δηθαίσκα λα ραξαθηεξίζεη έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα σο ζπζηεκηθά ζεκαληηθφ φηαλ έρεη ηδξχζεη ζπγαηξηθέο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε-κέιε θαη νη δηαζπλνξηαθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπ. 

 Πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιακβάλνπλ ελίζρπζε ή έρνπλ δεηήζεη αληίζηνηρε 

νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (EFSF) ή ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ESM). 

 Σα ηξία πξψηα ζπζηεκηθά ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε θάζε θξάηνο 

κέινο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εηδηθέο ζπλζήθεο δελ νξίδνπλ ην αληίζεην. 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ηαμηλφκεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο σο ζεκαληηθφ ή ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ απνηειεί έξγν ηνπ ΔΔΜ, ε δηελέξγεηα ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

κηαο δηαδηθαζίαο ηαθηηθήο επαλεμέηαζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηήξεζεο ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ θαζηζηνχλ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ζεκαληηθφ. ηαλ έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ην θαζηζηνχλ ζεκαληηθφ εληάζζεηαη απηνκάησο 

ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ηεο ΔΚΣ αληίζεηα φηαλ δηαπηζησζεί θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ε επνπηεία κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ ΔΚΣ πξνο ηηο ΔΑΑ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάζζεηαη ε ζηαζεξφηεηα απφ ζπλερείο ελαιιαγέο ζηηο 

επνπηηθέο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ ηεο ΔΚΣ θαη ηεο αληίζηνηρεο ΔΑΑ, ε ηαμηλφκεζε ησλ 

θαηεγνξηψλ γίλεηαη βάζεη ελφο κεραληζκνχ εμηζνξξφπεζεο ελψ ε κεηαπήδεζε ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ ιηγφηεξν ζεκαληηθνχ ζε ζεκαληηθφ 

εθαξκφδεηαη εθφζνλ πιεξνί ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα θξηηήξηα ζε 

νπνηνδήπνηε έηνο. Αληίζεηα ε κεηαπήδεζε ελφο ζεκαληηθνχ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε 

κε ζεκαληηθφ πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη γηα ηξία ηνπιάρηζηνλ 

ζπλαπηά εκεξνινγηαθά έηε δελ πιεξνί ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

 

2.3 Σα θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ  

Με ηε ζέζπηζε ηνπ θαλνληζκνχ 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα αλαιακβάλεη επηπιένλ θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  
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Α) Σα βαζηθά θαζήθνληα ηνπ επξσζπζηήκαηνο θαη ηεο ΔΚΣ φπσο δηαηππψλνληαη ζην 

άξζξν 127 (2) ΛΔΔ αθνξνχλ ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή κηαο εληαίαο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλάκεζα ζηηο θχξηεο αξκνδηφηεηέο ηεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε δηελέξγεηα πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

ηεο εληαίαο ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε πξνψζεζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ.  

Β) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΛΔΔ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο ΔΚΣ νξίδνληαη 

επηπιένλ θαζήθνληα ζηελ ΔΚΣ σο εμήο: 

i) Έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα επηηξέπεη ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ ζε 

επξψ κέζα ζηελ επξσδψλε, θαη λα εγθξίλεη ηελ πνζφηεηα ησλ θεξκάησλ πνπ 

εθδίδνπλ ηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ λφκηζκα ην επξψ. 

ii)  Να ζπιιέγεη ηηο απαξαίηεηεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο είηε απφ ηηο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο είηε απφ νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, κε ηε ζπλδξνκή ησλ εζληθψλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. 

iii) Να αζθεί λα θαζήθνληα ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ Ηδξχκαηνο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ εζληθψλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαγνξεχζεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηα άξζξα 123-124 ΛΔΔ, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο, θαη ην ζπλαθέο παξάγσγν δίθαην.
16

 

Πιένλ ησλ βαζηθψλ θαζεθφλησλ (άξζξν 127 παξ.2 ΛΔΔ) θαη ησλ ινηπψλ 

θαζεθφλησλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 1096/2010 ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ καθξν-πξνιεπηηθή επίβιεςε ηνπ επξσπατθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔSRB), ε ΔΚΣ αλαιακβάλεη θαη θαζήθνληα πνπ 

αθνξνχλ ηελ κηθξνπξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζκ. 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα λέα θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ κεηά ηε ζέζπηζε ηνπ ελ 

ιφγσ θαλνληζκνχ. 

                                                           
16

  Ρόκασ Ν., Γκόρτςοσ Χ., Μικρουλζα Α., Λιβαδά Χ., τοιχεία Σραπεηικοφ Δικαίου,2016, ςελ. 178 



 
 

24 
 

 

 

Πίλαθαο 1: Σα θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ θαλνληζκνύ 1024/2013 ηνπ 

πκβνπιίνπ 

 

Α/Α 

 

Καηεγνξία 

Καζεθόληωλ ηεο 

ΔΚΣ 

 

Ννκηθή βάζε 

 

Δθαξκνγή ζηα 

θξάηε κέιε κε 

λόκηζκα ην επξώ 

 

Δθαξκνγή ζηα θξάηε 

κέιε κε παξέθθιηζε 

 

1 

 

Βαζηθά θαζήθνληα 

 

ΛΔΔ, άξζξν 127 

παξ.2 

 

Ναη 

 

φρη 

 

2 

 

Λνηπά θαζήθνληα 

 

Γηάθνξα άξζξα 

ηεο ΛΔΔ 

 

Ναη 

 

φρη 

 

3 

 

Δηδηθά θαζήθνληα γηα 

ηε καθξνπξνιεπηηθή 

επίβιεςε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο  

 

Καλνληζκφο (ΔΔ) 

αξηζ. 1096/2010 

ηνπ πκβνπιίνπ 

(βάζεη ηνπ άξζξνπ 

127 παξ.6 ηεο 

ΛΔΔ) 

 

Ναη 

 

Ναη 

 

4 

 

Δηδηθά θαζήθνληα γηα 

ηε κηθξνπξνιεπηηθή 

επνπηεία πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (λέν) 

 

Καλνληζκφο 

1024/2013 ηνπ 

πκβνπιίνπ 

(βάζεη ηνπ άξζξνπ 

127, παξ. 6, ηεο 

ΛΔΔ) 

 

Ναη 

 

Δθφζνλ έρεη 

θαζηεξσζεί «ζηελή 

ζπλεξγαζία» 

Πεγή: Ζ πνξεία πξνο ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Έλσζε (Υξ. Γθφξηζνο, 2014) 

 

2.4 Δηδηθά θαζήθνληα 

Ζ αλάιεςε εηδηθψλ θαζεθφλησλ απφ ηελ ΔΚΣ πεξηιακβάλεη έλα επξχ πιαίζην ηφζν 

κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο θαη ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ φζν θαη καθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο. Σα επηκέξνπο εηδηθά θαζήθνληα 

πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα πεξηιακβάλνπλ: 

 Δηδηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε. 

 Δηδηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

εδξεχνπλ ζε κε ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε. 

 Δηδηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζε κε 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε. 
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2.4.1 Δηδηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε Π.Η. πνπ εδξεύνπλ ζε ζπκκεηέρνληα θξάηε 

κέιε 

 

Ζ ΔΚΣ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ άζθεζε πξνιεπηηθήο επνπηείαο 

λα εθηειεί εηδηθά θαζήθνληα φζνλ αθνξά πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε. Σα θαζήθνληα απηά πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε ρνξήγεζε αδείαο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αλάθιεζε απηήο. 

 Σελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη‟ εθαξκνγή 

ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ειεχζεξε εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Σελ αμηνιφγεζε γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε θαη δηάζεζε εηδηθψλ 

ζπκκεηνρψλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Σελ άζθεζε κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα φζνλ 

αθνξά απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ζηνπο ηνκείο αλαθνξηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηελ ηηηινπνίεζε, ησλ νξίσλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

αλνηγκάησλ, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο κφριεπζεο θαζψο επίζεο θαη απαηηήζεηο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ. 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, νη νπνίεο ππνρξεψλνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαζέηνπλ άξηηεο ξπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο. 

πκπιεξσκαηηθά ηα πξφζσπα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηε νξγάλσζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ήζνο θαη 

πςειέο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθή  ζεσξείηαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραληζκνχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα 

ηελ εθηίκεζε ηφζν ηνπ θηλδχλνπ φζν θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Σε δηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ („stress- 

tests‟) πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί θαηά πφζν νη ξπζκίζεηο, νη ζηξαηεγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

ίδηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πγηή 

δηαρείξηζε θαη ηελ  απνθπγή ησλ θηλδχλσλ. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ε ΔΚΣ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ επηβνιή απαηηήζεσλ πξφζζεησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ ξεπζηφηεηαο 
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θαζψο θαη άιισλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ δηθαίνπ.  

 ζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ελνπνηεκέλεο επνπηείαο ηξαπεδηθψλ νκίισλ ε ΔΚΣ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο ζε ελνπνηεκέλε βάζε επί ησλ 

κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη άιισλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξεηψλ ζπκκεηνρψλ θαη κεηθηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εηαηξεηψλ ζπκκεηνρψλ νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζπκκεηέρνλ θξάηνο 

κέινο. Δπηπιένλ ζπκκεηέρεη ζηελ  άζθεζε ελνπνηεκέλεο επνπηείαο ζε 

ζψκαηα επνπηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπκκεηνρήο εζληθψλ αξκνδίσλ αξρψλ 

ζε απηά ηα ζψκαηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ παξαηεξεηή, φζνλ αθνξά κεηξηθέο κε 

εγθαηεζηεκέλεο ζε  ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο. 

 Σε ζπκκεηνρή ηεο ΔΚΣ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή επνπηεία νκίισλ 

εηεξνγελψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ΟΔΥΓ) - financial 

conglomerates), πνπ αθνξά ηελ άζθεζε επνπηείαο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο θαη ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ζε ξφιν ζπληνληζηή 

φηαλ ε ΔΚΣ νξίδεηαη σο ζπληνληζηήο γηα  έλαλ ΟΔΥΓ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. 

 Σελ εθηέιεζε επνπηηθψλ θαζεθφλησλ φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα αλάθακςεο θαη 

ηελ έγθαηξε παξέκβαζε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

 Άζθεζε θαζεθφλησλ καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο 

ππνρξεψλνληαο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ηεξνχλ θεθαιαηαθά απνζέκαηα 

επηπιένλ ησλ βαζηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηηο ξπζκηζηηθέο 

δηαηάμεηο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο πνπ ηζρχνπλ ζην επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ δίθαην. 

 

2.4.2 Δηδηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε ππνθαηαζηήκαηα Π.Η. πνπ εδξεύνπλ ζε κε 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε κε ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο θαη 

ηδξχνπλ ππνθαηαζηήκαηα ή παξέρνπλ ειεχζεξα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε ζπκκεηέρνλ 

θξάηνο κέινο, ε ΔΚΣ αζθεί φια ηα πξναλαθεξζέληα εηδηθά θαζήθνληα γηα ηα νπνία 

είλαη αξκφδηεο νη εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ δηθαίνπ.  
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2.4.3 Δηδηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε Π.Η. πνπ εδξεύνπλ ζε κε ζπκκεηέρνληα 

θξάηε κέιε 

 

ζνλ αθνξά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε κε ζπκκεηέρνλ θξάηνο 

κέινο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ππάγνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΔΚΣ εθφζνλ ην 

επηζπκεί ην κε ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ΔΚΣ δηαηεξεί 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο πνπ παξέρνπλ ζ‟ απηή φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο. 

 

2.5 Άζθεζε Μαθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο 

ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ε ΔΚΣ εθαξκφδεη ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηα θαηάιιεια εξγαιεία κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ζπζηεκηθψλ ή 

καθξνπξνιεπηηθψλ θηλδχλσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ είηε αζθεί ε ίδηα ηα θαζήθνληά ηεο 

ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 

απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είηε ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 

ηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ή εληεηαικέλεο αξκφδηεο αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θξαηψλ κειψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ή εληεηαικέλεο αξρέο 

κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαηεξνχλ θεθαιαηαθά 

απνζέκαηα αζθαιείαο ζην επίπεδν πνπ νξίδεη ε ελσζηαθή λνκνζεζία, έπεηηα απφ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο ΔΚΣ ή λα δεηνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΚΣ λα ελεξγήζεη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κηαο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ πθίζηαηαη ην θξάηνο 

κέινο ηεο. Ζ ΔΚΣ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ νηθνλνκηθφ 

θχθιν ζε κεκνλσκέλα θξάηε κέιε ή κέξε απηψλ δχλαηαη λα εθαξκφδεη πςειφηεξεο 

απαηηήζεηο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο. Οη εθαξκνδφκελεο απαηηήζεηο αθνξνχλ 

πςειφηεξα θεθαιαηαθά απνζέκαηα αζθαιείαο απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε ζρέζε κε ην πξνβιεπφκελν επίπεδν ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο 

επηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνζνζηψλ αληηθπθιηθψλ απνζεκάησλ αζθαιείαο θαη ηελ 

εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 θαη ηεο νδεγίαο 2013/36/ΔΔ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ Π.Η. ΜΔΧ ΣΟΤ ΔΔΜ 
 

3.1 Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΔΜ 

O EEM, ν νπνίνο ιεηηνχξγεζε επηζήκσο απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2014, νξίδεηαη σο «ην 

ζχζηεκα ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο», ζπγθξνηείηαη απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηηο εζληθέο 

αξκφδηεο αξρέο (ΔΔΑ) θαη απνηειεί ην επφκελν βήκα ζηελ πνξεία γηα κηα κεγαιχηεξε 

επξσπατθή ελαξκφληζε. Ο ΔΔΜ ππεχζπλνο γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ έξρεηαη λα 

ζπλδπάζεη ηα πιενλεθηήκαηα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία πνιιψλ ρξφλσλ 

επνπηηθνχ έξγνπ ησλ εζληθψλ αξκνδίσλ αξρψλ κε ηηο επξείο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο 

πνπ δηαζέηεη ε ΔΚΣ ζηνλ ηνκέα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο αλάιπζεο 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. θνπφ έρεη λα δηαθπιάμεη ηελ αζθάιεηα ηεο 

επξσζηίαο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, λα εληζρχζεη ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή νινθιήξσζε θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλεπνχο επνπηείαο. Καηά ηελ  

άζθεζε επνπηείαο βαζίδεηαη ζε θνηλά απνδεθηέο αξρέο θαη πξφηππα κε ζηφρν λα 

δηαζθαιίζεη φηη ε πνιηηηθή ηεο ΔΔ εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη φηη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ππφθεηληαη ζε επνπηεία πςίζηεο πνηφηεηαο. Ζ ΔΚΣ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζπλεπή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο θαη επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βάζεη  ηνπ 

θαηακεξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ΔΚΣ θαη εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ
17

. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ 

Κξαηψλ-Μειψλ ζε ζπζηεκηθά “ζεκαληηθά” θαη “ιηγφηεξν ζεκαληηθά”. χκθσλα κε 

απηφλ ε ΔΚΣ επνπηεχεη άκεζα ηηο ζεκαληηθέο ηξάπεδεο ελψ νη ΔΑΑ αλαιακβάλνπλ 

ηελ επνπηεία ησλ ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
18

 

Ο ΔΔΜ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ), ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσνκάδα, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ) ζην πιαίζην ησλ αληίζηνηρσλ 

                                                           
17

ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ.1024/2013, άρκρο 6 (τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018) 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=EL   
18

 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, (2014,) ςελ. 4 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf  
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αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ κεξηκλά γηα ηελ ζπλεξγαζία κε φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαη άιινπο δηεζλείο θνξείο θαη αξκφδηνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ.
19

 

 

3.2 Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε επνπηείαο ηνπ ΔΔΜ 

Οη αξρέο ηνπ ΔΔΜ γηα ηελ επνπηεία ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, ζπληζηνχλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

επνπηείαο, δηέπνπλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζε επίπεδν ΔΚΣ ή ζε εζληθφ επίπεδν, θαη 

ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ επνπηηθνχ ηνπ ξφινπ. Έξγν ηνπ 

ΔΔΜ είλαη ε θαζνδήγεζε ηεο ΔΚΣ θαη ησλ ΔΑΑ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο κε βάζε ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

Απσή 1 -  Χπήζη βέληιζηων ππακηικών 

Οη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο  θαη δηαδηθαζίεο επνπηείαο πνπ αθνινπζεί ν ΔΔΜ 

αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηελ εκπεηξία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ δηαθφξσλ θξαηψλ 

δηαζθαιίδεη ηελ  αζθάιεηα θαη ηελ επξσζηία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Οη 

επαλαιακβαλφκελνη έιεγρνη θαη πξαθηηθέο ηεο εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνινπζείηαη ζπληεινχλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζε έηζη 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο. 

Απσή 2 - Ακεπαιόηηηα και αποκένηπωζη 

 Ο ΔΔΜ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία θαη ηνπο 

πφξνπο ησλ ΔΑΑ θαη επσθειείηαη απφ ηηο θεληξηθέο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζπλέπεηα ηνπ επνπηηθνχ απνηειέζκαηνο. Δπηηπγράλεη 

πςειήο πνηφηεηαο επνπηεία θαζψο ιακβάλεη ελνπνηεκέλε γλψζε επί ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ δηφηη ζπγθεληξψλεη ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε σο πξνο ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε σο πξνο ηα πνζνηηθά ζηνηρεία. Μέζσ 

ησλ απνθεληξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα 

ζηελ ΔΚΣ θαη ηηο ΔΑΑ δηαηεξείηαη ε ελφηεηα ηνπ επνπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε απνθπγή 

δηπιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη ε εγγχηεηα ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ κε ηα 

επνπηεπφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 
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 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, (2014) ,  ςελ.4 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf  
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Απσή 3 - Ομοιογένεια ζηο εζωηεπικό ηος ΕΕΜ 

ιεο νη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο άζθεζεο επνπηείαο εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ κε ηνλ πιένλ θαηάιιειν 

ελαξκνληζκέλν ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέπεηα ησλ επνπηηθψλ ελεξγεηψλ, ε 

απνθπγή ζηξεβιψζεσλ σο πξνο ηε κεηαρείξηζε θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο. 

Απσή 4 - Σςμβαηόηηηα με ηην ενιαία αγοπά 

 Ο ΔΔΜ κέζα απφ έλα επξχ πεδίν αξκνδηνηήησλ εθαξκφδεη νινθιεξσκέλε επνπηεία, 

ζπκκνξθψλεηαη σο πξνο ην εληαίν εγρεηξίδην θαλφλσλ, θξνληίδεη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε απηνχ, βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ.  Δπηπιένλ κέζσ ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΔΔΜ, ε ΔΚΣ κε ηελ 

άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο, ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχγθιηζεο ζηελ εληαία αγνξά. 

Απσή 5 - Ανεξαπηηζία και λογοδοζία 

Σα επνπηηθά θαζήθνληα ηνπ ΔΔΜ σο πξνο ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε αζθνχληαη 

κε αλεμάξηεην ηξφπν θαη ππφθεηηαη ζε πξνδηαγξαθέο δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ηφζν 

ζε επξσπατθφ φζν θαη εζληθφ επίπεδν. Ζ αλεμαξηεζία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ βαζηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ) πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 127(2) ηεο ΛΔΔ 

αιιά θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο θαη δηαθξίλεηαη ζε ιεηηνπξγηθή, ζεζκηθή, πξνζσπηθή 

θαη νηθνλνκηθή
20

. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 19 ηνπ θαλνληζκνχ, «ε ΕΚΤ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη κε ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη νη 

αξκόδηεο εζληθέο αξρέο εληόο ηνπ ΕΕΜ νθείινπλ λα ελεξγνύλ αλεμάξηεηα. Τα κέιε ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δηεπζύλνπζαο Επηηξνπήο έρνπλ ηελ ππνρξέωζε λα 

ελεξγνύλ αλεμάξηεηα θαη αληηθεηκεληθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ΕΕ ζπλνιηθά θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα δεηνύλ νύηε λα δέρνληαη νδεγίεο από ζεζκηθά όξγαλα ή νξγαληζκνύο ηεο 

ΕΕ, από νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε θξάηνπο κέινπο ή από άιιν δεκόζην ή ηδηωηηθό 

θνξέα»
21

. 

                                                           
20

 Ρόκασ Ν., Γκόρτςοσ Χ., Μικρουλζα Α., Λιβαδά Χ., τοιχεία Σραπεηικοφ Δικαίου,2016, ςελ. 161 
21

 ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ.1024/2013, άρκρο 19 (τελευταία πρόςβαςθ 
25/7/2018) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL   
 



 
 

31 
 

Παξά ηελ αλεμαξηεζία πνπ είζηζηαη λα απνιακβάλεη ε ΔΚΣ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

ινγνδνηεί ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα γηα ηηο πξάμεηο ηεο θαζψο 

ην αληίζεην ζα ζπληζηνχζε έλα ζεκαληηθφ έιιεηκα δεκνθξαηίαο. χκθσλα κε ην 

άξζξν 20 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ε ΔΚΣ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιιεη εηήζηα 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 

ζην πκβνχιην, ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσνκάδα. Ζ ΔΚΣ, επίζεο, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δηαβηβάδεη ηαπηφρξνλα ηελ ελ ιφγσ έθζεζε πξνο ηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα, ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ 

λα απεπζχλνπλ πξνο ηελ ΔΚΣ αηηηνινγεκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

επνπηηθά ηεο θαζήθνληα. 

Απσή 6 - Πποζέγγιζη βάζει κινδύνος 

 Ο ΔΔΜ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ βαζκφ ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε 

ρξεσθνπία ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, αζθεί επνπηεία βάζεη ηνπ θηλδχλνπ. Δθφζνλ θξίλεη φηη έλα 

πηζησηηθφ ίδξπκα παξνπζηάδεη δεκίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

ρξεσθνπία ηνπ, απεηιψληαο παξάιιεια ηελ επξσπατθή ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηίζεηαη ζην πιαίζην εληαηηθφηεξεο επνπηείαο θαη παξαθνινχζεζεο έσο 

φηνπ πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο ζε απνδεθηφ επίπεδν. Ζ πξνζέγγηζε βάζεη θηλδχλνπ 

δηαζθαιίδεη  φηη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ επνπηηθψλ πφξσλ ζηεξίδεη θαη 

εληζρχεη ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. 

Απσή 7 – Αναλογικόηηηα 

Καηά ηελ άζθεζε επνπηείαο ηνπ ΔΔΜ ηεξείηαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. χκθσλα 

κε απηή νη εθαξκνδφκελεο επνπηηθέο πξαθηηθέο πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ πξνθίι 

θηλδχλνπ ησλ επνπηεπφκελσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη δηαζέζηκνη επνπηηθνί πφξνη 

θαηαλέκνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ελψ ε έληαζε ηεο επνπηείαο πνηθίιεη 

κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ηείλεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ ζπζηεκηθή 

ζεκαζία θαη ην πξνθίι θηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ. Δληνχηνηο κεγαιχηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηνπο κεγάινπο θαη πνιχπινθνπο ζπζηεκηθνχο νκίινπο θαη ηηο ζπγαηξηθέο 

απηψλ. 
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Απσή 8 - Επαπκή επίπεδα εποπηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ για όλα ηα πιζηωηικά 

ιδπύμαηα 

Ο ΔΔΜ ζέηεη ειάρηζηα επίπεδα επνπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα φια ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη έλα επαξθέο επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

αλεμάξηεηα ηνπ εθηηκψκελνπ θηλδχλνπ ρξεσθνπίαο. Δπίζεο δχλαηαη λα 

θαηεγνξηνπνηεί ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αληίθηππν πνπ 

ζα είρε κηα πηζαλή ρξεσθνπία ηνπο ζηελ επξσπατθή ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 

θαη νξίδεηαη έλα ειάρηζην επίπεδν ζπλεξγαζίαο γηα θάζε θαηεγνξία
22

. 

Απσή 9 - Αποηελεζμαηικά και έγκαιπα διοπθωηικά μέηπα 

Ο ΔΔΜ εγγπάηαη κέζσ ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο επξσζηίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ επνπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΔΜ ζπκβάιεη φρη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ πξνο πηψρεπζε 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ηελ ζπλέρεηα επηρεηξεί άκεζε επέκβαζε ιακβάλνληαο 

δηαξζξσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη δπλεηηθέο δεκίεο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηψληαο ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο 

κεραληζκνχο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

 

3.3 Ζ δνκή ηνπ ΔΔΜ 

3.3.1 Δπνπηηθό πκβνύιην  

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1024/2013, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθηέιεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ ΔΚΣ αλαιακβάλεη 

πιήξσο έλα εζσηεξηθφ φξγαλν, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην 

αλαιακβάλεη πιήξσο ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηα επνπηηθά θαζήθνληα 

πνπ αλαηίζεηαη ζηελ ΔΚΣ θαη πξνηείλεη νινθιεξσκέλα ζρέδηα απνθάζεσλ πξνο 

                                                           
22

 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, (2014), ςελ. 9 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
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έγθξηζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ
23

. ζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ κειψλ 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απνηειείηαη απφ: 

 Σνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο δελ απνηειεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΔΚΣ, επηιέγεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ, ην νπνίν αθνινχζσο 

ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε πξνο έγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Δπηιέγεηαη κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο 

κεηαμχ αηφκσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη πείξαο ζε ηξαπεδηθά θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά δεηήκαηα θαη έρεη ζεηεία πέληε εηψλ κε αλαλεψζηκε
24

. 

 Σνλ Αληηπξφεδξν, ν νπνίνο επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο ΔΚΣ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ ππνβάιιεη ηελ 

πξφηαζε πξνο έγθξηζε ¨αληηπξνέδξνπ¨ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην. 

 Σέζζεξηο εθπξνζψπνπο ηεο ΔΚΣ, νη νπνίνη δηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΔΚΣ. 

 Έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε αξκφδηα εζληθή αξρή ζε θάζε ζπκκεηέρνλ 

Κξάηνο-Μέινο ηνπ ΔΔΜ. 

 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ είλαη αξκφδην 

γηα ηε ζέζπηζε εζσηεξηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ιεπηνκεξή θαζνξηζκφ ηεο 

ζρέζεο ηνπ κε ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Πην ζπγθεθξηκέλα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο ΔΚΣ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ηξνπνπνίεζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ζηνλ 

νπνίν θαζνξίζζεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν νξγάλσλ ηεο ΔΚΣ. Σν Δπνπηηθφ 

πκβνχιην εθαξκφδεη ηνλ δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ, ηνλ νπνίν ελέθξηλε ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2014, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αλαζεσξεκέλν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο 

ΔΚΣ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην γίλεηαη βάζεη ηεο 

“δηαδηθαζίαο κε δηαηχπσζεο αληίξξεζεο” φπσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί. Κάζε πξνηεηλφκελε απφθαζε ζεσξείηαη εγθξηζείζα, εθφζνλ δελ έρεη 

δηαηππσζεί αληίξξεζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο (δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ηε 

                                                           
23

 ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ.1024/2013, άρκρο 26 (τελευταία πρόςβαςθ 
25/7/2018) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL   
24

 ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 26, ςθμ.3 (τελευταία πρόςβαςθ 
25/7/2018) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL   
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δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ή λα δηαηππψλεη αληηξξήζεηο, δελ δχλαηαη φκσο λα 

ηξνπνπνηεί ζρέδηα απνθάζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη νη ινηπνί 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηεξνχλ έλα θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο ζέηεη έλα πιαίζην απζηεξψλ δενληνινγηθψλ θαλφλσλ πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη ψζηε  λα αληηκεησπίδνληαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 

 

Πεγή: (ΔΚΣ) Οδεγφο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιτροπι 

Μεςολάβθςθσ 

 

                

 

 

 

Νομικά 

πρόςωπα 

Διοικθτικό υμβοφλιο 

Επανεξζταςθσ 

        Επανεξζταςθ 

υποβάλλει μθ δεςμευτικι γνϊμθ ςτο 

Εποπτικό υμβοφλιο για υποβολι νζου 

ςχεδίου απόφαςθσ 

τα εμπλεκόμενα 

νομικά ι φυςικά 

πρόςωπα 

μποροφν να 

ηθτιςουν 

επανεξζταςθ από 

το Διοικθτικό 

υμβοφλιο 

Επανεξζταςθσ 

επιςτρζφει το ςχζδιο 

απόφαςθσ ςτο Εποπτικό 

υμβοφλιο ϊςτε αυτό να 

υποβάλει νζο 

 

Μεςολάβθςθ 

παρεμβαίνει ςε περίπτωςθ 

διάςταςθσ απόψεων μεταξφ των  

ΕΑΑ ςχετικά με τθν αντίρρθςθ 

         

   
    

β) διατυπϊνει 
αντίρρθςθ 

 

Αντίρρθςθ 

Ζγκριςθ Διοικθτικό 

υμβοφλιο 

Εποπτικό 

υμβοφλιο 

α) δεν 

διατυπϊνει 

αντίρρθςθ 

υποβάλλει  ςχζδιο 
απόφαςθσ 

Διαδικαςία μθ διατφπωςθσ αντίρρθςθσ Σχιμα 1: 
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3.3.2 Γηεπζύλνπζα Δπηηξνπή 

Τπνζηεξηθηηθφ ξφιν έρεη ε Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή ζην πκβνχιην Δπνπηψλ ε νπνία 

κεξηκλά θπξίσο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ζ Γηεπζχλνπζα Δπηηξνπή δελ έρεη εμνπζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΚΣ ζπγθξνηείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

 Σνλ Πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Έλαλ εθπξφζσπν ηεο ΔΚΣ. 

 Πέληε κέιε ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ ε ζεηεία ησλ νπνίσλ είλαη 

κνλνεηήο. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε θαηάιιειεο ηζνξξνπίαο θαη ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ ΔΑΑ, νη 

ΔΑΑ θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο, ε θαηάηαμε ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζην 

ζπλνιηθφ ελνπνηεκέλν ελεξγεηηθφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ησλ επηκέξνπο ρσξψλ. 

χκθσλα κ‟ απηή έλα κέινο απφ θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ζηε 

ζχλζεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Δπηηξνπήο.
25

 

 

3.3.3 Γηνηθεηηθό πκβνύιην Δπαλεμέηαζεο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  Δπαλεμέηαζεο ζπζηάζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

ΔΔΜ, κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή επαλεμέηαζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ε ΔΚΣ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Σε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Δπαλεμέηαζεο απνηεινχλ πέληε αλεμάξηεηα πξφζσπα πςεινχ θχξνπο θαη δχν 

αλαπιεξσκαηηθά απφ ηα θξάηε κέιε, ηα νπνία δελ εξγάδνληαη ζηελ ΔΚΣ ή εζληθή 

αξκφδηα αξρή. ια ηα κέιε δηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ 

έπεηηα απφ δεκφζηα πξφζθιεζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο. Σν πεδίν ηεο εζσηεξηθήο 

δηνηθεηηθήο επαλεμέηαζεο αθνξά ηε δηαδηθαζηηθή θαη νπζηαζηηθή ζπκκφξθσζε ηεο 

απφθαζεο πξνο ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. χκθσλα κε ηνλ ηζρχνλ θαλνληζκφ
26

: 

                                                           
25

 “Ετιςια Ζκκεςθ τθσ ΕΚΣ για τθν εποπτικι δραςτθριότθτα 2014”, ςελ.20 (τελευταία πρόςβαςθ 
7/8/2018)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2015.el.html#IDofChapter2 
26

ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 24, ςθμ.5-11 (τελευταία πρόςβαςθ 
25/7/2018) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL    
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 Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δχλαηαη λα δεηήζεη εζσηεξηθή δηνηθεηηθή 

επαλεμέηαζε απφθαζεο πνπ έρεη ιεθζεί απφ ηελ ΔΚΣ ε νπνία ηνπ 

απεπζχλεηαη ή ην αθνξά άκεζα θαη κεκνλσκέλα.  

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δπαλεμέηαζεο γλσκνδνηεί εληφο πεξηφδνπ 

αλάινγεο κε ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ην πνιχ εληφο δπν κελψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αίηεζεο θαη ηελ παξαπέκπεη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην γηα 

πξνεηνηκαζία λένπ ζρεδίνπ απφθαζεο.  

 Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ Δπαλεμέηαζεο θαη ππνβάιιεη ηάρηζηα λέν ζρέδην απφθαζεο ζην 

Γ.  

 Σν λέν ζρέδην απφθαζεο θαηαξγεί ηελ αξρηθή απφθαζε, ηελ αληηθαζηζηά κε 

απφθαζε παλνκνηφηππνπ πεξηερνκέλνπ ή ηελ αληηθαζηζηά κε ηξνπνπνηεκέλε 

απφθαζε.  

 Σν λέν ζρέδην απφθαζεο ζεσξείηαη  φηη εγθξίλεηαη, εθηφο εάλ ην Γ εθθξάζεη 

αληίξξεζε εληφο αλψηαηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ. 

ζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο επαλεμέηαζεο ε ΔΚΣ έρεη θαηαξηίζεη κεζνδνινγία 

ππνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ ηνπ θφζηνπο επαλεμέηαζεο ην νπνίν βαξχλεη ηνλ 

πξνζθπγέληα. Οη αηηνχληεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ επηβάξπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δαπάλεο κφλν φηαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ θαηαξγήζεη ή ηξνπνπνηήζεη 

ηελ αξρηθή ηνπ απφθαζε.  

 

3.3.4 Δπηηξνπή Μεζνιάβεζεο 

Ζ ΔΚΣ εγθξίλεη θαη δεκνζηνπνηεί θαλνληζκφ γηα ηελ ζχζηαζε Δπηηξνπήο 

Μεζνιάβεζεο, ε νπνία έρεη ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ 

θαζεθφλησλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη επνπηηθψλ θαζεθφλησλ. Έξγν ηεο 

Δπηηξνπήο Μεζνιάβεζεο είλαη λα παξεκβαίλεη φηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ επνπηηθψλ αξρψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ 

ζρεηηθά κε αληηξξήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί ζρεδίσλ απνθάζεσλ ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ελ ιφγσ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ έλα κέινο απφ θάζε 

θξάηνο κέινο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ. Σα κέιε ηεο απαξηίδνληαη απφ κέιε ηνπ 
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Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απνθαζίδνπλ κε απιή πιεηνςεθία 

δειαδή θάζε κέινο ηεο έρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. 
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3.4  Οξγάλωζε επνπηηθώλ κνλάδωλ ηνπ ΔΔΜ 

Ζ ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ ΔΔΜ ζπγθξνηείηαη απφ ηέζζεξηο εηδηθέο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο 

(ΓΓ) κέζσ ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ε άζθεζε πξνιεπηηθήο επνπηείαο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επνπηείαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε βέιηηζηε 

ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ επνπηείαο θαη ησλ 

αξκνδίσλ επνπηηθψλ αξρψλ. Οη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Μηθξνπξνιεπηηθήο Δπνπηείαο Η θαη  ΗΗ πνπ έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηελ άκεζε επνπηεία ησλ ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Η είλαη ππεχζπλε γηα ηα “πην ζεκαληηθά” ζπζηεκηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (νκίινπο), ηα νπνία αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε ηξηάληα (30), 

ελψ ε  (ΓΓ) ΗΗ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ησλ ππνινίπσλ “ζεκαληηθψλ” 

ζπζηεκηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 

ελελήληα (90). 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Μηθξνπξνιεπηηθήο Δπνπηείαο ΗΗΗ, ε νπνία είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ επίβιεςε ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη αξκφδηεο 

επνπηηθέο αξρέο ζηα “ιηγφηεξν ζεκαληηθά” πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Γεληθή Γηεχζπλζε Μηθξνπξνιεπηηθήο Δπνπηείαο IV, αξκφδηα γηα ηελ 

εθηέιεζε νξηδφληησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ θαζεθφλησλ πξνο φια ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα (ζεκαληηθά θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά) ζην πιαίζην ηνπ ΔΔΜ. 

Δπηπιένλ παξέρεη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξνγλσκνζχλε ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα 

επνπηείαο, φπσο νη επηηφπηεο επηζεσξήζεηο θαη ηα εζσηεξηθά ππνδείγκαηα
27

.  

Σν έξγν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ επηθνπξείηαη απφ εηδηθή γξακκαηεία ε νπνία 

κεξηκλά κεηαμχ άιισλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πιεξφηεηαο ηεο λνκηθήο βάζεο ησλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 

λνκηθέο απαηηήζεηο, ηε ζχληαμε θαη θαηαγξαθή εκεξήζησλ δηαηάμεσλ, πξαθηηθψλ, 

απνθάζεσλ θαζψο θαη γηα ζπληνληζκφ ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηεο 

ΔΚΣ. Δπίζεο ζηε βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΔΔΜ πεξηιακβάλνληαη θαη νη “θνηλέο 

ππεξεζίεο” ηεο ΔΚΣ, ππεξεζίεο πνπ ήδε πθίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο 

άζθεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ. Οη ππεξεζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηελ νξγάλσζε, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηα πιεξνθνξηαθά 

                                                           
27

 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 16 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf  
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ζπζηήκαηα, ηηο επηθνηλσλίεο, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο 

λνκηθέο θαη ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο. Σν κνληέιν ησλ “θνηλψλ ππεξεζηψλ” πηνζέηεζε ε 

ΔΚΣ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελα δηπιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε ησλ επνπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΔΜ. 

 

  Πίλαθαο 2 : Οξγάλσζε ησλ επνπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΔΜ ζηελ ΔΚΣ 

 

Πεγή: (ΔΚΣ) Οδεγφο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (2014) 
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3.5 Μεηθηέο Δπνπηηθέο Οκάδεο 

Οη Μεηθηέο Δπνπηηθέο Οκάδεο (ΜΔΟ) αζθνχλ ηελ θαζεκεξηλή επνπηεία ησλ 

ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη ΜΔΟ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα νξηδφληηα 

ηκήκαηα εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξνγλσκνζχλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Μηθξνπξνιεπηηθήο Δπνπηείαο IV θαη έρνπλ ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο εγγχηεηαο θαη 

ηεο ζηελήο επαθήο κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ επνπηεχνπλ. Ζ ζηειέρσζε ηνπο 

γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ πξνεξρφκελν απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηηο ΔΑΑ ησλ ρσξψλ πνπ 

εδξεχνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπγαηξηθέο ηξάπεδεο ή ζεκαληηθά δηαζπλνξηαθά 

ππνθαηαζηήκαηα δεδνκέλνπ ηξαπεδηθνχ νκίινπ
28

. Γηα θάζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ 

ίδξπκα ζπγθξνηείηαη θαη ε αληίζηνηρε ΜΔΟ ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επνπηεία ηνπο. Κάζε ΜΔΟ δηαθέξεη σο πξνο ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε ή ηελ νξγάλσζε 

ηεο ε νπνία κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηε θχζε, ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ 

θιίκαθα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνθίι  θηλδχλνπ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ επνπηεχνπλ. Κάζε Μεηθηή Δπνπηηθή Οκάδα δηαζέηεη: 

 Έλαλ ζπληνληζηή, ν νπνίνο έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ ΔΚΣ θαη είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

επνπηεχνπλ. Καηά θαλφλα ν ζπληνληζηήο δελ θαηάγεηαη απφ ηελ ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλν ην επνπηεπφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα. Γηα ηνπο 

ζπληνληζηέο εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο ¨εθ πεξηηξνπήο αλάζεζεο¨ θαζεθφλησλ. 

Οη ίδηνη νινθιεξψλνπλ ηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ηνπο ζε ηξία έσο πέληε έηε 

αλάινγα ηνπ πξνθίι θηλδχλνπ θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ εθάζηνηε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Μεηά ηελ πάξνδν  ηεο ζεηείαο ηνπο αλαιακβάλνπλ 

θαζήθνληα ζε άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα πξνο απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηελψλ 

δεζκψλ κε ηηο νληφηεηεο πνπ επνπηεχνπλ. 

 Τπνζπληνληζηέο ζε επίπεδν  Δπνπηηθψλ Αξκνδίσλ Αξρψλ, νη νπνίνη είλαη 

ππεχζπλνη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζεκαηηθνχο ή γεσγξαθηθνχο ηνκείο επνπηείαο 

θαη ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζπληνληζηή σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή επνπηεία ησλ 

ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

                                                           
28

 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ.17 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
(τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
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Οη Μεηθηέο Δπνπηηθέο Οκάδεο γηα νξηζκέλα θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε 

ζεκαηηθή επηθέληξσζε ή εηδηθή ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε δχλαηαη λα δεηά 

ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηα δέθα νξηδφληηα ηκήκαηα ηεο EKT θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μηθξνπξνιεπηηθήο Δπνπηείαο IV. ηνλ 

ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Μεηθηψλ Δπνπηηθψλ Οκάδσλ. 

 

 
Πεγή: ΔΚΣ, Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ επνπηηθή δξαζηεξηφηεηα (2014) 

 

 

 

3.6 ηξαηεγηθόο θαη Δπηρεηξεζηαθόο πξνγξακκαηηζκόο ηεο 

επνπηείαο 

ινο ν επνπηηθφο θχθινο δξαζηεξηνηήησλ θαη εξγαζηψλ δηελεξγείηαη κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην αθνξά ηνλ 

ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ην δεχηεξν ζηάδην ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ. Αξκφδην ηκήκα γηα ην ζπληνληζκφ ηφζν ηνπ ζηξαηεγηθνχ φζν θαη 
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ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ απνηειεί ην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη 

πληνληζκνχ Πξνγξακκάησλ Δπνπηηθήο Δμέηαζεο ηεο ΔΚΣ.  

ην ζηάδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαζνξίδνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα θαίξηα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ην επνπηηθφ έξγν γηα 

ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 12 έσο 18 κελψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ 

άιιεο επξσπατθέο αξρέο (ηδίσο απφ ην ΔΚ θαη ηελ ΔΑΣ), ηα πνξίζκαηα ησλ 

Μεηθηψλ Δπνπηηθψλ Οκάδσλ (ΜΔΟ) ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο νη ΔΑΑ. ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

πεξηγξάθεηαη ε θχζε, ην βάζνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα επνπηηθήο εμέηαζεο πνπ νξίδνληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα
29

. 

Ο επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Μεηθηέο Δπνπηηθέο 

Οκάδεο νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ επνπηηθήο 

εμέηαζεο φπνπ αλαθέξνληαη ηα θχξηα επνπηηθά θαζήθνληα γηα ην επφκελν δηάζηεκα 

ησλ 12 κελψλ, ην ρξνλνδηάγξακκα, νη ζηφρνη θαη ε πηζαλφηεηα επηηφπησλ 

επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ πληνληζκνχ Πξνγξακκάησλ Δπνπηηθήο Δμέηαζεο ηεο ΔΚΣ 

είλαη αξκφδην λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ θαζνξηζκέλσλ 

εηήζησλ εξγαζηψλ επνπηείαο  κέζσ εθζέζεσλ πξνφδνπ πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε θαζψο θαη κέζσ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. 

 

3.7 Καζηέξωζε ηληθώλ ηεηρώλ εληόο ηεο ΔΚΣ 

Ζ ΔΚΣ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απνθηά δηπιφ ξφιν. Δθηφο απφ ηε 

ράξαμε θαη άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πξνζηίζεληαη ζ‟ απηή λέεο επνπηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Μέζσ ηεο ράξαμεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ελψ κέζσ ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ ζηελ 

πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επξσζηίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο 
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ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ ηα λέα επνπηηθά 

θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη, λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα εμειίζζνληαη 

μερσξηζηά απφ ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΔΚΣ εμέδσζε απφθαζε (ΔΚΣ/2017/39) ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη 

επνπηηθήο. Ζ απφθαζε απηή πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

νξγαλσηηθφ δηαρσξηζκφ (δεκηνπξγία θνηλψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνθπγή αιιεινεπηθάιπςεο), ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

(απνθπγή αδηθαηνιφγεησλ παξεκβάζεσλ ε κία ιεηηνπξγία πξνο ηελ άιιε) θαη ζέκαηα 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο (δηαζθάιηζε φηη νη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ φζσλ είλαη απαξαίηεην λα ηηο γλσξίδνπλ)
30

. Δηδηθφηεξα ζην 

άξζξν 25 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε ΔΚΣ δχλαηαη λα αζθεί ηα επνπηηθά ηεο 

θαζήθνληα, αλεμάξηεηα, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη κε ηα θαζήθνληα ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηα θαζήθνληά ηεο ζε ζρέζε κε ην ΔΚ ή κε 

νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΔΚΣ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ 

εθηέιεζε επνπηηθψλ θαζεθφλησλ είλαη νξγαλσηηθά δηαρσξηζκέλν απφ ην πξνζσπηθφ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηεμαγσγή άιισλ θαζεθφλησλ θαη ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ. Δπηπιένλ ε ίδηα ζεζπίδεη θαη λα δεκνζηνπνηεί 

εζσηεξηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ γηα ην επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν δηαρσξηζκφο απηψλ ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ θαη 

δεκηνπξγεί Δπηηξνπή Μεζνιάβεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβηβάδεη ηηο δηαθνξέο 

απφςεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη αξκφδηεο αξρέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπκκεηερφλησλ 

θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε αληίξξεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζρέδην 

απφθαζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ
31

. 

 

3.8 Καηακεξηζκόο ηωλ Δπνπηηθώλ θαζεθόληωλ κεηαμύ ΔΚΣ θαη 

ΔΑΑ 

Ζ θαηαλνκή ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ηεο ΔΚΣ θαη ησλ εζληθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο ζεκαζίαο ηεο εθάζηνπ 
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επνπηεπφκελεο νληφηεηαο. Ο δηαρσξηζκφο ηνπο ζε ζεκαληηθά θαη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά απνηειεί ηε βάζε γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηε κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζία. 

3.8.1 Δηδηθά θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ γηα ηα ζπζηεκηθά ζεκαληηθά ηδξύκαηα  

ηα πιαίζηα ηνπ ΔΔΜ ε ΔΚΣ έρεη αλαιάβεη εηδηθά θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηελ άκεζε 

επνπηεία ησλ ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξπκάησλ. Σα θαζήθνληα απηά πεξηιακβάλνπλ: 

α) Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αλάθιεζή ηεο. 

β) Δθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ειεχζεξε εγθαηάζηαζε θαη ηελ ειεχζεξε 

παξνρή ππεξεζηψλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

γ) Αμηνιφγεζε γλσζηνπνηήζεσλ γηα ηελ απφθηεζε θαη δηάζεζε εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ 

ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

δ) Άζθεζε κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

ε) Γηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, νη νπνίεο ππνρξεψλνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

λα δηαζέηνπλ άξηηεο ξπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο. 

ζη) Γηελέξγεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ („stress- tests‟). 

δ) Δπηβνιή ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα εηδηθψλ απαηηήζεσλ πξφζζεησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, δεκνζίεπζεο, ξεπζηφηεηαο («Ππιψλαο ΗΗ»). 

ε) πκκεηνρή ζηα ζψκαηα επνπηψλ („supervisory colleges‟). 

ζ) πκκεηνρή ζηε ζπκπιεξσκαηηθή επνπηεία ησλ financial 

conglomerates. 

η) Δθηέιεζε επνπηηθψλ θαζεθφλησλ φζνλ αθνξά ηα ζρέδηα αλάθακςεο θαη ηελ 

έγθαηξε παξέκβαζε ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

πξνιεπηηθήο επνπηείαο. 

θ) Άζθεζε θαζεθφλησλ καθξν-πξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο. 
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3.8.2 Καζήθνληα εζληθώλ αξκνδίωλ αξρώλ 

Αληίζηνηρα νη αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο είλαη 

αξκφδηεο γηα ηε: 

α) Λήςε θνηλνπνηήζεσλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα φζνλ αθνξά ην δηθαίσκα 

εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ. 

β) Πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. 

γ) Πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ζθνπνχο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

δ) Μηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία ππνθαηαζηεκάησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηξίησλ 

ρσξψλ, θαζψο θαη θνξέσλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ βάζεη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, αιιά ππφθεηληαη ζε επνπηεία σο πηζησηηθά 

ηδξχκαηα βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ. 

ε) Δπίβιεςε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. 

ζη) Άζθεζε θαζεθφλησλ αξκνδίσλ αξρψλ έλαληη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φζνλ 

αθνξά ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 

 

3.9 πλεξγαζία ηνπ ΔΔΜ 

3.9.1 πλεξγαζία εληόο ηνπ ΔΔΜ 

Ζ επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αζθείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ 

Μεραληζκνχ απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο. Ζ ΔΚΣ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη 

ζπλεπή ιεηηνπξγία ηνπ ΔΔΜ. Οη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηεο  

ΔΚΣ θαη ησλ εζληθψλ αξκνδίσλ αξρψλ βαζίδνληαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θαζήθνληνο 

ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζπλνρήο ησλ επνπηηθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ 

ΔΚΣ έρεη ηελ άκεζε επνπηεία ησλ ζεκαληηθά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ε νπνία 

αζθείηαη κέζσ ησλ Μεηθηψλ Δπνπηηθψλ Δπηηξνπψλ. Οη ΔΑΑ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

άκεζε επνπηεία ησλ ιηγφηεξν ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κε εμαίξεζε ηηο 
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θνηλέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ απφ θνηλνχ ηελ επζχλε ηεο ΔΚΣ θαη ησλ 

ΔΑΑ
32

. Δπηπιένλ νη εζληθέο αξκφδηεο αξρέο, φηαλ ζεσξείηαη ζθφπηκν, κπνξνχλ λα 

ζπλδξάκνπλ ζην επνπηηθφ έξγν ηεο EKT, ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο ΔΚΣ, θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη εθαξκνγή ησλ πξάμεσλ 

ηεο πνπ αθνξνχλ ηα θαζήθνληα ηεο (άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ) ζρεηηθά κε φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλδξνκήο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

εμαθξίβσζεο. ηαλ ζπκβαίλεη απηφ νη εζληθέο αξκφδηεο αξρέο νθείινπλ λα 

αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ ΔΚΣ . 

ηα πιαίζηα άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε ΔΚΣ: 

 Δθδίδεη θαλνληζκνχο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή γεληθέο νδεγίεο πξνο ηηο 

εζληθέο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ άζθεζε εθ κέξνπο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπλεπνχο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ε ΔΚΣ κπνξεί αλά 

πάζα ζηηγκή κε ίδηα πξσηνβνπιία θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηηο αξκφδηεο 

εζληθέο αξρέο ή αηηήκαηνο ηεο αξκφδηαο εζληθήο αξρήο, λα απνθαζίζεη λα 

αζθεί ε ίδηα άκεζα ηηο ζρεηηθέο εμνπζίεο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. 

 Ζ ΔΚΣ αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο 

γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηε δηεμαγσγή γεληθψλ εξεπλψλ, ηε δηελέξγεηα 

επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ θαη ηνπ αηηήκαηνο γηα άδεηα δηθαζηηθήο αξρήο. 

 Ζ ΔΚΣ κπνξεί ζε ad hoc  θαη ζπλερή βάζε λα απαηηεί λα ιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

3.9.2  πλεξγαζία κε ηηο Αξκόδηεο Αξρέο ζπκκεηερόληωλ θξαηώλ κειώλ πνπ δελ 

έρνπλ λόκηζκα ην επξώ 

Ζ ΔΚΣ αζθεί ηα επνπηηθά ηεο θαζήθνληα ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο κέινο πνπ δελ έρεη σο λφκηζκα ην επξψ εθφζνλ έρεη 

θαζηεξσζεί ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ΔΚΣ θαη ηεο εζληθήο αξκφδηαο αξρήο ηνπ 
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θξάηνπο κέινπο. Γηα ηελ θαζηέξσζε «ζηελήο ζπλεξγαζίαο», εθδίδεηαη απφθαζε ηεο 

ΔΚΣ ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 Σν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο θνηλνπνηεί ζηα άιια θξάηε κέιε, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ ΔΚΣ θαη ηελ ΔΑΣ ην αίηεκα ηνπ λα θαζηεξσζεί ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ. Με ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ην 

ελδηαθεξφκελν κέινο δεζκεχεηαη λα: 

- λα δηαζθαιίζεη φηη ε εζληθή αξκφδηα αξρή ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΚΣ ή κε ηα αηηήκαηά ηεο, 

- λα παξέρεη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαηηήζεη ε 

ΔΚΣ, κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Σν ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο έρεη ζεζπίζεη ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία, 

ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ε εζληθή αξκφδηα αξρή ηνπ ζα ππνρξενχηαη λα ιάβεη 

θάζε κέηξν ζρεηηθά κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ην νπνίν έρεη δεηεζεί απφ ηελ 

ΔΚΣ
33

. 

Ζ απφθαζε ηεο ΔΚΣ γηα «ζηελή ζπλεξγαζία» δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εθαξκφδεηαη 14 εκέξεο κεηά ηελ 

δεκνζίεπζή ηεο. Καηά ηελ άζθεζε ηνπ επνπηηθνχ έξγνπ ε ΔΚΣ αλ θξίλεη φηη ε 

αξκφδηα εζληθή αξρή πξέπεη λα ιάβεη θάπνην κέηξν, απεπζχλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηελ 

αξκφδηα εζληθή αξρή θαζνξίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία. Ζ ΔΚΣ κπνξεί λα 

αλαζηείιεη ή λα ηεξκαηίζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο φηαλ 

παχνπλ λα ηζρχνπλ νη πξναλαθεξζείζεο  πξνυπνζέζεηο. Οκνίσο ην θξάηνο κέινο 

κπνξεί λα δεηά απφ ηελ ΔΚΣ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηά ηελ 

πάξνδν ηξηεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αηηηνινγψληαο ηνπο ιφγνπο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δελ δχλαηαη λα 

δεηά λέα ζπλεξγαζία εάλ δελ παξέιζεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηία. 
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ΕΕ L 287/29.10.2013, Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 7, ςθμ.2(τελευταία πρόςβαςθ 
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3.9.3 Γηεζλείο ζρέζεηο 

Ζ ΔΚΣ απνηειεί ην θεληξηθφ ζεζκηθφ φξγαλν γηα ηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ  πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζηελ Έλσζε.  Απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο επξσπατθήο ηξαπεδηθήο επνπηείαο, γεγνλφο 

πνπ ηελ θαζηζηά κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο επνπηηθέο αξρέο ζηνλ θφζκν. Με γλψκνλα 

φηη νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν κπνξεί λα επεξεάδνπλ 

ηε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, ε ΔΚΣ ζπλάπηεη δηεζλείο ζρέζεηο κε 

ηξίηεο ρψξεο. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε ΔΚΣ ζε κηα 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα κε ηελ ΔΑΣ είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχζζεη επαθέο, λα 

πξνβαίλεη ζε δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο κε επνπηηθέο αξρέο, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηξίησλ ρσξψλ. Οη ελ ιφγσ δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο δελ παξάγνπλ 

έλλνκεο ππνρξεψζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα θξάηε κέιε ηεο
34

. 

Δηδηθφηεξα γηα ην ζθνπφ απηφ παξαθνινπζεί θαη αλαιχεη ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο εμειίμεηο, ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ δηεζλή ξφιν ηνπ επξψ, ζπκκεηέρεη ζε δηεζλή φξγαλα θαη θφξα κε 

αληηθείκελν ηηο νηθνλνκηθέο, ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη λνκηζκαηηθέο ππνζέζεηο. Δπίζεο 

δηαηεξεί ζρέζεηο κε θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε φιν ηνλ θφζκν κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη ηελ επεμήγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο
35

. 

 

3.10  πλεξγαζία κε άιια Δπξωπαϊθά Όξγαλα θαη Φνξείο 

Ζ ΔΚΣ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη έλα επαξθέο επίπεδν ξχζκηζεο θαη ζπλεπνχο 

επνπηείαο ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε άιια επξσπατθά 

φξγαλα θαη θνξείο φπσο ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ), ηελ Δπξσπατθή 

Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ΔΑΚΑΑ), ηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη 

Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, ηνλ 

Δληαίν Μεραληζκφ Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ) θαη ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο 

(ΔΜ). 

 

                                                           
34

ΕΕ L 287/29.10.2013, EL   Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 8 (τελευταία πρόςβαςθ 
25/7/2018) https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL     
35

 ΕΚΣ, Κακικοντα, Διεκνείσ χζςεισ (τελευταία πρόςβαςθ 12/8/2018) 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/international/html/index.el.html 



 
 

49 
 

3.10.1 Δπξωπαϊθή Αξρή Σξαπεδώλ (ΔΑΣ/ΔΒΑ) 

Ζ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε εληαίνπ εγρεηξηδίνπ 

θαλφλσλ κέζσ ηεο εθπφλεζεο ηερληθψλ θαλνληζηηθψλ πξνηχπσλ θαη εθηειεζηηθψλ 

ηερληθψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο (κέζσ θαη' 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ ή εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ). Eθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ζπζηάζεηο θαη δηαζέηεη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο φζνλ αθνξά ηηο παξαβηάζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. Ζ ΔΚΣ απφ ηελ αλάιεςε ησλ 

λέσλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ, θιήζεθε λα ζπλεξγαζηεί 

ζηελά ρσξίο λα αληηθαηαζηήζεη ηα θαζήθνληα ηεο ΔΑΣ. Οη δπν αλεμάξηεηεο αξρέο 

ηεο ΔΔ έρνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν γηα ηελ επίηεπμε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο 

ΔΔΜ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε, ηνπο 

θαλφλεο ηεο ΔΑΣ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε απηνχο. Δπηπιένλ ν ξφινο ηνπ ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο ζην έξγν ηεο ΔΑΣ ζπκβάιινληαο ζηελ επνπηηθή ζχγθιηζε κέζσ ηεο 

ελνπνίεζεο ησλ επνπηηθψλ πξαθηηθψλ ζε δηαθνξεηηθέο δηθαηνδνζίεο
36

. 

 

3.10.2 Δπξωπαϊθή Αξρή Κηλεηώλ Αμηώλ θαη Αγνξώλ (ΔΑΚΑΑ/ESMA) 

Ζ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ΔΑΚΑΑ/ESMA), είλαη κηα 

αλεμάξηεηε αξρή ηεο ΔΔ, ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ θαηάξηηζε ξπζκηζηηθψλ 

θαη ηερληθψλ πξνηχπσλ, βάζεη ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ηνκέα. Γηαζέηεη ηελ εμνπζία έθδνζεο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζπζηάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ. Πξνσζεί ηε δηαθάλεηα, ηελ 

απιφηεηα θαη ηε δηθαηνζχλε ζηηο αγνξέο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ελψ παξάιιεια  παξαθνινπζεί ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαιχεη θαηαλαισηηθέο ηάζεηο. 

πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΚΣ αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ηεο επξσπατθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επνπηείαο
37

. 
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 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 22 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
37

  Ευρωπαϊκι Αρχι Κινθτϊν Αξιϊν και Αγορϊν (ESMA) (τελευταία πρόςβαςθ 16/8/2018) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:mi0071 
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3.10.3 Δπξωπαϊθή Αξρή Αζθαιίζεωλ θαη Δπαγγεικαηηθώλ πληάμεωλ 

(ΔΑΑΔ/EIOPA) 

Ζ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (ΔΑΑΔ/EIOPA), 

ζπζηάζεθε κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ ηνκέα. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαθνινπζεί ηηο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο θαη 

αμηνινγεί ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηα ηξσηά ζεκεία ησλ αγνξψλ. Παξάιιεια 

ππνζηεξίδεη ηνλ ζπληνληζκφ αλάκεζα ζηηο εζληθέο αξρέο θαη δηαζθαιίδεη ηε ζπλεπή 

εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηνλ ηνκέα ησλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζπληάμεσλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ. Γηαζέηεη επίζεο εμνπζία έθδνζεο 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ 

δηθαίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΔΚΣ αληαιιάζζνληαο κεηαμχ ηνπο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο.  

 

3.10.4 Δπξωπαϊθό πκβνύιην πζηεκηθνύ Κηλδύλνπ (ΔΚ/ ESRB) 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(καθξνπξνιεπηηθή επίβιεςε). Ζ ΔΚΣ εθφζνλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

ρξεζηκνπνηεί καθξνπξνιεπηηθά εξγαιεία ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είηε κεηά απφ αίηεκα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είηε φηαλ 

απνθαζίζεη ε ίδηα λα εθαξκφζεη απζηεξφηεξα κέηξα απφ εθείλα πνπ ζεζπίδνληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΔΚ. Ζ ζηελή 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ ΔΚΣ θαη ην ΔΚ βνεζά ην ΔΚ λα εληνπίδεη θαη λα 

παξαθνινπζεί ηνπο ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ. Αληίζηνηρα ν ΔΔΜ 

επσθειείηαη απφ ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ ΔΚ, ε νπνία θαιχπηεη νιφθιεξν ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 
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3.10.5 Δληαίνο Μεραληζκόο Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ/SRM) 

Ο Δληαίνο Μεραληζκφο Δμπγίαλζεο (ΔΜΔ) ζηφρν έρεη λα εμαζθαιίζεη ηελ εχηαθηε 

εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ ηξαπεδψλ. πζηάζεθε κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηελ απνθπγή ησλ καδηθψλ απνζχξζεσλ 

θαηαζέζεσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη θξαηηθνχ 

ρξένπο θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ
38

. Ο ΔΜΔ καδί κε ηνλ ΔΔΜ θαη έλα θνηλφ ζχζηεκα 

εγγπήζεσλ θαηαζέζεσλ απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζπληζηψζεο ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπο έρεη ζθνπφ λα ζπγθεληξψλεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη επηηπρψο ε δηαρείξηζεο κηαο πηζαλήο ρξενθνπίαο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ παξέρνληαο 

απνηειεζκαηηθή εμπγίαλζε κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ηνπο ζπκβάιεη ζηελ εμέηαζε ζρεδίσλ εμπγίαλζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε κηαο ελδερφκελεο ρξενθνπίαο. 

 

3.10.6 Δπξωπαϊθόο Μεραληζκόο ηαζεξόηεηαο (ΔΜ/ΔSM) 

O Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο είλαη έλαο δηεζλήο ρξεκαηνδνηηθφο 

νξγαληζκφο, δειαδή έλα κφληκν ηακείν ρξεκαηννηθνλνκηθήο βνήζεηαο θαη δηάζσζεο, 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο επξσδψλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Ο ΔΜ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαθεθαιαηνπνίεζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα νπνία είλαη αλίθαλα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε ΔΚΣ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ή απνηεινχλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε ηζρπξψλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ ΔΔΜ θαη ΔΜ. 

ηαλ  θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ε ΔΚΣ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα ίδξπκα κε αίηεκά ηνπ δεηά ηελ άκεζε ζηήξημε ηνπ ΔΜ αιιά 

δελ εκπίπηεη ζηελ επνπηεία ηεο ΔΚΣ,  ε ΔΚΣ εθφζνλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά απφ ηνλ 

ΔΜ μεθηλά πξνεηνηκαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ. 
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 Ενιαίοσ Μθχανιςμόσ Εξυγίανςθσ (τελευταία πρόςβαςθ 16/8/2018) 
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-resolution-mechanism/ 
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Δπηπιένλ, ε ΔΚΣ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ ΔΜ θαη ηε 

Γηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζχλαςεο ζπκθσλίαο αλαθεθαιαηνπνίεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: ΔΞΟΤΗΔ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΔΚΣ) 

 

Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγία ελφο «γλήζηα νινθιεξσκέλνπ 

επνπηηθνχ κεραληζκνχ». Ζ δηελέξγεηα επνπηείαο απφ ηνλ ΔΔΜ αζθείηαη κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη θνηλέο γηα φια ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζεκαληηθά ή ιηγφηεξν ζεκαληηθά, θαη αθνξνχλ ηφζν ηελ ΔΚΣ 

φζν θαη ηηο ΔΑΑ. Ζ ΔΚΣ έρνληαο σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ δηαζέηεη εμνπζίεο θαη 

αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο. Δηδηθφηεξα, νη επνπηηθέο εμνπζίεο δηαθξίλνληαη ζε:  

Εξοςζίερ έπεςναρ πος πεπιλαμβάνοςν: 

 Αηηήκαηα γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ 

 Γεληθέο έξεπλεο 

 Δπηηφπηεο επηζεσξήζεηο 

 Άδεηα δηθαζηηθήο αξρήο 

Ειδικέρ εποπηικέρ εξοςζίερ 

 Υνξήγεζε θαη αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνθηήζεσλ εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ 

 Δπνπηηθέο εμνπζίεο 

 Δμνπζίεο ησλ αξρψλ ππνδνρήο θαη ζπλεξγαζία ζηελ ελνπνηεκέλε επνπηεία 

 Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

 

4.1  Δμνπζίεο έξεπλαο 

4.1.1  Αηηήκαηα γηα παξνρή πιεξνθόξεζεο 

Ζ ΔΚΣ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο δχλαηαη λα 

απαηηεί πιεξνθνξίεο απφ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο. Δξγαιεία γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ νη εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο σο πξνο ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ξεπζηφηεηα αιιά θαη 
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νη επνπηηθέο πνζνηηθνπνηήζεηο γηα ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ 

εθηηκήζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο επίζεο, δχλαηαη λα 

αληιεί απφ ηηο εηήζηεο ηαθηηθέο εθζέζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή θάζε άιιεο 

επνπηεπφκελεο νληφηεηαο, απφ ηα απνηειέζκαηα αμηνινγήζεσλ θηλδχλσλ, ηα 

απνηειέζκαηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ζπλνιηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο επνπηηθήο αξρήο σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο
39

. 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα παξέρνπλ απεπζείαο ζηελ ΔΚΣ πιεξνθνξίεο αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε εηδηθψο πξνζδηνξηζκέλνπο κνξθφηππνπο γηα επνπηηθνχο θαη 

ζπλαθείο ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο. Ζ  δηαδηθαζία άληιεζεο πιεξνθνξηψλ σζηφζν, δελ 

ζεσξείηαη παξαβίαζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη 

ε ΔΚΣ απφ ηηο επνπηεπφκελεο νληφηεηεο ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. 

 

4.1.2  Γεληθέο έξεπλεο 

 ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο επνπηείαο ε ΔΚΣ έρεη ην δηθαίσκα λα  δηεμάγεη  φιεο ηηο 

αλαγθαίεο έξεπλεο ζε νηαλδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν 

ή επξηζθφκελν ζε έλα ζπκκεηέρνλ θξάηνο κέινο. Γηα ην ζθνπφ απηφ  δχλαηαη λα 

απαηηεί ηελ ππνβνιή εγγξάθσλ, λα εξεπλά βηβιία θαη αξρεία απηψλ θαη λα ιακβάλεη 

γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεγήζεηο απφ πξφζσπα φηαλ ην δεηά. ηελ πεξίπησζε πνπ 

κηα επνπηεπφκελε νληφηεηα παξεκπνδίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο, ε εζληθή 

αξκφδηα αξρή ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε, δχλαηαη 

λα ζπλδξάκεη ζην έξγν ηεο ΔΚΣ, δηεπθνιχλνληαο ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο νληφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζνχλ νη αλαγθαίεο έξεπλεο.    

 

4.1.3  Δπηηόπηεο επηζεωξήζεηο 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ, ε ΔΚΣ έρεη δηθαίσκα λα δηελεξγεί επηηφπηεο 

επηζεσξήζεηο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιιεο επνπηεπφκελεο 

νληφηεηαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ησλ θηλδχλσλ, ησλ 

                                                           
39

   Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 27 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
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ειέγρσλ θηλδχλσλ θαη ηεο δηαθπβέξλεζεο. Οη επηηφπηεο επηζεσξήζεηο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη ρξνλνδηάγξακκα θαη φηαλ ζεσξείηαη ζθφπηκν, γηα 

ηελ νξζή δηεμαγσγή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Ζ ζηειέρσζε ησλ νκάδσλ 

επηζεψξεζεο γίλεηαη απφ ηελ ΔΚΣ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. Ζ 

ζχλζεζή ηνπο εμαξηάηαη θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ επηζεψξεζε πνπ 

πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη απαξηίδεηαη απφ ππαιιήινπο θαη άιια 

εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα απφ ηελ ΔΚΣ ή απφ δηνξηζκέλνπο ππαιιήινπο ησλ 

εζληθψλ αξκνδίσλ αξρψλ πνπ δξνπλ επηθνπξηθά, ελεξγψληαο ππφ ηελ επνπηεία θαη ην 

ζπληνληζκφ ηεο ΔΚΣ. 

Καηά θαλφλα, νη επηηφπηεο επηζεσξήζεηο έρνπλ ζθνπφ :  

 Σελ εμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ, ηεο θχζεο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγγελψλ θηλδχλσλ, ιακβαλνκέλεο ππ‟ φςηλ ηεο 

αληίιεςεο πεξί θηλδχλνπ. 

 Σελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αλάινγα κε ηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

θηλδχλσλ. 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ, σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο θάζε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ αδπλακηψλ 

ή επάισησλ ζεκείσλ. 

 Σελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο ηξαπεδηθνχο θαλνληζκνχο. 

 Σελ επαλεμέηαζε ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη  ζηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο, ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηελ δηαθπβέξλεζε
40

. 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο 

Μεηθηέο Δπνπηηθέο Οκάδεο γίλεηαη βάζεη ηνπ θηλδχλνπ θαη είλαη αλαινγηθέο. Ζ 

ζπρλφηεηα δε θαη ην πεδίν εθαξκνγήο εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

                                                           
40

 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 38 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
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πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ην πξφγξακκα ηεο επνπηηθήο εμέηαζεο θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη. 

Σα είδε ησλ επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ κπνξνχλ λα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην εχξνο 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Γηαθξίλνληαη ζε 

πιήξεηο φηαλ ε επηζεψξεζε θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ησλ θηλδχλσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ζηνρεχνληαο ζηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλεο εηθφλαο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζε ζηνρεπκέλεο επηζεσξήζεηο φηαλ εζηηάδνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή θίλδπλν θαη ζε 

ζεκαηηθέο επηζεσξήζεηο φηαλ επηθεληξψλνληαη ζε έλα κφλν δήηεκα κηαο επξχηεξεο 

νκάδαο νκνεηδψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.  

Ζ ΔΚΣ, δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή, θάλνληαο ρξήζε ησλ εμνπζηψλ ηεο λα 

πξαγκαηνπνηεί επηηφπηεο επηζεσξήζεηο θαη ζε ιηγφηεξν ζεκαληηθά ηδξχκαηα. 

 

4.1.4  Άδεηα δηθαζηηθήο αξρήο 

Καη‟ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο λνκνζεζίαο κπνξεί λα απαηηείηαη άδεηα γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ. Ζ άδεηα ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

εζληθή δηθαζηηθή αξρή ειέγρεη ηε γλεζηφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο ΔΚΣ λα πξνβεί ζε 

επηηφπηα επηζεψξεζε θαζψο θαη αλ ηα ζρεδηαδφκελα αλαγθαζηηθά κέηξα πνπ 

πξφθεηηαη λα επηβιεζνχλ είλαη απζαίξεηα ή ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηεο επηζεψξεζεο. Δπηπιένλ θαηά ηνλ έιεγρν ηεο αλαινγηθφηεηαο ησλ αλαγθαζηηθψλ 

κέηξσλ ε εζληθή δηθαζηηθή αξρή δχλαηαη λα δεηά ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο απφ ηελ 

ΔΚΣ σο πξνο ηνπο ιφγνπο ηνπο νπνίνπο έρεη λα ππνπηεχεηαη ηελ παξαβίαζε ησλ 

πξάμεσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο εηθαδφκελεο παξάβαζεο θαζψο θαη ηε θχζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα επηβιεζνχλ αλαγθαζηηθά κέηξα. 

Χζηφζν ε εζληθή δηθαζηηθή αξρή δελ δχλαηαη λα επαλεμεηάδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ νχηε λα δεηά ηελ παξνρή επηπιένλ πιεξνθνξηψλ ηνπ 

θαθέινπ ηεο ΔΚΣ. ζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο ΔΚΣ, απηή 

ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα απφ ην Γηθαζηήξην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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4.2  Δηδηθέο επνπηηθέο εμνπζίεο 

4.2.1  Άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη έγθξηζε απόθηεζεο εηδηθώλ ζπκκεηνρώλ 

Ζ ΔΚΣ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή εμνπζία ρνξήγεζεο ή αλάθιεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

νπνηνπδήπνηε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ζπκκεηνρήο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θνηλνχ κε ηηο ΔΑΑ. Ζ αίηεζε αδεηνδφηεζεο θαη ε θνηλνπνίεζε απφθηεζεο εηδηθψλ 

ζπκκεηνρψλ απφ ηελ αηηνχζα νληφηεηα απνζηέιιεηαη ζηελ εζληθή επνπηηθή αξρή, ε 

νπνία ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε γλσζηνπνίεζή ηεο, πξνο ηελ ΔΚΣ εληφο δεθαπέληε 

εξγάζηκσλ εκεξψλ. Δηδηθφηεξα, νη ΔΑΑ αλαιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο 

θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο θαζψο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε απηνχ. Απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ δηαπηζηψλεηαη αξρηθά εάλ ην 

ελ ιφγσ πηζησηηθφ ίδξπκα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά 

κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηέιιεηαη ζρέδην απφθαζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο πξνο ηελ ΔΚΣ. Σν ζρέδην απφθαζεο 

ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί εάλ δελ δηαηππσζεί αληίξξεζε απφ ηελ ΔΚΣ εληφο ηεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ ησλ δέθα εξγάζηκσλ εκεξψλ. Ζ ΔΚΣ δηαηππψλεη αληίξξεζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην ζρέδην απφθαζεο δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηελ 

ελσζηαθή λνκνζεζία. 

ζνλ αθνξά ηηο απνθηήζεηο εηδηθψλ ζπκκεηνρψλ, ε ΔΑΑ απεπζχλεη ζρέδην 

απφθαζεο πξνο έγθξηζε ή απφξξηςε ζηελ ΔΚΣ. Ζ ηειηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αηηνχληα είηε απφ ηελ ΔΑΑ φηαλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε αδεηνδφηεζεο είηε απφ 

ηελ ΔΚΣ φηαλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε απφθηεζεο εηδηθήο ζπκκεηνρήο. Αξκφδην 

φξγαλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηεκάησλ είλαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΚΣ, 

ελψ γηα ηελ ηειηθή απφθαζε έγθξηζεο ή απφξξηςήο ηνπο αξκφδην φξγαλν είλαη ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

4.2.2  Αλάθιεζε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο 

Ζ άδεηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο αλαθαιείηαη είηε έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ ηδίνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είηε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηεο ΔΚΣ θαη ησλ αξκνδίσλ ΔΑΑ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ή ελσζηαθή λνκνζεζία. 
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Μεηά ηελ πξνηεηλφκελε αλάθιεζε αδείαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δηελεξγνχληαη 

δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ηεο ΔΚΣ θαη ησλ ζρεηηθψλ ΔΑΑ κε ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ν ρξφλνο είλαη επαξθήο γηα ζρνιηαζκφ πξνηάζεσλ ή αληηξξήζεσλ αιιά θαη γηα 

ηελ δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πξάμεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνθαζίδεηαη 

ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή εμπγίαλζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ δηαβνπιεχζεσλ ε πξνηείλνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη 

ζρέδην απφθαζεο ζην νπνίν αηηηνινγείηαη ην ζθεπηηθφ ηεο πξνηεηλφκελεο αλάθιεζεο. 

Πξηλ ηελ ππνβνιή ζρεδίνπ απφθαζεο ζηελ ΔΚΣ δίλεηαη ην δηθαίσκα αθξφαζεο ζην 

πηζησηηθφ ίδξπκα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ην ζρέδην απφθαζεο 

γλσζηνπνηείηαη ζηελ ΔΚΣ, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο, 

ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα, ζηελ αληίζηνηρε ΔΑΑ θαζψο θαη ηελ 

εζληθή αξρή εμπγίαλζεο
41

.  

 

4.2.3  Δπνπηηθέο Δμνπζίεο  

Ζ ΔΚΣ, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΔΜ, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ 

ηεο δηαζέηεη  ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο
42

: 

 λα απαηηεί απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαηεξνχλ ίδηα θεθάιαηα πνπ λα 

ππεξβαίλνπλ ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελσζηαθή 

λνκνζεζία, 

 λα απαηηεί ηελ ελίζρπζε ησλ ξπζκίζεσλ, δηαδηθαζηψλ, κεραληζκψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ, 

 λα απαηηεί απφ ηα ηδξχκαηα λα παξνπζηάζνπλ έλα ζρέδην γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο επνπηηθέο απαηηήζεηο θαη λα 

θαζνξίζνπλ πξνζεζκία γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

βειηηψζεσλ ζην ελ ιφγσ ζρέδην ζε φ,ηη αθνξά ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηελ 

πξνζεζκία, 

                                                           
41

 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 31 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
42

   ΕΕ L 287/29.10.2013, EL   Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 16 ςθμ. 2  
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL    
(τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018) 
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 λα απαηηεί απφ ηα ηδξχκαηα λα εθαξκφδνπλ εηδηθή πνιηηηθή πξνβιέςεσλ ή 

κεηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ άπνςε ησλ απαηηήζεσλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

 λα ζέηεη πεξηνξηζκνχο ή φξηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ θάζκα ή ην δίθηπν ησλ ηδξπκάησλ ή λα δεηά ηελ αθαίξεζε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ αξηηφηεηα ελφο 

ηδξχκαηνο, 

 λα απαηηεί ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ηνλ νπνίνλ ελέρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα 

πξντφληα θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ ηδξπκάησλ, 

 λα απαηηεί απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηαβιεηήο 

ακνηβήο σο πνζνζηνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαζαξψλ εζφδσλ, φηαλ ην χςνο ηεο 

δελ ζπλάδεη κε ηε δηαηήξεζεο πγηνχο θεθαιαηαθήο βάζεο, 

 λα απαηηεί απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαζαξά θέξδε 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο, 

 λα πεξηνξίδεη ή λα απαγνξεχεη ηε δηαλνκή θεξδψλ απφ ην ίδξπκα ζηνπο 

κεηφρνπο, ζηα κέιε ή ζηνπο θαηφρνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Καηεγνξίαο 

1, εθφζνλ ε απαγφξεπζε δελ ζπληζηά αζέηεζε ππνρξέσζεο ηνπ ηδξχκαηνο, 

 λα επηβάιιεη απαηηήζεηο γηα πξφζζεηεο ή ζπρλφηεξεο ππνβνιέο αλαθνξψλ, 

 λα επηβάιεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ξεπζηφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηηο αλαληηζηνηρίεο ιεθηφηεηαο κεηαμχ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ, 

 λα απαηηεί πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, θαη 

 λα απνκαθξχλεη αλά πάζα ζηηγκή κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ε ελσζηαθή 

λνκνζεζία. 

 

4.2.4  Δμνπζία ηεο ΔΚΣ ωο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο «εληαίνπ δηαβαηεξίνπ» 

Ζ ΔΚΣ είλαη επίζεο αξκφδηα γηα ηηο δηαδηθαζίεο “εληαίνπ δηαβαηεξίνπ” πνπ αθνξνχλ 

ην δηθαίσκα ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο θαη ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε άιιν Κξάηνο-Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έπεηηα απφ 

ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ Κξάηνο-Μέινο ππνδνρήο, ηνπ νπνίνπ ηελ επνπηεία 

αζθνχλ νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 
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εδξεχεη ζε ζπκκεηέρνλ Κξάηνο-Μέινο ηεο Έλσζεο, επηζπκεί λα εγθαηαζηήζεη 

ππνθαηάζηεκα ζηελ επηθξάηεηα άιινπ ζπκκεηέρνληνο Κξάηνπο-Μέινπο ηεο 

Δπξσδψλεο, ηφηε ελεκεξψλεηαη άκεζα ε εζληθή επνπηηθή αξρή ηνπ Κξάηνπο-Μέινπο 

φπνπ δηαηεξεί ηελ έδξα ηνπ, ππνβάιινληαο ηα απαηηνχκελα έγγξαθα. Αθνινχζσο, νη 

εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ελεκεξψλνπλ ην αληίζηνηρν Σκήκα Αδεηνδφηεζεο ηεο ΔΚΣ, 

φπνπ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δνκήο. Κάζε ελδηαθεξφκελν 

πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα πξνβεί ζε εγθαηάζηαζε Τπνθαηαζηήκαηνο θαη λα θάλεη 

έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθφζνλ δελ έρεη ιεθζεί δηαθνξεηηθή απφθαζε απφ 

ηελ ΔΚΣ, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Ζ ίδηα  δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο 

Τπνθαηαζηεκάησλ ή άζθεζεο δηθαηψκαηνο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ επηθξάηεηα κε 

ζπκκεηέρνληνο Κξάηνπο- Μέινπο. 

Με ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο, ε ΔΚΣ επηδηψθεη ηελ 

νξζή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε ηα κε ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε, ηεξεί ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ θξάηνπο 

κέινπο θαηαγσγήο θαη θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο ζχκθσλα κε ηελ ελσζηαθή 

λνκνζεζία
43

. 

 

4.3  Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

Ζ παξαβίαζε ησλ θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ, 

επηζχξεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο 

ζπκκεηνρψλ ή κεηθηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ. ε πεξηπηψζεηο 

φπνπ νη αλσηέξσ επνπηεπφκελεο νληφηεηεο παξαβνχλ κηα απαίηεζε είηε εθ 

πξνζέζεσο είηε εμ ακειείαο ησλ εθαξκνδφκελσλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο, 

ε ΔΚΣ δχλαηαη λα επηβάιεη δηνηθεηηθά ρξεκαηηθά πξφζηηκα πνπ αλέξρνληαη έσο ζην 

δηπιάζην ηνπ πνζνχ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηήζεθαλ ή ησλ δεκηψλ πνπ απνθεχρζεθαλ 

ιφγσ ηεο παξάβαζεο - φηαλ ην ελ ιφγσ πνζφ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί - ή κέρξη ην 

10% ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο
44

. 

                                                           
43

 ΕΕ L 287/29.10.2013, EL   Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 17 ςθμ. 3 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL    
(τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018) 
44

 ΕΕ L 287/29.10.2013, EL   Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 18 ςθμ. 1 
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Δπίζεο, ε ΔΚΣ δχλαηαη λα επηβάιεη πεξηνδηθή ρξεκαηηθή πνηλή ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο, φπνπ ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ 

πξνεγνχκελε επνπηηθή απφθαζε ή θαλνληζκφ ηεο ΔΚΣ. Ο ππνινγηζκφο ηεο 

ρξεκαηηθήο πνηλήο γίλεηαη ζε εκεξήζηα βάζε θαη κπνξεί λα αλέιζεη ρξνληθά ζε έμη 

κήλεο. 

ζνλ αθνξά ηα ιηγφηεξα ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία πξνβαίλνπλ ζε  

παξαβάζεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε κε ζπκκφξθσζε ζηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ, 

ε επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ έγθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ εζληθψλ αξκνδίσλ 

αξρψλ. 

Σν αξκφδην Σκήκα Δπηβνιήο Κπξψζεσλ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

πηζαλνινγνχκελσλ παξαβάζεσλ, εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη‟ 

εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ ή θαλνληζκψλ θαη απνθάζεσλ ηεο ΔΚΣ, πνπ 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Μεηθηέο Δπνπηηθέο Οκάδεο. Καηά ηελ θαζεκεξηλή 

επνπηεία νη ΜΔΟ δηαπηζηψλνπλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη παξαπέκπνπλ ηηο 

ππνζέζεηο πξνο ην Σκήκα Δπηβνιήο Κπξψζεσλ ηεο ΔΚΣ. Σν ελ ιφγσ Σκήκα, ελεξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ακεξνιεςία ησλ κειψλ θαηά ηελ έθδνζε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ
45

.  

εκαληηθή ζεσξείηαη ε πξσηνβνπιία ηεο ΔΚΣ λα ζεζπίζεη έλα κεραληζκφ ππνβνιήο 

αλαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ παξφηξπλζε φζσλ ιακβάλνπλ γλψζε πηζαλψλ παξαβάζεσλ 

ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο ησλ επνπηεπφκελσλ νληνηήησλ ή ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα δηθηπαθή πιαηθφξκα πνπ ηηηινθνξείηαη “Report a Breach”, φπνπ  

νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ηηο παξαβάζεηο απηέο ζην ζπγθεθξηκέλν 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΔΚΣ γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία. 

 

                                                                                                                                                                      
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL    
(τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018)  
45

   Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 42 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
: ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΔΜ 

 

5.1  Γηαδηθαζία επνπηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο  

Ο ΔΔΜ, γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο  δηαδηθαζίαο επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο έρεη 

αλαπηχμεη κηα θνηλή κεζνδνινγία αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ ξπζκίζεσλ δηαθπβέξλεζήο ηνπο θαη ηεο θαηάζηαζήο ηνπο σο πξνο ηα 

θεθάιαηα θαη ηε ξεπζηφηεηα. Ζ δηαδηθαζία επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ηφζν γηα ηα ζεκαληηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα φζν θαη γηα ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

εμεηάδεη ηηο ξπζκίζεηο, ηηο ζηξαηεγηθέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

εθαξκφδνπλ. πλνπηηθά, ε αμηνιφγεζε εζηηάδεη ζηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

ή πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ζην κέιινλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνλ δπλεηηθφ 

αληίθηππν ηνπ θηλδχλνπ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εληνπίδνληαη απφ ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Σα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη είλαη ηα εμήο
46

: 

 χζηεκα αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ (ΑΚ), ην νπνίν αμηνινγεί ηα επίπεδα θαη 

ηνπο ειέγρνπο θηλδχλνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Οινθιεξσκέλν έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ηεο επάξθεηαο 

ξεπζηφηεηαο. 

 Μεζνδνινγία πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο, 

ε νπνία αμηνινγεί ηηο αλάγθεο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε θεθάιαην θαη 

ξεπζηφηεηα κε δεδνκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιαπιέο βαζκίδεο. Βάζεη 

ελφο επξέσο θάζκαηνο πιεξνθνξηψλ,  πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ αλαιχζεσλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο λα εμεηάδνπλ κε ζαθήλεηα θαη δηαθάλεηα ηελ 

                                                           
46

 Ετιςια Ζκκεςθ τθσ ΕΚΣ για τθν εποπτικι δραςτθριότθτα 2014, ςελ.24 (τελευταία πρόςβαςθ 
7/8/2018)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2015.el.html#IDofChapter2 
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πνιππινθφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αμηνιφγεζεο.  

 

5.2  Γηαδηθαζία επηβνιήο επνπηηθώλ ηειώλ 

Οη αλαγθαίνη πφξνη γηα ηελ άζθεζε ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο αληινχληαη, απφ ηηο 

επνπηεπφκελεο νληφηεηεο ηεο ΔΚΣ, κε ηελ επηβνιή επνπηηθψλ ηειψλ. ιεο νη 

επνπηεπφκελεο νληφηεηεο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ εηήζηα επνπηηθά ηέιε ην χςνο 

ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζην πςειφηεξν επίπεδν ελνπνίεζεο κέζα ζηα 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα θαη ην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαζκηζκέλσλ βάζεη θηλδχλνπ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ
47

. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΔΜ, ηα επνπηηθά ηέιε θαιχπηνπλ ηηο 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε ΔΚΣ γηα ηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ ηεο θαζεθφλησλ 

θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ.  

Ζ ΔΚΣ θαζνξίδεη ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 

εηήζηνπ επνπηηθνχ ηέινπο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ θάζε επνπηεπφκελν 

πηζησηηθφ ίδξπκα. Ζ είζπξαμε ηεο εηήζηαο θαηαβνιήο επνπηηθψλ ηειψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ΔΚΣ ην ηειεπηαίν ηξίκελν θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεηαη πξνθαηαβνιή βάζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο 

δαπάλεο ηξέρνληνο έηνπο
48

. Σν επηβαιιφκελν ηέινο εληφο ηνπ ΔΔΜ δε ζίγεη ην 

δηθαίσκα ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ λα εηζπξάηηνπλ ηέιε ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

δίθαην.  

Σα πξνβιεπφκελα έζνδα θαη νη ζπλνιηθέο εηήζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΚΣ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΚΣ θαη 

έγθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δπηπξνζζέησο ε Δπηηξνπή 

Πξνυπνινγηζκνχ, αξκφδηα ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ, πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ησλ 

εθζέζεσλ ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζήο ηνπ θαη ππνβάιεη ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο 

                                                           
47

 ΕΕ L 287/29.10.2013, EL   Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρικμ.1024/2013, άρκρο 30 ςθμ.3 
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from==EL    
(τελευταία πρόςβαςθ 25/7/2018)  
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 Ετιςια Ζκκεςθ τθσ ΕΚΣ για τθν εποπτικι δραςτθριότθτα 2014, ςελ.86 (τελευταία πρόςβαςθ 
7/8/2018)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-
report/html/ssm.ar2015.el.html#IDofChapter2 



 
 

64 
 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο 

πξφηαζεο απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην  Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ηεο ΔΚΣ. 

 

5.3  Έιεγρνο πνηόηεηαο θαη πξνγξακκαηηζκνύ  

Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ επνπηηθνχ έξγνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηνπ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ΔΔΜ, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ ή ειιείςεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ΔΔΜ. Αξκφδην ηκήκα γηα ηε δηαθχιαμε ηεο νκνηνγέλεηαο ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο 

απνηειεί ην Σκήκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Δπνπηηθνχ Έξγνπ ηεο ΔΚΣ ην νπνίν 

θξνληίδεη γηα ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ηφζν ησλ ζεκαληηθψλ φζν θαη ησλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. εκαληηθφ εξγαιείν απνηειεί ην εγρεηξίδην 

επνπηείαο ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ΔΔΜ, ηηο δηαδηθαζίεο, ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηε κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

πνηνηηθνχ έξγνπ. 

Ο έιεγρνο πξνγξακκαηηζκνχ αληίζηνηρα αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο 

ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ Πξνγξακκάησλ Δπνπηηθήο Δμέηαζεο ηεο ΔΚΣ γηα ηα 

ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

ΓΓ Μηθξνπξνιεπηηθήο Δπνπηείαο ΗΗΗ αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. Με ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ειέγρσλ δηαπηζηψλεηαη 

αλ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ην πξφγξακκα επνπηηθήο εμέηαζεο ή απαηηνχληαη ηπρφλ 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

γίλεηαη βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Οη αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο δειψλνληαη ζηε ζρεηηθή εζληθή αξκφδηα αξρή. 
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5.4  Έιεγρνο θαη αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ηωλ κειώλ ηωλ 

δηνηθεηηθώλ νξγάλωλ  

 

Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ πνπ δηελεξγείηαη ζηα ζεκαληηθά θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ επνπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

απαξαίηεην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδφηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ 

ΔΚΣ. Κάζε αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ελφο ζεκαληηθνχ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δειψλεηαη ζηε ζρεηηθή εζληθή επνπηηθή αξρή ε νπνία 

ελεκεξψλεη ηελ αληίζηνηρε κεηθηή επνπηηθή νκάδα θαη ην Σκήκα Αδεηνδφηεζεο ηεο 

ΔΚΣ. Με ηε ζπλδξνκή ησλ εζληθψλ επνπηηθψλ αξρψλ ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα θαη δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ ε αμηνιφγεζε ηεο αιιαγήο. ηε ζπλέρεηα 

ππνβάιιεηαη ιεπηνκεξήο πξφηαζε ζην Γηνηθεηηθφ θαη Δπνπηηθφ πκβνχιην πξνο 

έγθξηζε
49

. 

 

5.5  Αζθήζεηο πξνζνκνίωζεο αθξαίωλ θαηαζηάζεωλ  

εκαληηθφ εξγαιείν ηεο επνπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε άζθεζε πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress – tests) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

θαη ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ άζθεζε πξνζνκνίσζεο 

αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ αμηνινγεί ην βαζκφ αληνρήο, ηελ επάξθεηα ζηελ δηαρείξηζε 

ελδερφκελνπ κειινληηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ ζηξαηεγηθφ θαη θεθαιαηαθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ επξσζηία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο κνληέισλ. Οη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ν  ΔΔΜ θαηά ην ζπλνιηθφ έιεγρν αμηνιφγεζεο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

θνηλνπνηνχληαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα καδί κε ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξνηείλεη. Γηα  ηα ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ππνβάιιεηαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη απνηειεί ζεκαληηθή 
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 Σράπεηα Πειραιϊσ, (2014), “ΕΚΣ - Οδθγόσ για τθν προςζγγιςθ του Ενιαίου Εποπτικοφ’’(τελευταία 
πρόςβαςθ 20/8/2018) https://www.piraeusbankgroup.com/el/oikonomiki-analisi-ependitiki-
stratigiki/oikonomiki-analisi-ellinikis-oikonomias-kladikes-meletes/analysis-category/2014/guide-to-
the-single-supervisory-mechanism 



 
 

66 
 

ζπλεηζθνξά ζηνλ ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΔΔΜ. Με βάζε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ε ΔΚΣ κπνξεί λα πξνβεί ζηελ επηβνιή κέηξσλ 

πνηνηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηελ απαίηεζε πξφζζεησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη άιισλ κέηξσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ δηθαίνπ
50

. 

5.6  Γηαρείξηζε θξίζεωλ  

Ζ ΔΚΣ, σο αξρή ηξαπεδηθήο επνπηείαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα δελ πιεξνί, ή ελδέρεηαη λα πάςεη λα πιεξνί, 

ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ζρεηηθά κε ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

κπνξεί λα δεηά απφ ηα ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ιακβάλνπλ εγθαίξσο κέηξα 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο πξνιεπηηθέο απαηηήζεηο, ηελ αξηηφηεηα ηεο δηαρείξηζήο ηνπο 

θαη ηελ επαξθή θάιπςε ησλ θηλδχλσλ. Απφ ηε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο γηα ηελ 

αλάθακςε θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ (Bank Recovery and Resolution 

Directive – BRRD) ζην εζληθφ δίθαην, ε ΔΚΣ δχλαηαη, λα αληηδξά εγθαίξσο θαη λα 

δηαζθαιίδεη ηε ζέζπηζε, εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αμηφπηζησλ ζρεδίσλ 

αλάθακςεο. Δπηπιένλ ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε απφ 

ηελ ΔΚΣ, είλαη επηθνξηηζκέλν λα παξέρεη ζηήξημε ζηηο ΜΔΟ ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη 

είλαη αξκφδην γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρεδίσλ αλάθακςεο ησλ ζεκαληηθψλ 

επνπηεπφκελσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο βησζηκφηεηάο 

ηνπο. ε πεξηπηψζεηο επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπο ή ελδερφκελεο πηψρεπζεο, ε 

ΔΔΜ πξνβαίλεη ζε ελεκέξσζε ησλ αξρψλ εμπγίαλζεο. Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο 

Κξίζεσλ θαη νη κεηθηέο επνπηηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο νκάδεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ ψζηε λα εληζρχεηαη ε εηνηκφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ γηα 

έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 
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 Οδθγόσ Σραπεηικισ Εποπτείασ, ςελ. 28 (τελευταία πρόςβαςθ 5/8/2018) 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmguidebankingsupervision201411.el.pdf 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν: Ζ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

 

6.1  Ζ Γηάξζξωζε ηωλ Πηζηωηηθώλ Ηδξπκάηωλ ζηελ Διιάδα 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιεηηνπξγεί απφ ην 1828. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέινο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο, πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (EKT) θαη ηηο Δζληθέο Κεληξηθέο 

Σξάπεδεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πνπ αλήθνπλ ζηε δψλε 

ηνπ επξψ. Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Δπξσζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζπκβάιιεη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ελψ παξάιιεια 

ζηεξίδεη ηε γεληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο. Καηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, έρεη θαηνρπξσζεί ε ζεζκηθή, πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

αλεμαξηεζία ηεο, αιιά θαη ε άζθεζε δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ εθ κέξνπο ηεο Βνπιήο.  

Σν εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππέζηε ζπξξίθλσζε εμαηηίαο 

ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 2007-2016 

παξαηεξείηαη δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Οη ελ ιεηηνπξγία ηξάπεδεο, κέζσ ζπγρσλεχζεσλ, 

εμαγνξψλ θαη εμπγηάλζεσλ, κεηψζεθαλ απφ 64 ζε 39 ελψ απνρψξεζε ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κε δίθηπα εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο, εθηφο ηεο 

HSBC
51

. 

Σν δηάζηεκα 2016-2017 αληίζηνηρα, ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, βάζε 

ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, απνηειείηαη απφ 38 ζπλνιηθά ηξάπεδεο θαη έλα εηδηθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα
52

. 
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 Ελλθνικι Ζνωςθ Σραπεηϊν, τοιχεία Σεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθ λειτουργία του Ελλθνικοφ 
Σραπεηικοφ ςυςτιματοσ (τελευταία πρόςβαςθ 21/8/2018) 
    https://www.hba.gr/UplDocs/HBA_GreekBankingSystem_January2017F2n.pdf 
52

 ΕτΕ, Πίνακασ Πιςτωτικϊν Ιδρυμάτων που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα (τελευταία πρόςβαςθ 
21/8/2018) http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx 
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Πίλαθαο 3: Σα πηζηωηηθά ηδξύκαηα ζηελ Διιάδα 

 

Δίδνο Πηζηωηηθώλ Ηδξπκάηωλ Πηζηωηηθό Ίδξπκα 
Πηζηωηηθά ηδξύκαηα κε έδξα ζηελ Διιάδα ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

 ΑΛΦΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 

 ATTICA BANK, ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. 

 ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. 

 ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. 

 AEGEAN BALTIC BANK Α.Σ.Δ. 

 CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ 
Α.Δ. 

πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ 
ΤΝ.Π.Δ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 
ΤΝ.ΠΔ. 

 ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΤΝ.ΠΔ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Ν. ΔΒΡΟΤ 
ΤΝ.Π.Δ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΚΑΡΓΗΣΑ ΤΝ.Π.Δ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΘΔΑΛΗΑ ΤΝ.Π.Δ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΗΔΡΗΑ - 
ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΠΗΣΖ ΤΝ.Π.Δ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΡΑΜΑ 
ΤΝ.Π.Δ. 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΡΡΧΝ 
ΤΝ.Π.Δ. 

Τπνθαηαζηήκαηα Πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ κε 

έδξα ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. πνπ 

ιεηηνπξγνύλ κε “θνηλνηηθό 
δηαβαηήξην” 

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

 FCA BANK GmbH 

 OPEL BANK GmbH 

 FCE BANK. plc 

 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 

 HSBC BANK PLC 

 UNICREDIT BANK A.G. 

 ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΣΓ 

 CITIBANK EUROPE PLC (CEP) 

 VOLKSWAGEN BANK GmbH 

   BMW AUSTRIA BANK GmbH  
  

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2018) 

 

6.2  Δπνπηεία ηωλ Διιεληθώλ Π.Η.  

Βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) 1024/2013 ηνπ πκβνπιίνπ ε ΔΚΣ αλαιακβάλεη ηελ 

άκεζε επνπηεία  ησλ ζεκαληηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη έκκεζα ησλ ιηγφηεξν 

ζεκαληηθψλ ε νπνία αζθείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο Δζληθέο Δπνπηηθέο Αξρέο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ζηελ Διιάδα ηα (4) ζεκαληηθά 



 
 

69 
 

πηζησηηθά ηδξχκαηα επνπηεχνληαη άκεζα απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), σο αξκφδηα εζληθή επνπηηθή αξρή, ππφ ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΚΣ. 

ρήκα 3 :Απεηθφληζε Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

 

 

Ζ δηάθξηζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ζεκαληηθά θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά γίλεηαη 

βάζεη θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1024/2013 θαη 

εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 468/2014. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ζηελ άκεζε 

επνπηεία ηεο ΔΚΣ ππάγνληαη ηα αθφινπζα ζεκαληηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα : 

• Alpha Σξάπεδα Α.Δ. 

• Σξάπεδα Eurobank Ergasias A.E. 

• Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

• Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 

Γηα ηελ άζθεζε ηνπ επνπηηθνχ θαζήθνληνο ε ΔΚΣ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ ΣηΔ. 

Μηα απφ ηηο πην βαζηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία κεηθηψλ επνπηηθψλ 

νκάδσλ (ΜΔΟ). Γηα θάζε ζεκαληηθή ηξάπεδα ζπζηήλεηαη κία νκάδα απνηεινχκελε 

απφ κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΣηΔ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ επνπηεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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ηξάπεδαο θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΚΣ. Ζ ΔΚΣ ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο 

νκάδαο κε ηε ζπλδξνκή ησλ ζηειερψλ ηεο ΣηΔ (ππνζπληνληζηέο). 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ επνπηηθνχ ηεο ξφινπ ε  TηΔ έρεη ζπζηήζεη δχν Γηεπζχλζεηο, ηε 

Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο θαη ηε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο 

Δπνπηεπνκέλσλ Δηαηξηψλ. Οη δχν Γηεπζχλζεηο ζπλεξγάδνληαη ζηελά γηα ηε δηεμαγσγή 

ηνπ επνπηηθνχ έξγνπ. Ζ Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο έρεη ηηο 

αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο
53

: 

 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιαηζίνπ επνπηείαο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, ησλ θαλφλσλ ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδχλσλ, 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζην πιαίζην ηνπ Δληαίνπ 

Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ, 

 ηελ αμηνιφγεζε αηηεκάησλ γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ινηπψλ 

αηηεκάησλ θαη ηελ εμέηαζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ, 

 ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ επνπηεπφκελσλ νληνηήησλ, ζε αηνκηθή 

θαη ελνπνηεκέλε βάζε, πξνο ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηεο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ 

επνπηεπνκέλσλ, 

 ηα ζέκαηα δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ φξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ, ρσξίο 

λα ππεηζέξρεηαη φκσο ζε ζέκαηα θαηαρξεζηηθφηεηαο, γηα ηα νπνία ε Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο δελ έρεη αξκνδηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

 ηελ εηζήγεζε γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ πνπ ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο δχλαηαη λα επηβάιιεη ζηα επνπηεπφκελα ηδξχκαηα. 

 

ζνλ αθνξά ηηο επηζεσξήζεηο ησλ επνπηεπφκελσλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηδξπκάησλ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο Δπηζεψξεζεο Δπνπηεπνκέλσλ 

Δηαηξηψλ. 

 

                                                           
53

  Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, «Προλθπτικι  Εποπτεία» (τελευταία πρόςβαςθ 24/8/2018)     
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.aspx 
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6.3  Αλάιπζε θηλδύλωλ ηωλ Σξαπεδηθώλ Ηδξπκάηωλ 

 

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, αληηκεησπίδνπλ 

κεγάινπο θηλδχλνπο. Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζηελ νηθνλνκηθή νξνινγία ζπλδέεηαη κε 

ηελ πηζαλφηεηα πνπ δηαηξέρεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα λα ππνζηεί νηθνλνκηθή δεκία 

απφ έλα κε πξνζδνθψκελν γεγνλφο. Πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ηελ αβεβαηφηεηα 

πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο. Χζηφζν, νη ζπλέπεηεο ελφο ηέηνηνπ ελδερφκελνπ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Μνλφδξνκνο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ε πξφιεςε κέζα απφ έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ θηλδχλσλ ε δηνίθεζε ηνπ εθάζηνηε 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ή ελδέρεηαη λα 

αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ. Ζ νξζή γλψζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ. Σν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αθελφο επηδξά ζεηηθά 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ησλ θηλδχλσλ αθεηέξνπ  ζπκβάιεη 

ζηελ δεκηνπξγία αμίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα είλαη ν Πηζησηηθφο Κίλδπλνο, ν Κίλδπλνο ηνπ Δπηηνθίνπ, ν Κίλδπλνο 

Ρεπζηφηεηαο, ν Κίλδπλνο Αγνξάο θαη ν Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο. 

 

Ο Πηζηωηηθόο θίλδπλνο (Credit Risk) είλαη ν πην ζεκαληηθφο απφ φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο δεκίαο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Υαξαθηεξίδεηαη είηε απφ ηελ αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είηε απφ ηελ 

επηδείλσζε ηεο πηζησηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηελ αδπλακία 

εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ έλα δάλεην ή άιισλ ρνξεγήζεσλ θαη 

ηε κε ηήξεζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ
54

. 

                                                           
54

 Πζτροσ Κιόχοσ , Βαςίλειοσ Πανάγου,(2015), Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθσ: Επιχειρθματικόσ και 
Χρθματοοικονομικόσ Κίνδυνοσ, ςελ.38 
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Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ (interest rate risk) αλαθέξεηαη ζηε δεκία πνπ κπνξεί 

ππνζηεί κηα ηξάπεδα απφ ελδερφκελεο  κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ. Οη πξνθιεζείζεο 

κεηαβνιέο νθείινληαη θπξίσο ζε εμσγελείο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε 

καθξννηθνλνκηθήο-λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ζηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη εζληθέο θαη δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ αιιά θαη ζε 

άιινπο ηξίηνπο παξάγνληεο. Ζ αδπλακία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα 

ιακβάλεη κέηξα έλαληη ησλ κεηαβνιψλ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη δπζκελψο ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηνπ.  

Ο θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο (foreign exchange risk) πθίζηαηαη ιφγσ απξφζκελεο 

αιιαγήο ζην λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο, φπσο ε αιιαγή απφ ηηο ζηαζεξέο ζηηο 

θπκαηλφκελεο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο ζπληζηά 

κνξθή θηλδχλνπ αγνξάο θαη εληείλεηαη ζε θαζεζηψηα θπκαηλφκελσλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, φπνπ ε κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, αθελφο κελ ζεκαηνδνηεί ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ ηξέρνπζα θαη 

ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, αθεηέξνπ δε κεγεζχλεη ηελ πηζαλφηεηα 

πξφθιεζεο δεκηψλ. 

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο (liquidity risk) ηζνδπλακεί κε ηελ αδπλακία ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα αληαπνθξηζεί ζηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. Γηαθξίλεηαη ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

φηαλ ην ίδξπκα δελ είλαη ζε ζέζε λα απεγθισβηζηεί απφ ηε ζέζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ αμηνγξάθνπ ζηελ αγνξαία αμία ηνπ ή ζε παξαπιήζηα αμία 

απηήο επεηδή ε αγνξά απηνχ ηνπ αμηνγξάθνπ είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη ζε θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο απνζεκαηηθψλ φηαλ ην ίδξπκα δε δηαζέηεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πξνηνχ απηέο θαηαζηνχλ 

ιεμηπξφζεζκεο. 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο (market risk) γηα έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απψιεηα ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπ, νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ηηο θαζεκεξηλέο κεηαβνιέο ζηελ αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ, ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ ηηκψλ ησλ 
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εκπνξεπκάησλ.  

 

Ο ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο (operational risk) ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

αθνξά ηνλ θίλδπλν απψιεηαο πνπ απνξξέεη απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ηδξχκαηνο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ή εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί κηα δχζθνιε δηαδηθαζία δηφηη αθνξά νιφθιεξν ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα θαη νη θίλδπλνη δελ είλαη ζαθψο επδηάθξηηνη φπσο ν 

θίλδπλνο αγνξάο ή ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.   

 

Ο θίλδπλνο ρώξαο (Sovereign risk) αλαθέξεηαη πάληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δαλεηδφκελνπ θαη αθνξά ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ απηήο. Ο θίλδπλνο ρψξαο ζπλδέεηαη ηφζν κε ηνλ πηζησηηθφ, φζν θαη κε 

ην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ρψξαο 

είλαη ν ζπληειεζηήο απνπιεξσκήο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο (δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ) 

απηήο, ν βαζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηεο ηθαλφηεηαο απφ δηεζλείο 

εμεηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνχο, ν βαζκφο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη 

θεθαιαίνπ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε απηήλ, νη καθξννηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο θαη 

ηέινο ην πιαίζην άζθεζεο λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο
55

.  

Οη ήδε αλαθεξφκελνη θίλδπλνη ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη νη θπξηφηεξνη ρσξίο 

λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη άιινη θίλδπλνη. Έλαο πηζησηηθφο νξγαληζκφο 

κπνξεί λα βάιιεηαη απφ μαθληθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηε θνξνινγία, απφηνκεο θαη κε 

αλακελφκελεο αιιαγέο ζηηο ρξεκαηαγνξέο εμαηηίαο πνιέκσλ, επαλαζηάζεσλ ή 

θαηάξξεπζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ φπσο ζπλέβε απφ ηελ πξφζθαηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θ.α. 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007-2008 πξνθάιεζε βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε 

ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη αλέδεημε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αδπλακία ησλ 

κεραληζκψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηέηνηνπο θηλδχλνπο. Σν γεγνλφο απηφ θαηέζηεζε 

αλαγθαίν ηελ βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα γηα ηε ιήςε κέηξσλ αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο πξνιεπηηθήο επνπηείαο απηψλ. 
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6.4  Κεθαιαηαθή επάξθεηα ηωλ Διιεληθώλ Σξαπεδηθώλ Ηδξπκάηωλ 

Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο κε γλψκνλα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζηνρηψλ πνπ 

αλαδείρηεθαλ θαηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πξνρψξεζε ζηελ 

πηνζέηεζε λένπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

ηξνπνπνίεζε πνπ εηζήιζε αλαθέξεηαη ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη 

αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε 

επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, κεηά απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξφζθαηεο αξλεηηθήο εκπεηξίαο  ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα απνξξνθήζνπλ δεκίεο απφ ηελ έθζεζε θηλδχλνπ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπο
56

. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λένπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013 κέρξη ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2019 σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιήξνπο πξνζαξκνγήο ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζηα άιια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 

Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έζεζε ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ ηα εμήο: 

 

 Σα θχξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 

πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 4,5% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ. 

 Σν ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 6,0% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη 

ησλ ζηνηρείσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ (απφ 4,0% κε βάζε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην). 

 Σν ζχλνιν ησλ ειαρίζησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ (βαζηθψλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ) ζα ζπλερίζεη λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 8,0% 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ. Δπαγσγηθά πάλησο πξνθχπηεη φηη ην χςνο ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ ζα επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 
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2%
57

. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα νη ηξάπεδεο ηεο ΔΔ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ 

πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα θεθάιαηα σο απνζεκαηηθά θεθάιαηα αζθαιείαο ζε 

πεξηπηψζεηο θξίζεσλ. πγθεθξηκέλα είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ έλα θαη‟ 

ειάρηζηνλ 8% θεθαιαίσλ θαιήο πνηφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ 

(4,5% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο) ζα πξέπεη λα είλαη Καηεγνξίαο 1, ηεο 

πςειφηεξεο δειαδή πνηφηεηαο κε ην ρακειφηεξν θίλδπλν (απφ 2% πνπ είλαη 

ζήκεξα).  

 

Πίλαθαο 4: Οη ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

Βαζηιείαο ΗΗΗ 

 Κύξηα ζηνηρεία 

βαζηθώλ 

ηδίωλ θεθαιαίωλ 

ύλνιν βαζηθώλ 

ηδίωλ 

θεθαιαίωλ 

πλνιηθή θεθαιαηαθή 

απαίηεζε (βαζηθά θαη 

ζπκπιεξωκαηηθά 

ίδηα θεθάιαηα) 

1.Διάρηζηα ίδηα θεθάιαηα 

(απφ 1.1.2015) 

4,5% 

(απφ 2%) 

6,0% 

(απφ 4%) 

8,0% 

(ακεηάβιεην) 

2. Κεθαιαηαθφ απφζεκα 

γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο 

(απφ 1.1.2019) 

2,5% 

(λέν) 

  

3. Άζξνηζκα 1 θαη 2 

(απφ 1.1.2019) 

7,0% 8,5% 10,5% 

Αληηθπθιηθφ θεθαιαηαθφ 

Απφζεκα (απφ 1.1.2019) 

0 - 2,5% 

(λέν) 

  

(*) Γηα ηηο ζπζηεκηθά ζεκαληηθέο ηξάπεδεο ελδέρεηαη λα θαζηεξσζεί επηπιένλ θεθαιαηαθή 

απαίηεζε χςνπο 2%  

Πεγή: Ρπζκηζηηθή παξέκβαζε θαη επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (Γθφξηζνο Υξ., 2011) 

 

Σα θεθάιαηα απηά ζα πξέπεη λα ξεπζηνπνηνχληαη εχθνια, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαζεηψλ θαη πηζησηψλ ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο. Δπηπιένλ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ απφζεκα αζθαιείαο 

δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ δεκηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
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θεθαιαίνπ ηνπο θαζψο θαη αληηθπθιηθά θεθαιαηαθά απνζέκαηα αζθαιείαο γηα λα 

κπνξνχλ αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ λα παξέρνπλ πηζηψζεηο εμαζθαιίδνληαο 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
58

. 

 

6.5  Ζ αμηνιόγεζε ηωλ Διιεληθώλ Πηζηωηηθώλ Ηδξπκάηωλ 

 

Ζ πξψηε αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο  

πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ ηελ έληαμή ηεο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ έληαμε ηεο Διιάδαο 

ζηελ Οηθνλνκηθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηελ 01-01-2001 απνηειεί ζηαζκφ ζηελ 

ηζηνξία ηεο ρψξαο. Ζ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο ηξεηο δηεζλείο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο Moody‟s, Standard &Poor‟s θαη Fitch επηβεβαίσζε ηνλ πςειφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηχπνπ ε Μννdy‟s εληάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ θνξπθαία θαηεγνξία 

αμηνιφγεζεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ζηελ θαηεγνξία Aaa/Prime-1 γεγνλφο πνπ 

πξνεμνθιεί ηελ είζνδν ηεο ρψξαο  σο πιήξεο κέινο ζηελ Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οη δηεζλείο νίθνη αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα αιθαβεηηθφ ζπλδπαζκφ γηα ηελ 

βαζκνινγηθή ηαμηλφκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ ζε θαηεγνξίεο. 

Σα ίδηα ζχκβνια ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηνχλ νη S&P θαη Fitch (ΑΑΑ, ΑΑ, Α, ΒΒΒ, 

ΒΒ, Β, CCC, CC, C, D) ελψ νη Moody's ρξεζηκνπνηνχλ σο ζχκβνια Aaa, Aa, A, 

Baa, Ba, B, Caa, Ca, C. Ζ ζεκαζία ηνπ ζπκβνιηζκνχ είλαη ε εμήο: 
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Πίλαθαο 5:  πκβνιηζκφο ηνπ νίθνπ αμηνιφγεζεο Moody‟s 

Αaa 
Άξηζηεο πνηφηεηαο νκφινγα κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ 

Αa1 / Αa3 Τςειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε πνιχ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

Α1 / Α3 Τςειήο πνηφηεηαο νκφινγα κε ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

Βaa1 / 

Βaa3 
Μεζαίαο πνηφηεηαο νκφινγα κε πνιχ ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν 

Βa1 / Βa3 
Οκφινγα πνπ ην κέιινλ ηνπο δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη απνδφζεηο ηνπο 

Β1 / Β3 Οκφινγα ηα νπνία απέρνπλ απφ ηνλ επηζπκεηφ ηχπν επέλδπζεο 

Caa1 / 

Caa3 
Οκφινγα ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κε πνιχ πςειφ θίλδπλν 

Ca 
Οκφινγα ηα νπνία ζεσξνχληαη έληνλα θεξδνζθνπηθά κε κπνξψληαο λα 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

Πθγι: Αξιολόγθςθ Πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (wikipedia.org) 
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Πίλαθαο 6: πκβνιηζκφο ησλ νίθσλ αμηνιφγεζεο Standard &Poor‟s θαη Fitch 

ΑΑΑ 
Οκφινγα κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία. Ηθαλφηεηα ηζρπξή ζηελ πιεξσκή 

ησλ ηφθσλ θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

ΑΑ+ / 

ΑΑ- 

Οκφινγα κε ηζρπξή ηθαλφηεηα ζηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ θαη ζηελ θαηαβνιή 

ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ αιιά είλαη θαηά έλα κέξνο πην επαίζζεην ζηηο 

αξλεηηθέο κεηαβνιέο απφ ηα ΑΑΑ 

Α+ / Α- 
Οκφινγα πςειήο ηθαλφηεηαο πιεξσκήο ηφθσλ θαη θεθαιαίνπ αιιά πην 

επάισηα ζηηο ζπλέπεηεο απφ αιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή ζπγθπξίεο 

ΒΒΒ+ / 

ΒΒΒ- 
Οκφινγα κε επαξθή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

ΒΒ+ / ΒΒ- Οκφινγα αμηφπηζηα, ελέρνπλ φκσο ζηνηρεία θεξδνζθνπίαο 

Β+ / Β- Οκφινγα πην θεξδνζθνπηθά απφ ηελ θαηεγνξία ΒΒ 

CCC 
Οκφινγα κε έληνλν θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, κε θίλδπλν απψιεηαο ηφθσλ 

θαη αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

CC Σα πην θεξδνζθνπηθά νκφινγα κε πςειφ θίλδπλν 

SD Οκφινγα πνπ αζεηνχλ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 

D Οκφινγα πνπ αζεηνχλ νπνηαδήπνηε πιεξσκή ηφθσλ θαη αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

Πεγή: Αμηνιφγεζε Πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο (wikipedia.org) 
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Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη αλεμέιεγθηεο θξαηηθέο δαπάλεο, ν ζπλερήο 

δαλεηζκφο ηεο ρψξαο, ε δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκαηνο θαη ηνπ ρξένπο ηεο 

Διιάδαο ήηαλ νη ιφγνη πνπ πξνθάιεζαλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ ηνπο ίδηνπο νίθνπο αμηνιφγεζεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο 8-12-2009  ε 

Fitch Ratings ππνβαζκίδεη ην ειιεληθφ ρξένο ζε BBB+ κε αξλεηηθή πξννπηηθή, 

επηθαινχκελε ηελ επηδείλσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζην «πην αδχλακν 

θξάηνο ηεο Δπξσδψλεο». Μεηά ηελ ππνβάζκηζε ηεο Fitch ην spread ηνπ 10εηνχο 

ειιεληθνχ νκνιφγνπ έλαληη ηνπ γεξκαληθνχ Βund αλήιζε ζε πςειφ 7,5 κελψλ. Γηα 

πξψηε θνξά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έλαο δηεζλήο νίθνο αμηνιφγεζεο ππνβαζκίδεη 

ηελ Διιάδα θάησ ηνπ Α. Δπφκελε ππνβάζκηζε  ηνπ αμηφρξενπ ηεο Διιάδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 16-12-2009 φπνπ ν δηεζλήο νίθνο Standard & Poor's, 

επηθαινχκελνο ηελ επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ, αιιά θαη θξίλνληαο 

αλεπαξθή ηα νηθνλνκηθά κέηξα πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε αλαθνηλψλεη 

ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο ρψξαο καο ζε «ΒΒΒ+» απφ «A-»
59

. 

Ζ ππνβάζκηζε ζπλερίδεηαη ην 2010 κε απνηέιεζκα ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ λα ρεηξνηεξεχζεη δεκηνπξγψληαο έλα αξλεηηθφ θιίκα ζηηο αγνξέο. Οη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο παξακέλνπλ εμαξηεκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έθηαθηε 

ξεπζηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) κε εγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ππεξβαίλνληαο ηα αλεθηά φξηα ελ ζπγθξίζεη κε ην κέγεζφο ηνπο (κέζνο 

φξνο 8,4% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο - κέζνο φξνο γηα ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο 3,5%), 

απνδνθηκάδνληαη απφ αλαιπηέο, επνπηηθέο αξρέο θαη νίθνπο πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη ζπγρξφλσο ε ειιεληθή νηθνλνκία εηζέξρεηαη ζε πεξηπέηεηεο κε ηελ 

απνθάιπςε ελφο ηεξάζηηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζπκπαξαζχξεη ηα 

πάληα ζηελ απαμίσζε
60

. 

Σν επφκελν έηνο ζηηο 14-01-2011, ε Fitch Ratings ππνβαζκίδεη ηελ καθξνπξφζεζκε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο ζε ΒΒ+ κε ην  outlook ηεο αμηνιφγεζεο λα 

είλαη αξλεηηθφ. Αθνινχζσο, ζηηο 20-05-2011 ν ίδηνο νίθνο αμηνιφγεζεο πξνρψξεζε 

ζε ππνβάζκηζε θαηά ηξεηο βαζκίδεο, ζε B+ απφ BB+ ζπλνδεπφκελε απφ αλαθνίλσζε 
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πνπ θαζηζηά ηε ρψξα ζε θαζεζηψο πηζηνιεπηηθήο επηηήξεζεο κε πηζαλέο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο δηφηη δελ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Οκνίσο 

ζηηο 13-07-2011, ν νίθνο Fitch Ratings επηθαινχκελε απνπζία αμηφπηζηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δ.Δ. θαη ην ΓΝΣ γηα ηελ Διιάδα πξνρσξά ζε λέα ππνβάζκηζε 

θαηά ηξεηο βαζκίδεο ζηελ θαηεγνξία CCC.  

Έπεηηα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Eurogroup γηα έληαμε ηεο Διιάδνο ζε δεχηεξν 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ππνβαζκίδνληαη εθ λένπ ζηελ 

θαηεγνξία C  θαη αθνινχζσο ζηελ θαηεγνξία   RD   (επηιεθηηθή ρξενθνπία- 

restrictive default), ζηηο 09-03-2012. 

Μεηά  ην θαζεζηψο επηιεθηηθήο ρξεσθνπίαο ηεο ρψξα θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αληαιιαγήο ρξένπο θαη ηελ έθδνζε λέσλ ηίηισλ, ε Fitch, ζηηο 13-03-2012 

αλαβαζκίδεη ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο θαηά έμη 

βαζκίδεο, ζην επίπεδν B- θαη δίλεη outlook (πξννπηηθή) ζηαζεξφ. 

ηηο 14-05-2013 ν νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch Ratings θαη Standard & Poor's 

αλαβαζκίδεη ην αμηφρξεν ηεο Διιάδαο ζε B- απφ CCC δηαπηζηψλνληαο φηη ν 

θίλδπλνο εμφδνπ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Δπξσδψλε έρεη ππνρσξήζεη θαη ε  Moody's 

ηελ εληάζζεη ζηελ θαηεγνξία C. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 30-

11-2013 ε Moody's αλαβαζκίδεη ηελ Διιάδα ζε Caa3 ππνζηεξίδνληαο φηη «Ο 

πξνϋπνινγηζκόο ηνπ 2014 εμηζνξξνπεί ην εύζξαπζην θνηλωληθό θαη πνιηηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο ρώξαο κε ηηο δεζκεύζεηο ηεο πξνο ηνπο δηεζλείο πηζηωηέο ηεο» σο εθ 

ηνχηνπ ζεσξεί φηη «ν πξνϋπνινγηζκόο ζα παξακείλεη επηθεληξωκέλνο ζηα έζνδα από 

δηαξζξωηηθέο αιιαγέο θαη όρη από πεξαηηέξω πεξηθνπέο δαπαλώλ»
61

. ηε ζπλέρεηα ν 

ίδην νίθνο πξνρσξεί ζε αλαβάζκηζε ζηηο 02-08-2014 απφ Caa3 ζε Caa1 

επηθαινχκελνο ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο ηεο Διιάδαο θαη 

εθηίκεζή ηεο φηη ε θπβέξλεζε παξακέλεη πξνζεισκέλε ζηε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, πξνβιέπνληαο ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζρέζεο ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 2014 ε ΔΚΣ δηεμήγαγε ηε πξψηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ελ φςεη 

ηεο αλάιεςεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ ζην 

πιαίζην ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ (ΔΔΜ) γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 
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ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ε ελίζρπζεο ηεο πξννπηηθήο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο ζηελ επξσδψλε
62

. Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε γηα ηηο ηέζζεξηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ ΔΚΣ έδεημε φηη νη απμήζεηο θεθαιαίσλ θαη ηα 

ζρέδηα αλαδηάξζξσζεο πνπ πινπνηνχληαη έρνπλ εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο ζέζε. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2015 ε Moody‟s ππνβαζκίδεη ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο απφ Caa2 ζε Caa3 θαη κηα εκέξα αξγφηεξα ζε έθζεζή ηεο 

γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο απεηιεί κε ππνβάζκηζε ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ζηελ θαηεγνξία Caa3 επηθαινχκελε ζεκαληηθή επηδείλσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη δεχηεξνλ, ην 

«θιείζηκν» ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ νίθν 

αμηνιφγεζεο, ηζνχηαη κε ρξενθνπία ελψ δελ παξέιεηςε λα ζπγθαηαιέμεη θαη ηελ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ Δπξσδψλε
63

.  

Μεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF), ε Διιάδα έπεηηα απφ αίηεκά ηεο γηα 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 ζχλαςε Μλεκφλην πκθσλία κε ηνλ 

Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο (ESM) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο κε κνξθή 

δαλείνπ χςνπο 86 δηζ. επξψ, κε πεξίνδν δηαζεζηκφηεηαο ηξηψλ εηψλ θαη ιήμε ζηηο 

20 Απγνχζηνπ ηνπ 2018, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηε δέζκεπζε ηεο 

Διιάδαο λα πξνρσξήζεη ζηελ κείσζε ησλ παξαγσγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γεκφζηνπ 

ηνκέα, ζηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηδησηηθνπνηήζεσλ αλεθκεηάιιεπηεο δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ζ εθπιήξσζε 

ησλ φξσλ ηεο ελ ιφγσ ζπκθσλίαο πξνέβιεπε επίζεο ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή γηα 

ηελ πεξίνδν 2015-2018, έπεηηα απφ ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθψλ αμηνινγήζεσλ ψζηε λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 2016 επηθξαηνχζε θιίκα αβεβαηφηεηαο ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ απφ ηελ έιιεηςε 
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ξεπζηφηεηαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ ΔΜ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην θιίκα άξρηζε λα αιιάδεη 

πξνο ην θαιχηεξν γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Ζ δεχηεξε θαη ε ηξίηε 

αμηνιφγεζε νινθιεξψζεθαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 

αληίζηνηρα. Μέρξη ζήκεξα, 46,9 δηζ. επξψ έρνπλ εθηακηεπζεί απφ ην θνλδχιη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2018 έρνπλ ήδε 

δξνκνινγεζεί ελέξγεηεο γηα ηα πξναπαηηνχκελα πνπ ρξεηάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνρσξήζνπκε ζην θιείζηκν ηεο ηέηαξηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο 

εθηακίεπζεο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ δαλείνπ
64

. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 2017 δείρλεη λα εληζρχεηε ε εκπηζηνζχλε 

πξνο ηελ Διιάδα, βειηηψλεηαη ε ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απμήζεθαλ νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ππήξμε ζηαδηαθή ραιάξσζε 

ησλ capital controls,  πεξηνξίζζεθε ε εμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ην κεραληζκφ 

έθηαθηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο (Emergency Liquidity Assistance, ELA) ελψ γηα 

πξψηε θνξά κεηά ην 2014 εθδίδεηαη πεληαεηήο ηίηινο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2017 πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηεο Διιάδαο ζε CC2 απφ CC3 απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Moody's ν νπνίνο 

αλαζεσξεί ηαπηφρξνλα ηηο πξννπηηθέο ηνπ αμηφρξενπ απφ ζηαζεξέο ζε ζεηηθέο. Ζ 

αλαβάζκηζε νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δεχηεξεο 

αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο ηεο Διιάδαο θαη ζηελ 

απνδέζκεπζε ηεο δφζεο χςνπο 8,5 δηζ. επξψ πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Διιάδα λα 

απνπιεξψζεη ηηο επεξρφκελεο ιήμεηο ρξένπο. 

εκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ 

ηεο Διιάδνο ην 2018 ζηα πιαίζηα ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ ηεο ΔΚΣ, κέζσ  ηεο 

δηελέξγεηαο άζθεζεο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ ππφ ην βαζηθφ θαη ην 

δπζκελέο ζελάξην καθξννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ κε ρξνληθφ νξίδνληα ηξηψλ εηψλ. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψζεθαλ  ζηηο 5 Μαΐνπ 2018, νη ηέζζεξηο 

ειιεληθέο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο πέξαζαλ κε επηηπρία ηα ηεζη αληνρήο ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ρξεηαζηνχλ 

                                                           
64

 Ζκκεςθ ςυμμόρφωςθσ,(2018),Πρόγραμμα Τποςτιριξθσ τακερότθτασ του Ευρωπαϊκοφ 
Μθχανιςμοφ τακερότθτασ για τθν Ελλάδα, Σζταρτθ αξιολόγθςθ (τελευταία πρόςβαςθ 1/10/2018) 
http://www.aftodioikisi.gr/wp-
content/uploads/2018/06/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.odt 

http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.odt
http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.odt
http://www.aftodioikisi.gr/wp-content/uploads/2018/06/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.odt


 
 

83 
 

πξφζζεηα θεθάιαηα. πγθεθξηκέλα, ε Alpha Bank θαίλεηαη λα έρεη ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο βάζεη ησλ αμηνινγήζεσλ, ε 

Eurobank θαη ε Δζληθή δελ έδεημαλ λα  παξνπζηάδνπλ θεθαιαηαθφ έιιεηκκα, νχηε 

ηελ αλάγθε ππνβνιήο ζρεδίνπ θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο θαη  ε Σξάπεδα Πεηξαηψο 

αλαθνίλσζε φηη πινπνηεί ρέδην Κεθαιαηαθήο Δλίζρπζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη φηη ζα ζπλερίζεη λα ππεξηεξεί ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη λα 

επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία κείσζεο ησλ θηλδχλσλ ηζνινγηζκνχ θαη απνκφριεπζεο 

ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ. 
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6.6  Μειέηε πεξίπηωζεο ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο ηα έηε 

2008-2017 

6.6.1  Σν πξνθίι ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο ηδξχζεθε ην 1916. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εγείηαη Οκίινπ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νκίινπ 

απνηειείηαη απφ  12,4 ρηι. εξγαδνκέλνπο. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη ηδηαίηεξε 

ηερλνγλσζία ζην ρψξν ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, 

ζηελ θαηαλαισηηθή-ζηεγαζηηθή πίζηε, ζηελ Πξάζηλε Σξαπεδηθή (green banking), 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θεθαιαηαγνξάο θαη επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη ζηελ 

αγνξά ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ππεξεζηψλ πξνζθέξεηαη 

ηφζν κέζα απφ ην εθηεηακέλν δίθηπν ησλ 574 θαηαζηεκάησλ θαη 1.998 ΑΣΜ ηνπ 

Οκίινπ ζηελ Διιάδα φζν θαη απφ ηελ θαηλνηφκν πιαηθφξκα ςεθηαθήο ηξαπεδηθήο 

winbank
65

. Απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο ζήκεξα έρεη πινπνηήζεη κία ζεηξά ζηξαηεγηθψλ 

θηλήζεσλ αλάπηπμεο, κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζην 

εμσηεξηθφ.  

 Σν 1998 πξνρψξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Chase Manhattan 

ζηελ Διιάδα, ζηελ εμαγνξά ηεο Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηεο 

κηθξήο εμεηδηθεπκέλεο Σξάπεδαο Credit Lyonnais Hellas,  

 Σν 1999 απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο Υίνπ θαη ζηελ απνξξφθεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο National Westminster Bank PLC ζηελ Διιάδα.  

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ελνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα, κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ εκπνξηθψλ 

Σξαπεδψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Υίνπ. 

  To 2002, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΒΑ bank, ελψ ε 

απνξξφθεζή ηεο νινθιεξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003. 

 Σν 2012, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ην «πγηέο» ηκήκα ηεο Αγξνηηθήο 
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 Προφίλ του Ομίλου Σράπεηα Πειραιϊσ (τελευταία πρόςβαςθ 2/10/2018) 
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Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (επηιεγκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ) θαη 

ηε Γεληθή Σξάπεδα, πξψελ ζπγαηξηθή ηεο Societe Generale.  

 Σν Μάξηην ηνπ 2013, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ηηο ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Διιάδα ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ, ηεο Cyprus Popular 

Bank θαη ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 απέθηεζε ηε 

Millennium Bank Διιάδαο, ζπγαηξηθή ηεο BCP.  

 Σνλ Απξίιην 2015, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απέθηεζε ην «πγηέο» κέξνο ηεο 

Παλειιήληαο Σξάπεδαο. 

 Σν 2017 απνηειεί θνκβηθφ έηνο γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο δηφηη επηηειείηαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. ε ζεζκηθφ επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη αιιαγή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε κέιε πνπ θαηέρνπλ δηεζλή ηξαπεδηθή εκπεηξία θαη 

ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο εθαξκφδνληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 

θαλφλεο επνπηείαο ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΔΚΣ. 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαηέρεη ζπζηεκηθή ζέζε ζηελ 

ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ (€ 67 δηο), θαηαζέζεσλ (29% 

κεξίδην αγνξάο) θαη δαλείσλ (30% κεξίδην αγνξάο, κε 35% ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ρνξεγήζεηο). Οη θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ απνηεινχλ ην 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εγρψξησλ θαηαζέζεσλ ηεο Σξάπεδαο, ελψ νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ην 37% θαη νη 

θαηαζέζεηο φςεσο ην 27%. Οη θαηαζέζεηο επηρεηξήζεσλ αληηζηνηρνχλ ζην 24% ηνπ 

ζπλφινπ ηεο εγρψξηαο θαηαζεηηθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, κε ηηο θαηαζέζεηο 

ηδησηψλ λα αληηζηνηρνχλ ζην ππφινηπν 76%
66

. Δπίζεο ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαηέρεη 

θπξίαξρε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

πεξίπνπ ην 80% ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ είλαη πειάηεο ηεο. ήκεξα ε 

Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηνληαο ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία, εκπεηξία θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κειινληηθψλ πξνθιήζεσλ 

δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επαλεθθίλεζε θαη αλάπηπμε ηεο ειιεληθή 

νηθνλνκίαο παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο. 
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 6.7  Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γεηθηώλ – Αλάιπζε 

Αξηζκνδεηθηώλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο (2008-2017) 

6.7.1  Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

Ζ ζεκαζία δηαηήξεζεο ηζρπξήο θαη ζηαζεξήο θεθαιαηαθήο βάζεο είλαη ζηφρνο ησλ 

ηξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ, αθελφο κελ λα ππνζηεξίδνληαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

ζρέδηα θαη αθεηέξνπ λα αληαπνθξίλνληαη έλαληη ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ 

ζχκθσλα κε ην επνπηηθφ πιαίζην. Μηα πςειφηεξε αλαινγία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ή 

πςειφηεξε ζπλεηζθνξά ησλ κεηφρσλ ζην θεθάιαην δείρλεη θαιχηεξε θαη 

καθξνπξφζεζκε θεξεγγπφηεηα ηεο ηξάπεδαο. Ζ ρακειή αλαινγία ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

αληίζεηα, πεξηιακβάλεη πςειφηεξν θίλδπλν γηα ηνπο πηζησηέο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ 

ε χπαξμε επαξθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν δηαρείξηζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπ.  

6.7.1.1 Απιθμοδείκηηρ κεθαλαιακήρ επάπκειαρ 

Ο αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθή επάξθεηα δείρλεη ηε ζρέζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ. ζν 

πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηνπ δείθηε ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ρακειή αλάγθε γηα 

εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή ππάξρεη πςειή απνδνηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, ν 

δείθηεο πξέπεη λα έρεη ηηκή 8% θαη πάλσ. 

Equity-to-Asset = Ίδηα Κεθάιαηα/ Δλεξγεηηθό 

 

Πίλαθαο 7: Ίδηα Κεθάιαηα /  Δλεξγεηηθφ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

0,052 0,066 0,057 -0,047 -0,043 0,096 0,087 0,115 0,120 0,146 

 

Ζ πνξεία ηνπ δείθηε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο απφ ην 2008 κέρξη θαη ην 2010 

παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο, ελψ ην 2011 θαη 2012 ν δείθηεο είλαη αξλεηηθφο κε 

πξνθαλή ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ. Σν 2013 θαη 2014, κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε, ν 

δείθηεο γίλεηαη ζεηηθφο κε ηηκέο 0,096 θαη 0,087 αληίζηνηρα. 
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ηε ζπλέρεηα, έπεηηα απφ ηε λέα αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην 2015 ν δείθηεο παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε έσο θαη ην 2017 κε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα πνπ θηάλεη ην 14,6 %. 

Γηάγξακκα 1: Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο « Ίδηα Κεθάιαηα / 

Δλεξγεηηθφ» 

 

 

6.7.1.2  Απιθμοδείκηηρ κεθαλαιακήρ επάπκειαρ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κε ηηο 

Υνξεγήζεηο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε εκπηζηνζχλε 

πξνο ηηο ηξάπεδεο απφ πειάηεο θαη ηνπο επελδπηέο. 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο = ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ / Υνξεγήζεηο 

 

Πίλαθαο 8: Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο: χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / Υνξεγήζεηο 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

 

0,078 

 

0,103 0,094 -0,072 -0,072 0,144 0,136 0,194 0,194 0,210 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο ζηνλ δείθηε, κε ηηκή 0,078 ην 2008, 

0,103 ην 2009 θαη 0,094 ην 2010. Σν 2011 θαη 2012 παξνπζηάδεη αξλεηηθφ πξφζεκν 

δείρλεη ηελ αλάγθε γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε. Μεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ην  2013 

ν δείθηεο παξνπζηάδεη ζπλερή εηήζηα άλνδν θαη θηάλεη ην 2017 ζην 21% 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 
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Γηάγξακκα 2: Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο «χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / 

Υνξεγήζεηο 

 

 

6.7.2  Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο 

Οη δείθηεο απφδνζεο (profitability ratios) παξνπζηάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε 

ηελ νπνία δηνηθείηαη κηα ηξάπεδα. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο λα δεκηνπξγεί θέξδε ζε ζχγθξηζε κε ηα έμνδα 

θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

 

6.7.2.1  Απιθμοδείκηηρ απόδοζηρ ζηοισείων ενεπγηηικού ROA (Return On Assets) 

Ο δείθηεο ROA ππνινγίδεη ηα θέξδε ηνπ Σξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία. 

 

ROA (Απόδνζε ζηνηρείωλ ελεξγεηηθνύ) = Καζαξά Κέξδε πξν θόξωλ / ύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ 

 

Πίλαθαο 9: ROA : Καζαξά Κέξδε πξν θφξσλ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 
0,002 0,004 0,105 -0,167 -0,023 0,020 -0,037 -0,041 -0,002 -0,018 
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Ο δείθηεο απφδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (ROA) παξνπζηάδεη αχμεζε απφ ην 

2008 έσο ην 2010 ελψ απφ ην 2011 έσο θαη ην 2017 παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηηκέο κε 

εμαίξεζε ην 2013 πνπ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν κε ηηκή 0,020. 

 

Γηάγξακκα 3: Αξηζκνδείθηεο Απφδνζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (ROA) 

 

 

6.7.2.2  Απιθμοδείκηηρ απόδοζηρ ιδίων κεθαλαίων ROE (Return on Equity) 

Ο δείθηεο απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) είλαη έλαο δείθηεο πνπ κεηξά ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Σξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο λα παξάγεη θέξδε απφ ηηο επελδχζεηο ησλ 

κεηφρσλ ηεο. 

ROE (Απόδνζε Ηδίωλ Κεθαιαίωλ) = Καζαξά Κέξδε πξν θόξωλ / Ίδηα Κεθάιαηα 

 

Πίλαθαο 10: ROE: Καζαξά Κέξδε πξν θφξσλ / Ίδηα Κεθάιαηα 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

0,052 0,062 1,840 3,559 0,532 0,213 -0,426 -0,362 -0,018 -0,127 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο απφ ην 2008 κέρξη θαη 2010 παξνπζηάδεη ζεηηθφ δείθηε 

απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ κε απμαλφκελε ηάζε. Σν 2011 ιακβάλεη κέγηζηε ηηκή 

3,559 θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη πησηηθή ηάζε θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013 αιιά κε ζεηηθφ 
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πξφζεκν. ηε ζπλέρεηα απφ ην 2014 έσο θαη ην 2017 ν δείθηεο απφδνζεο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηηκέο. 

 

Γηάγξακκα 4: Αξηζκνδείθηεο Απφδνζεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

 

 

 

6.7.3  Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο 

Ο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη έλα κέηξν δηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ηεο ηξάπεδαο. ζν πην κηθξή είλαη ε ηηκή ηνπ δείθηε Λεηηνπξγηθά έμνδα/ 

Λεηηνπξγηθά έζνδα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο. 

Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο =Λεηηνπξγηθά έμνδα/ Λεηηνπξγηθά έζνδα 

 

Πίλαθαο 11: Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο: Λεηηνπξγηθά Έμνδα / Λεηηνπξγηθά Έζνδα 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

0,597 0,542 0,593 0,662 0,404 0,224 0,570 0,573 0,507 0,523 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα,  είλαη εκθαλήο ε πξνζπάζεηα ηεο ηξάπεδαο 

Πεηξαηψο λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. Σν 2013 παξνπζηάδεη ηε ρακειφηεξε 

ηηκή ηνπ δείθηε ζε 0,224. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2
ν
 εμάκελν ηνπ 2013 ε ηξάπεδα 

πινπνίεζε πξφγξακκα απνρψξεζεο πξνζσπηθνχ 1.606 αηφκσλ. Σν ελ ιφγσ 

πξφγξακκα δείρλεη λα επηβαξχλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα
67

 ηνπ έηνπο 2014 φπνπ 

παξαηεξνχκε αχμεζε ηνπ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη έσο ην 

2017 παξνπζηάδεη κηθξέο απμνκεηψζεηο. 

 

Γηάγξακκα 5: Αξηζκνδείθηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο «Λεηηνπξγηθά Έμνδα / 

Λεηηνπξγηθά Έζνδα» 

 

 

 

6.7.4  Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο καο δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο λα εμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο), 

θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαηξέπεη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ζε κεηξεηά γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Ζ 

χπαξμε ξεπζηφηεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή αθνχ επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαηεξεί επαξθή ξεπζηφηεηα γηα ηελ 
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 Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Σράπεηασ Πειραιϊσ (2013) ςελ. 66, (τελευταία πρόςβαςθ 2/10/2018) 
https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/financial-statements
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εθπιήξσζε ησλ ζπλαιιαθηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ είηε πξνγξακκαηηζκέλσλ είηε 

έθηαθησλ. 

Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα αληιήζεη ξεπζηφηεηα απφ α) θαηαζέζεηο 

πειαηψλ Σακηεπηεξίνπ θαη ςεσο γηα θάιπςε ηακεηαθψλ αλαγθψλ θαη β) απφ 

πειαηεηαθέο θαηαζέζεηο θαη νκφινγα γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο. 

 

6.7.4.1  Χοπηγήζειρ / Καηαθέζειρ 

Αλαιχνληαο ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε ξεπζηφηεηαο, κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Ο δείθηεο ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηθαλφηεηαο ηνπ δαλεηζκνχ ηδξχκαηνο λα θαιχςεη ηηο αλαιήςεηο πνπ γίλνληαη απφ 

ηνπο πειάηεο ηεο. Έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα πνπ δέρεηαη θαηαζέζεηο, πξέπεη λα 

έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηεο ξεπζηφηεηαο γηα λα δηαηεξεζεί ε θαλνληθή 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ. Αλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ έλα, ζεκαίλεη φηη ε 

ηξάπεδα απεπζχλεηαη ζε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ρνξεγήζεσλ. 

Loan to Deposit Ratio = Υνξεγήζεηο (Loans)/ θαηαζέζεηο (Deposits) 

 

Πίλαθαο 12: Loan to Deposit Ratio: Υνξεγήζεηο (Loans)/ θαηαζέζεηο (Deposits) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

1,388 1,214 1,296 1,554 1,209 1,183 1,074 1,344 1,225 1,086 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 12, ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

ηξάπεδαο Πεηξαηψο παξνπζηάδεη κηθξέο απμνκεηψζεηο απφ ην 2008 έσο θαη ην 2017. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη μεπεξλά ηε κνλάδα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα έρεη  ρακειή 

ξεπζηφηεηα φια ηα εμεηαδφκελα έηε. 
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Γηάγξακκα 6: Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο «Υνξεγήζεηο (Loan) /  Καηαζέζεηο 

(Deposits) 

 

 

 

6.7.4.2 Σύνολο Ενεπγηηικού/Σύνολο Χοπηγήζεων 

Ο δείθηεο χλνιν Δλεξγεηηθνχ / χλνιν Υνξεγήζεσλ δείρλεη ηελ αλαινγία ησλ 

Γαλείσλ πνπ θαηαθξαηεί ε Σξάπεδα. Τςειέο ηηκέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε 

θαλεξψλνπλ κηα ηξάπεδα κε ρακειφ θίλδπλν αιιά ρσξίο πςειή απνδνηηθφηεηα. 

 

Assets to loans = ύλνιν Δλεξγεηηθνύ/ύλνιν Υνξεγήζεωλ 

 

Πίλαθαο 13: Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο: χλνιν ελεξγεηηθνχ / χλνιν ρνξεγήζεσλ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 

1,499 1,565 1,660 1,538 1,675 1,494 1,567 1,679 1,612 1,436 

 

πσο παξαηεξνχκε ζην παξαθάησ δηάγξακκα, γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ν 

δείθηεο ηεο ηξάπεδαο θηλείηαη κε κηθξέο απμνκεηψζεηο ηεο κηάκηζεο κνλάδαο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο γηα ην δηάζηεκα 2008-2017 παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε ηηκή 

1,679 ην 2015 θαη  ρακειφηεξε ηηκή 1,436 ην 2017. 

Γηάγξακκα 7: Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο «χλνιν Δλεξγεηηθνχ / χλνιν 

Υνξεγήζεσλ 

 

 

 

6.7.5  Αξηζκνδείθηεο κόριεπζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Μόριεπζε (Financial leverage) είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απμάλεη ηελ 

αλακελφκελε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο
68

. 

εκαληηθφο Γείθηεο κφριεπζεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα 

είλαη ν Γείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο (Debt ratio or debt-to-assets 

ratio). Ο δείθηεο ζπλνιηθήο ηακεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλεη ην κέξνο (πνζνζηφ) ησλ 

ζπλνιηθψλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία 

πξνήιζαλ απφ ηνπο πηζησηέο ηεο ηξάπεδαο ή αθφκα δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηεο
69

. Οη πηζησηέο επηζπκνχλ ρακειφ ην 

δείθηε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

ζε πεξίπησζε ρξεσθνπίαο, ελψ αληίζεηα νη κέηνρνη πξνηηκνχλ πςειά επίπεδα ηνπ 

                                                           
68

 Δθμιτριοσ Βαςιλείου - Νικόλαοσ Ηρειϊτθσ, (2008),«Χρθματοοικονομικι 
Διοίκθςθ-Θεωρία και Πρακτικι»,  ςελ. 50 

69
 Πζτροσ Κιόχοσ – Βαςίλειοσ Πανάγου, (2015), «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ» ςελ.124 
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δείθηε απηνχ, δηφηη έηζη κεγεζχλνληαη ηα θέξδε ηνπο. Γεληθά ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα 

κηα ηξάπεδα ζεσξείηαη φηη έρεη θαιφ δείθηε κφριεπζεο, φηαλ απηφο είλαη 

κεγαιχηεξνο ηνπ 5%.  

 

Γείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο = Ξέλα Κεθάιαηα / ύλνιν 

ελεξγεηηθνύ 

 

Πίλαθαο 14: Γείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο : Ξέλα Κεθάιαηα / χλνιν 

ελεξγεηηθνχ 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΠΔΗΡΑΗΧ 
0,947 0,933 0,942 1,047 1,043 0,903 0,912 0,884 0,879 0,853 

 

Ο Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο απφ ην 2008 έσο ην 2010 κεηψλεηαη ελψ αληίζεηα 

απμάλεηαη ηα έηε 2011 θαη 2012 ζηηο ηηκέο 1,047 θαη 1,043 πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

ηξάπεδα ηα ζπγθεθξηκέλα έηε έρεη πςειή κφριεπζε ηεο ηάμεσο ηνπ 104,7% θαη 104,3 

% αληίζηνηρα. Λφγσ ηεο θνξχθσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 

είλαη εκθαλήο, νη θαηαζέηεο απνζχξνπλ καδηθά ηα ρξήκαηά ηνπο ψζηε λα ηα 

πξνζηαηεχζνπλ απφ πηζαλή πηψρεπζε ηεο ηξάπεδαο. Απνηέιεζκα ε ππεξβνιηθή 

κφριεπζε ηεο ηξάπεδαο  πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ελδερφκελε θαηάξξεπζε.  

Γηάγξακκα 8: Αξηζκνδείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο «Ξέλα Κεθάιαηα / 

χλνιν ελεξγεηηθνχ» 
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πσο παξαηεξνχκε ζην αλσηέξσ δηάγξακκα ηα επφκελα έηε 2013 έσο θαη 2017 

ππάξρεη πησηηθή ηάζε ηνπ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο πνπ θηάλεη ην 2017 ζε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 85,3% αξθεηφ ρακειφ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2008 πνπ 

ήηαλ 94,7%. 

 

6.8  Αμηνιόγεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο 

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη νη άιιεο κεγάιεο εκπνξηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

παξνπζίαζαλ δεκία χςνπο 28,26 δηζ., ζχκθσλα κε επίζεκε αλαθνίλσζή ηνπο, ην 

2011 απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ (PSI). πγθεθξηκέλα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο απνκείσζε νκφινγα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ είρε ζηελ θπξηφηεηά ηεο θαηά 5.900 Δθαη. Δπξψ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεηάζηεθε ελίζρπζε χςνπο 4.750 Δθαη. Δπξψ. Σφηε ρξεηάζζεθε ε άκεζε 

επέκβαζε ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) γηα ζηήξημε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κε θεθάιαηα χςνπο 18 δηζ. επξψ ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα πάλσ απφ ηα ειάρηζηα επηηξεπηά φξηα φπσο νξίδνληαη 

ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

Σελ εμεηαδφκελε δεθαεηία (2008-2017) ν ζπλνιηθφο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ηα έηε 2013-2017 θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 8%, ηνπ 

ειαρίζηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. 

Ο δείθηεο απφ ην 2008 κέρξη θαη ην 2010 παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο, ελψ ηα 

έηε 2011 θαη 2012 είλαη αξλεηηθφο κε πξνθαλή ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ. Σν 2013 θαη 

2014, κεηά απφ ηελ πξψηε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ 

πεξίνδν ηεο θξίζεο, ν δείθηεο θπκαίλεηαη ζην 9,6% θαη 8,7% αληίζηνηρα. 

Τςειφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδεη ηελ πεξίνδν 2015-2017 έπεηηα απφ λέα 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 2015, κε ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείθηε ην  2017 πνπ θπκαίλεηαη ζην 14,6%.  

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο εκθαλίδεη δείθηε απφδνζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (ROA) 

ρακειφ ηα ηξία πξψηα έηε. Αλαιπηηθφηεξα, παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε απφ ην 2008 

έσο ην 2010 ελψ απφ ην 2011 έσο θαη ην 2017 παξνπζηάδεη αξλεηηθέο ηηκέο κε 

εμαίξεζε ην έηνο 2013 πνπ εκθαλίδεηαη ζεηηθφο κε πνζνζηφ 2%. ζνλ αθνξά ην 

δείθηε απφδνζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) εκθαλίδεηαη ζεηηθφο απφ ην 2008 κέρξη 

θαη 2011. Σν 2011 ιακβάλεη κέγηζηε ηηκή 3,559 θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη πησηηθή ηάζε 



 
 

97 
 

θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013 αιιά κε ζεηηθφ πξφζεκν. Αληίζεηα απφ ην 2014 γίλεηαη 

αξλεηηθφο θαη παξακέλεη κε αξλεηηθέο απνδφζεηο έσο θαη ην 2017 κε πνζνζηφ -

12,7%.  Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ θαη 

ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ησλ νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ 

πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απνηειεί αξλεηηθφ ηζηνξηθφ φζνλ αθνξά ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο.  

ζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δείρλεη λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο 1.606 

εξγαδνκέλσλ ην 2013 ε νπνία έδεημε λα επηβαξχλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο 

ηξάπεδαο ιφγσ ηεο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ην 2014-2015. Αθνινχζσο ε πνξεία 

ηνπ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο παξνπζηάδεηαη πησηηθή γηα ηα επφκελα 

εμεηαδφκελα έηε γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν ζπλέβαιε ζεηηθά 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο. 

Αμηνινγψληαο ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο παξαηεξνχκε 

φηη νη ηηκέο ηνπ δείθηε δελ πέθηνπλ θάησ απφ ηελ κνλάδα, ηνλίδνληαο έηζη ηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα. Τπήξμαλ αξθεηέο 

απμνκεηψζεηο ηνπ δείθηε κε απνθνξχθσκα ην 2011 φπνπ ν δείθηεο άγγημε ην 

155,43%  ζέηνληαο ηελ ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο ζε άκεζν θίλδπλν. Απφ ην 2011 

θαη κέρξη ην 2017 ν δείθηεο αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία, κε εμαίξεζε ην 2015 φπνπ 

ζεκείσζε αχμεζε, θηάλνληαο ηειηθά ην 2017 ζην 108,6%. 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο επηβαξχλεηαη κε δάλεηα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ θνξχθσζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Ο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο είλαη αξθεηά πςειφο 

ηα έηε 2011-2012 κε πνζνζηά κφριεπζεο πνπ αγγίδνπλ ην   104,7% θαη 104,8% 

αληίζηνηρα ελψ απφ ην 2013 κέρξη ην 2017 κεηψλεηαη θαη θζάλεη ζε πνζνζηφ 85,3%.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Γηαδηθαζίαο Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

(Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) γηα ην 2017, ε Σξάπεδα 

Πεηξαηψο έδεημε φηη θαιχπηεη επαξθψο ην ζπλνιηθφ  απαηηνχκελν δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ηε ζπλέρεηα ε ΔΚΣ κε ζρεηηθή απφθαζή ηεο 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ κηιν Πεηξαηψο ηε ζπλνιηθή θεθαιαηαθή ηνπ απαίηεζε, ε 
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νπνία ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018. χκθσλα κ‟ απηή, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο 

νθείιεη λα δηαηεξήζεη, ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζπλνιηθφ απαηηνχκελν δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο χςνπο 13,625% ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο ειάρηζηεο 

ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ Ππιψλα Η ηεο Βαζηιείαο (8,00%), ηηο 

επηπξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ππφ ηνλ Ππιψλα ΗΗ ηεο Βαζηιείαο (3,75%) 

θαη ην κεηαβαηηθφ απφζεκα αζθαιείαο δηαηήξεζεο θεθαιαίνπ (1,875%).  

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

απφ ηνλ νίθν αμηνιφγεζεο Moody‟s ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2018, ν νπνίνο 

αλαβάζκηζε ηε καθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ 

ρξένπο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζε Caa2 κε ζηαζεξέο πξννπηηθέο απφ Caa3.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008 κεηαηξάπεθε ζε θξίζε ρξένπο γηα 

αξθεηά απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ελ ιφγσ θξίζε έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα ηελ χπαξμε αξλεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ δψλε ηνπ επξψ απνθηψληαο ζχληνκα δεκνζηνλνκηθφ 

ραξαθηήξα.  Αξθεηά θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο δεκηνχξγεζαλ πςειά επίπεδα 

ρξένπο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζηεξίμνπλ άκεζα ηηο πξνβιεκαηηθέο ηξάπεδεο θαη 

έκκεζα ηελ εζληθή ηνπο νηθνλνκία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία επί ζεηξά εηψλ ειάκβαλε κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο δεκηνπξγψληαο ειιείκκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ζπλέπεηα ηνλ 

ππεξδαλεηζκφ θαη ηελ δηφγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. 

Ζ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε ππήξμε ε αθνξκή 

κηαο ζεηξάο δηεξγαζηψλ απφ κέξνπο ησλ εγεηψλ ηεο Δπξσδψλεο πξνο ηε δεκηνπξγία 

κηαο εληαίαο ηξαπεδηθήο έλσζεο, ιακβάλνληαο κέηξα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη 

απμεκέλεο επνπηείαο πξνο ηζρπξνπνίεζε ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επνπηηθνχ θνξέαο (ΔΔΜ), ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

αλαηέζεθε ζηελ ΔΚΣ θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ΔΚΣ  κε εηδηθά επνπηηθά 

θαζήθνληα είρε ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ ππφ θαηάξξεπζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ ζέζπηζε ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ ε ΔΚΣ απνθηά δηπιφ ξφιν ζηνρεχνληαο απφ ηε κηα πιεπξά ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ επξψ θαη απφ ηελ άιιε ζηελ πξνζηαζία ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο επξσζηίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Ο επνπηηθφο ξφινο ηεο ΔΚΣ κε εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΔΔΜ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Δζληθψλ Αξκνδίσλ Αξρψλ 

δεκηνχξγεζαλ έλα πιέγκα πξνζηαζίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

Δπξσδψλε. Ζ εληαία ηξαπεδηθή επνπηεία ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδψλ ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ θαη ζηε βειηίσζε παξνρήο πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ έρνπλ ζπγθιίλεη 
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ζε πξσηνθαλή ρακειά επίπεδα. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Βαζηιείαο κε λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην Βαζηιεία ΗΗΗ ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηεο κηθξνπξνιεπηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε κέζσ καθξνπξνιεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ 

εθδήισζε ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ επξσπατθή 

ηξαπεδηθή επνπηεία ππήξμε ε πξψηε γξακκή άκπλαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Ζ 

ππνρξεσηηθή απαίηεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ λα δηαζέηνπλ νη 

ηξάπεδεο επάξθεηα θεθαιαίνπ, επηηπγράλεη ηε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ θηλδχλνπ 

θαη απφδνζεο ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επνπηεία. 

Δθηηκψληαο ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζε επξσπατθφ επίπεδν ε νηθνλνκία 

έρεη ήδε κπεη ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο, ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο δείρλεη ζεκάδηα 

ζηαζεξνπνίεζεο αλ θαη νη ηξάπεδεο εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. ε απηέο ηηο πξνθιήζεηο πεξηιακβάλνληαη ε εμπγίαλζε ησλ 

ηζνινγηζκψλ ηνπο, ε κείσζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ αλνηγκάησλ πνπ θιεξνδνηήζεθαλ 

είηε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε φπσο νξηζκέλα κε εκπνξεχζηκα ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξντφληα είηε απφ ηε κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε φπσο ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα.  Δπηπιένλ νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

λέεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο, λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πιενλάδνλ 

δπλακηθφ θαη ην πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ψζηε λα παξακέλνπλ ηζρπξέο θαη λα 

ππεξεηνχλ ηελ νηθνλνκία ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

ηελ ρψξα καο, ε  νηθνλνκία ππέζηε ηε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα χθεζε ζε ζρέζε κε 

ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Γέθα ρξφληα κεηά θαη ε νηθνλνκία βξίζθεηαη αθφκε ζε χθεζε 

κε κηθξά ζεκάδηα αλάθακςεο. ζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα έπεηηα απφ ηξεηο 

αλαθεθαιαηνπνηήζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο δείρλεη ζηαζεξφο σο πξνο ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ξεπζηφηεηά ηνπ φκσο ππάξρνπλ ζνβαξέο πξνθιήζεηο 

πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη άκεζα. Απφ ηηο  πξνθιήζεηο απηέο ε θπξηφηεξε 

παξακέλεη ε απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε  ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.  
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