ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συνεδρίαση 221/17.3.2017
Θέμα 4:

Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την
Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων – Κατάργηση της
απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β)

την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’
3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση αυτής με την Πράξη
Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ)

το ν. 4261/2014 “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων
και

προληπτική

εποπτεία

πιστωτικών

ιδρυμάτων

και

επιχειρήσεων

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 36/2013/ΕΕ) κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες
διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄107), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 145,
παρ. 5 άρθρου 146 και παρ. 1 άρθρου 153 αυτού,
δ)

την απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης
πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος
χρηματοδοτικών

ιδρυμάτων

–

Κατάργηση

της

απόφασης

ΕΠΑΘ

21/2/4.11.2011» (ΦΕΚ Β’ 717),
ζ)

το από 15.3.2017 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Εποπτευόμενων Εταιρειών,

η)

ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

να εισάγει τις κατωτέρω τροποποιήσεις στην απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016:
1. Η περίπτωση ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
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«και ε) συνάπτει συμβιβασμό και συνομολογεί ρύθμιση

με την επιφύλαξη της

παραγράφου 2 του άρθρου 146 του ν. 4261/2014, τηρώντας τις ειδικότερες σχετικές
διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακοινώνει δε στην Τράπεζα της Ελλάδος
τους συμβιβασμούς και τις ρυθμίσεις που συνομολόγησε.»
2. Η περίπτωση στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη των στοιχείων γ) και δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του
ν. 4261/2014, η εκποίηση ακινήτων, συμμετοχών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων,
ομολόγων και απαιτήσεων από δάνεια μεμονωμένα ή τμήματα χαρτοφυλακίων που
έχουν περιέλθει στην περιουσία της ειδικής εκκαθάρισης γίνεται με διαδικασία
πλειστηριασμού, ο οποίος ρυθμίζεται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Εκποιήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της
απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017. Τον Κανονισμό Εκποιήσεων συντάσσει και
υποβάλλει προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ο ειδικός εκκαθαριστής, υπό τις
κάτωθι προϋποθέσεις. Το σκέλος του εγκεκριμένου Κανονισμού Εκποιήσεων το
οποίο αναφέρεται στη διαδικασία πλειστηριασμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ειδικής εκκαθάρισης και είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους:
α) Ο πλειστηριασμός διενεργείται με σφραγισμένες δεσμευτικές οικονομικές
προσφορές, και δύναται να διεξαχθεί και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (eauctions). Η ευχέρεια υποβολής βελτιωμένων οικονομικών προσφορών από
ορισμένους εκ των συμμετεχόντων μετά την αποσφράγιση προσδιορίζεται στο
Κανονισμό Εκποιήσεων του ειδικού εκκαθαριστή.
β) Η τιμή πρώτης προσφοράς καθορίζεται από τον ειδικό εκκαθαριστή σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρ. 5 της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017.
γ) Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του υπό ειδική
εκκαθάριση ιδρύματος και σε τουλάχιστον δύο (2) εφημερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας δημόσια πρόσκληση (προκήρυξη), τα περιεχόμενα της οποίας
περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Εκποιήσεων και περιέχουν κατ’ ελάχιστον:
i.

Περιγραφή των νομίμων προϋποθέσεων συμμετοχής στον πλειστηριασμό
(ενδεικτικά το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή τραπεζικής επιταγής, εκδοθέντα
από πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στον Ε.Ο.Χ.
καθώς και συμφωνίες εμπιστευτικότητας) και κριτήρια αποκλεισμού,
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ii.

Περιγραφή των εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, την τιμή πρώτης
προσφοράς επί αυτών,

iii.

Κριτήριο

για

την αξιολόγηση

των

προσφορών

αποτελεί

η

υψηλότερη

προσφερθείσα τιμή καταβλητέα σε μετρητά.
iv.

Τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής του πλειστηριασμού,

v.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταυτοποίησης του συμμετέχοντος, όπως
εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εκποιήσεων,
δ) Οι προσφορές δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους και αιρέσεις, ιδίως ως προς το
ύψος του προσφερομένου τιμήματος, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
αξιολογούνται.
ε) Τα εκποιούμενα στοιχεία κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει την
υψηλότερη τιμή μετά το πέρας της διαδικασίας. Η εκποίηση δύναται να ολοκληρωθεί
με την καταβολή πιστούμενου τιμήματος εντόκως, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης
εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής, άνευ όρων και προϋποθέσεων. Σε
περίπτωση πίστωσης μέρους ή όλου του τιμήματος τίθενται στο συμβόλαιο αγοράς οι
αναγκαίοι εξασφαλιστικοί όροι, όπως εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εκποιήσεων.
στ) Μεταξύ του πλειοδότη και του ειδικού εκκαθαριστή, ως εκπροσώπου του υπό
ειδική εκκαθάριση ιδρύματος, υπογράφεται η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης
των περιουσιακών στοιχείων. Η επικυρωμένη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης
αποτελεί τίτλο εκτελεστό ως προς το περιεχόμενό της.
ζ) Τον αγοραστή βαρύνουν όλα γενικά τα έξοδα της πώλησης, ενδεικτικά έξοδα
δημοσιεύσεων, συμβολαιογραφικά και οποιοσδήποτε άλλος φόρος ή τέλος.
η) Ο ειδικός εκκαθαριστής συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το Κανονισμό
Εκποιήσεων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση
ιδρύματος.
θ) Οι συμμετέχοντες στον πλειστηριασμό δικαιούνται να υποβάλουν εγγράφως
αντιρρήσεις επί των οποίων ο ειδικός εκκαθαριστής οφείλει να αποφανθεί σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκποιήσεων. Η υποβολή αντιρρήσεων δεν
αναστέλλει την εξέλιξη του πλειστηριασμού.
ι) Στην τυχόν παρέλευση χρονικού διαστήματος χωρίς την υπογραφή της σύμβασης
από υπαιτιότητα ή παράλειψη του πλειοδότη, ο ειδικός εκκαθαριστής τον ειδοποιεί
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εγγράφως. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, ανατρέπεται η κατακύρωση, καταπίπτει
η εγγυοδοσία και κατακυρώνεται το εκποιούμενο στοιχείο στον επόμενο κατά σειρά
πλειοδότη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εκποιήσεων.
ια) Σε περίπτωση αποτυχίας του πλειστηριασμού, ο ειδικός εκκαθαριστής δύναται να
προσδιορίζει εκ νέου τιμή πρώτης προσφοράς βάσει νέας εκτίμησης κατ’ άρθρο 5
της απόφασης ΕΠΑΘ 221/3/17.3.2017, με τεκμηριωμένη εισήγησή του, μετά την
παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
ανεπιτυχούς διαδικασίας εκποίησης.
ιβ) Ο εκκαθαριστής δύναται να ματαιώσει τη συνέχιση της ως άνω διαδικασίας, κατά
την κρίση του, σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς εξ αυτού να γεννάται οποιαδήποτε
ευθύνη του προς τους συμμετέχοντες.»
4. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον
ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. Στουρνάρας
Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 20.3.2017
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Α. Καζακοπούλου
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