Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση 174/26.6.2020
Θέμα 1:

Ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των λοιπών συστημικά
σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και επανακαθορισμός του διατηρούμενου
κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας O-SII σύμφωνα με τον ν. 4261/2014
και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης
Οκτωβρίου 2013

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

τα άρθρα 2, 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄
298), όπως ισχύει,

β)

τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107) και ιδίως τα άρθρα 4 και 124 αυτού,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για
την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με
τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 αυτού,
δ)

την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της Τράπεζας της Ελλάδος
56/18.12.2015 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι
εφαρμογής του άρθρου 131, παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) για
την εκτίμηση άλλων συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) (EBA/GL/2014/10)
– Προσδιορισμός ιδρυμάτων O-SIIs και καθορισμός των απαιτήσεων τήρησης
κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας» (ΦΕΚ Β΄ 2834),

ε)

την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 171/1/25.5.2020 «Προσδιορισμός λοιπών
συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (O-SIIs) και επανακαθορισμός των απαιτήσεων
τήρησης κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας O-SII στο πλαίσιο του ν.4261/2014
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου»,

στ) τις από 12.6.2020 και 17.6.2020 ενημερώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και
12 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014 και την παράγραφο 1 άρθρου 5 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013,
ζ)

το από 18.06.2020 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εκτελεστική Επιτροπή της
Τράπεζας της Ελλάδος,

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:
1. Να επανεξετάσει τον προσδιορισμό των λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων
(O-SIIs) για το έτος 2020 σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 124 του ν.
4261/2014 εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων
καθορίζονται οι όροι εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 131 της οδηγίας
2013/36/ΕΕ (CRD IV) για την εκτίμηση λοιπών συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων
(EBA/GL/2014/10), όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την ΠΕΕ 56/18.12.2015. Για τους
σκοπούς της αξιολόγησης εφαρμόστηκαν όλα τα κριτήρια καθώς και οι υποχρεωτικοί
δείκτες βαθμολόγησης, όπως ορίζονται στις ως άνω κατευθυντήριες γραμμές. Τα
πιστωτικά ιδρύματα τα οποία προσδιορίστηκαν για το έτος 2020 ως O-SIIs καθώς και
οι αντίστοιχες βαθμολογίες τους είναι τα εξής:


Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, 2.894
μονάδες βάσης



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., 2.333 μονάδες βάσης



ΑΛΦΑ Τράπεζα Ανώνυμος Εταιρία, 2.417 μονάδες βάσης



Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., 1.871 μονάδες βάσης.

2. Να επανακαθορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 124 του ν.
4261/2014 το διατηρούμενο κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για το 2021 σε ποσοστό
0,50% για όλα τα O-SIIs, όπως αυτά έχουν ως άνω προσδιοριστεί.
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Υποδιοικητής

Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής

Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής

Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 20.7.2020
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Ιωάννα Πάντου
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