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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 
1.1 Σύσταση και Κύρια Δραστηριότητα 
H Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου της Ελληνικής 
Τράπεζας (ο «Όμιλος») η οποία συστάθηκε στην Κύπρο κατά το έτος 1976 και είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων 
και Κανονισμών των Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων.  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα του Ομίλου κατά το έτος 2016 συνέχισε να είναι η παροχή ευρέως φάσματος 
τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) καθώς 
και διαχείριση και πώληση ακινήτων.  
 
Η Τράπεζα παρέχει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω των 52 υποκαταστημάτων της στην 
Κύπρο, καθώς επίσης μέσω των γραφείων αντιπροσωπείας στη Νότια Αφρική, Ουκρανία και Ρωσία. Στις 17 
Νοεμβρίου 2015 η Τράπεζα έχει πάρει έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τη λειτουργία Γραφείου 
Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. 

 
1.2 Βασιλεία ΙΙΙ Νομοθετικό Πλαίσιο 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, η Οδηγία αρ. 2013/36/ΕΕ (CRD IV ή η Οδηγία) και ο Κανονισμός αρ. 575/2013 (CRR 
ή ο Κανονισμός) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EK) και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 τέθηκαν σε ισχύ 
και αποτελούν το Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πακέτο, το οποίο σχεδιάστηκε για να μεταφέρει το νέο ορισμό του 
κεφαλαίου, της ρευστότητας και της μόχλευσης της Βασιλείας ΙΙΙ στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EE). Ο Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη 
μόχλευση που θα πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα και είναι άμεσα δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη της 
ΕE. Η Οδηγία διέπει τις δραστηριότητες λήψης καταθέσεων και ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της διαφάνειας. Σε αντίθεση με 
τον Κανονισμό, η Οδηγία έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο και εθνικές ρυθμιστικές αρχές από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου (KTK), η οποία μπορεί να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις ρυθμιστικού κεφαλαίου. Ο Κανονισμός 
εισάγει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά το εποπτικό και ρυθμιστικό καθεστώς που ισχύει για τις τράπεζες, 
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιημένων ελάχιστων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, τις αλλαγές στον 
ορισμό του κεφαλαίου, τον υπολογισμό των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και την εισαγωγή των νέων 
μέτρων σχετικά με τη μόχλευση, τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση. Ο Κανονισμός επιτρέπει μεταβατική 
περίοδο για ορισμένες από τις ενισχυμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ορισμένα άλλα μέτρα, όπως το δείκτη 
μόχλευσης, τα οποία δεν αναμένεται να υλοποιηθούν πλήρως μέχρι το 2019, και μερικές άλλες μεταβατικές 
διατάξεις με σταδιακή εφαρμογή μέχρι το 2024.  
 

Η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙΙ αποτελείται από τρεις πυλώνες: 

 Πυλώνας Ι – Βελτιωμένες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας 

 Πυλώνας ΙΙ – Βελτιωμένη εποπτική εξέταση και αξιολόγηση για τη διαχείριση του κινδύνου σε επίπεδο      
επιχείρησης και τον προγραμματισμό του κεφαλαίου 

 Πυλώνας ΙΙΙ – Βελτιωμένη δημοσιοποίηση πληροφοριών ρίσκου 
 

1.2.1 Πυλώνας Ι 
Ο Πυλώνας Ι παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό:  

 των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 
του λειτουργικού κινδύνου. 

 του δείκτη μόχλευσης ως το μέτρο κεφαλαίου ενός ιδρύματος προς το μέτρο συνολικού ανοίγματος του 
ιδρύματος αυτού και εκφράζεται ως ποσοστό.  

 άλλων δεικτών ρευστότητας όπως το δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage 
Requirement ratio - LCR) και τον Καθαρό Σταθερό Δείκτη Χρηματοδότησης (Net stable Funding ratio - 
NSFR). 

 
1.2.2 Πυλώνας ΙΙ 
Ο Πυλώνας ΙΙ περιλαμβάνει κανόνες για εξασφάλιση της επάρκειας κεφαλαίου προς κάλυψη της έκθεσης του 
Ομίλου σε κινδύνους και απαιτεί κατάλληλες πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, πληροφόρησης και διακυβέρνησης. 
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Στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ η Τράπεζα διεξάγει ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης, υποβάλλοντας 
διάφορα μεγέθη του ισολογισμού, σε σενάρια αρνητικών μεταβολών, με σκοπό να εντοπίσει αδυναμίες που 
δύνανται υπό προϋποθέσεις να θέσουν την Τράπεζα σε κίνδυνο. Η ένταση και η ευρύτητα των σεναρίων εξαρτάται 
από ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες που αφορούν το είδος και την συγκέντρωση των στοιχείων ενεργητικού της 
Τράπεζας.   
 
Οι τράπεζες, στο πλαίσιο της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ), αξιολογούν 
εσωτερικά τις απαιτήσεις κεφαλαίου σε σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Η ΕΔΑΚΕ εξετάζεται και 
αξιολογείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ/SSM), ως μέρος της Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και 
Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), η οποία αξιολογεί την εσωτερική διαδικασία κεφαλαιακής επάρκειας και κατά πόσον 
επιπρόσθετα κεφάλαια απαιτούνται πέραν των υπολογιζόμενων κεφαλαίων βάση του Πυλώνα Ι και προβλέπει την 
παρακολούθηση και την αυτό-αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας και των εσωτερικών διαδικασιών της 
Τράπεζας. 
 

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 2015 
Από τις 20 Νοεμβρίου 2015 η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί, σε ενοποιημένη βάση, Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ύψους 11,75%, όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation buffer, CCB) 
χωρίς μεταβατικές διατάξεις ύψους 2,5%. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), βασίστηκε στη 
ΔΕΕΑ, η οποία διεξήχθη σε πληροφορίες διαθέσιμες με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2014. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2017, η Βουλή των Αντιπρόσωπων της Κύπρου ψήφισε νομοθεσία, για τροποποίηση του 
Νόμου περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που εισάγει μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή της απαίτησης 
του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 0,625% 
και με πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο 2,5%. 
 
Ο ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) για τις 31 Δεκεμβρίου 2016 μειώνεται 
σε 9,875%, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της πιο πάνω τροποποίησης του νόμου. 
 

Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 2016 
Τον Δεκέμβριο του 2016, μετά την οριστική απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας 
η οποία βασίστηκε στη ΔΕΕΑ, η οποία διεξήχθη σύμφωνα με το Άρθρο 4(1)(στ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013 με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2015, και επιπλέον σε σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε 
μετά την ημερομηνία αυτή, η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί για το 2017, σε ενοποιημένη βάση, σε σταδιακή 
εφαρμογή, Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 12,75%, ο οποίος αποτελείται από: (i) τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα Ι ύψους 8% σύμφωνα με το Άρθρο 92(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 (το 
οποίο μπορεί να καλυφθεί έως και 1,5% με Προσθετό Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) και μέχρι 2% 
με Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2 (Tier 2)), (ii) τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3,5%, για 
διατήρηση ίδιων κεφαλαίων που να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (που πρέπει να 
αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1), και (iii) σταδιακή εφαρμογή στη 
συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας η οποία περιλαμβάνει το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης 
κεφαλαίου (CCB) ύψους 1,25% για το 2017 σύμφωνα με την πιο πάνω τροποποίηση του νόμου, το οποίο πρέπει 
να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1. 
 
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται στη Τράπεζα να προβεί σε διανομή μερίσματος προς τους μετόχους μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2017. 
 
Επιπρόσθετα, η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας για την Ελληνική Τράπεζα περιλαμβάνει το 
απόθεμα ασφαλείας O-SII σε πλήρη εφαρμογή ύψους 1%, το οποίο εφαρμόζεται σταδιακά σε περίοδο τεσσάρων 
ετών αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2019, το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (Counter-Cyclical 
Capital Buffer, CCyB) για το οποίο η ΚΤΚ καθόρισε το ποσοστό στο 0% για το 2016 και για το 1ο και 2ο τρίμηνο 
του 2017 (το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για την Τράπεζα για το 2016 ήταν 0%) και το απόθεμα 
ασφαλείας συστημικού κινδύνου το οποίο δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή εφαρμογή της νομοθεσίας για το κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, ο Δείκτης 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και ο Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του 
Ομίλου με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, έχουν καθοριστεί σε 9,25% και 10,75% αντίστοιχα. Εκτός από τα 
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πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιημένη βάση, καθοδήγηση κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ (Pillar ΙΙ capital guidance), 
που πρέπει να πληρείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1. 
 

1.2.3 Πυλώνας ΙΙΙ 
Ο Πυλώνας ΙΙΙ καθορίζει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά, έχοντας 
πλήρη εικόνα του προφίλ κινδύνου του Ομίλου, να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις κύριες πληροφορίες σε 
σχέση με την κεφαλαιακή δομή, την έκθεση σε κινδύνους, τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων και κατά συνέπεια 
την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου.   
 
Με βάση το Μέρος 8 «Δημοσιοποίηση από Πιστωτικά Ιδρύματα» του Κανονισμού οι τράπεζες πρέπει να 
δημοσιοποιούν, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις πολιτικές 
διαχείρισης κινδύνων, τη σύνθεση των Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, των Πρόσθετων Κεφαλαίων 
Κατηγορίας 1 και των Κεφαλαίων Κατηγορίας 2, τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα 
απαιτούμενα κεφάλαια, το δείκτη μόχλευσης, την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας, 
της πολιτικής αμοιβών και διαδικασίες αξιολόγησης και πρόσληψης των υπαλλήλων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνων, βλέπε Σημείωση 48 των Οικονομικών 
Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016. 
 
Ο Όμιλος βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του  Κανονισμού σχετικά με την δημοσιοποίηση του 
Πυλώνα ΙΙΙ με βάση τις αρχές της Βασιλείας ΙΙΙ όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

1.2.3.1 Βάση και συχνότητα Παρουσίασης 
Οι πιο κάτω πληροφορίες δημοσιοποιούνται με βάση τις παραγράφους 435 έως 455 και 492 του Μέρους οκτώ 
του Κανονισμού για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, 
καθώς επίσης και τις μεταβατικές διατάξεις όπως υιοθετήθηκαν από την ΚΤΚ. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 433 του Μέρους 8 του Κανονισμού τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν τον 
Πυλώνα ΙΙΙ τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Οι ετήσιες γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται σε συνδυασμό με την 
ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΤΚ, η δημοσιοποίηση 
του Πυλώνα 3 πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος της οικονομικής περιόδου στην οποία 
αναφέρεται και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών, εκτός εάν έχει ζητηθεί από την ΚΤΚ ή την ΕΚΤ να 
δημοσιοποιούνται σε διαφορετικό χρονικό περιθώριο. Η δημοσιοποίηση του Πυλώνα ΙΙΙ δημοσιοποιείται κάθε 
χρόνο στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.hellenicbank.com και σε συνδυασμό με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
του Ομίλου. 
 
Οι δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις Οικονομικές Καταστάσεις για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.  
 

1.2.3.2 Έγκριση  
Οι δημοσιοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Επιτροπής Κινδύνου και 
Επιτροπής Ελέγχου πριν από την δημοσιοποίηση. 
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1.3 Πεδίο Εφαρμογής 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιήθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις απαιτήσεις του Νομοθετικού Πλαισίου αναφορικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως 
αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις στους ορισμούς 
που χρησιμοποιούνται. Σχετική συμφιλίωση της κατάστασης οικονομικής θέσης όπως παρουσιάζεται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις με την κατάσταση οικονομικής θέσης του κανονιστικού πεδίου εφαρμογής 
παρουσιάζεται στο Μέρος 4.3. 
 

Θυγατρική εταιρεία  Μερίδιο 

% 

ΔΠΧΑ Βάση ενοποίησης για Νομοθετικό 
Πλαίσιο 

Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ 100 Πλήρης Πλήρης, Σημ. 1 

Hellenic Bank Trust and Finance Corporation Ltd 100 Πλήρης Πλήρης 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ 99,96 Πλήρης Εκτός πλαισίου Σημ. 2, Σημ. 3 

Hellenic Alico Life Insurance Company  Ltd 72,50 Πλήρης Εκτός πλαισίου, Σημ. 2 

Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ 100 Πλήρης Εκτός πλαισίου, Σημ. 2 

D4A2 Λτδ 100 Πλήρης Πλήρης, Σημ 4 

 
Σημείωση: 
1. Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ, αποφάσισε τον τερματισμό όλων των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν την υπηρεσία χρηματιστηριακών συναλλαγών σε 
ιδιώτες επενδυτές.  Με βάση την απόφαση αυτή, στις 17 Φεβρουαρίου 2017 οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας 
(Επενδύσεις) Λτδ τερματίστηκαν.  
 

2. Σε σχέση με τις σημαντικές επενδύσεις της Τράπεζας σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων της στις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό τομέα (Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, Hellenic 
Alico Life Insurance Company Ltd και Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Λτδ) και τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία 
που εξαρτώνται από τη μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από φορολογικές διαφορές, η Τράπεζα εφάρμοσε την απαλλαγή από 
την αφαίρεση από τα στοιχεία Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 470 του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013, και αυτά τα στοιχεία έχουν σταθμιστεί με 250%. 
 

3. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ο Όμιλος  εξέτασε κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο για απομείωση του συνόλου της λογιστικής υπεραξίας που 
προέκυψε από την εξαγορά της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ  υπολογίζοντας την εκτιμημένη αξία της εταιρείας βάσει των  
μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 
επιτόκιο το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους συναφείς με 
τις επενδύσεις. Από την άσκηση αυτή δεν προέκυψε οποιαδήποτε απομείωση της αξίας της λογιστικής υπεραξίας. 

 
4. Ακίνητα που αποκτούνται για διευθέτηση χρέους, αποκτούνται είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών Εταιρειών 

Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ).  Για σκοπούς αποτελεσματικότερης ρευστοποίηση οι ΕΕΣ κατέχονται είτε άμεσα από την Τράπεζα, είτε έμμεσα 
μέσω της εξ’ ολοκλήρου θυγατρικής εταιρείας (D4A2 Ltd).  
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η D4A2 Λτδ ήταν η μητρική εταιρεία 25 εξ’ ολοκλήρου ιδιόκτητων ΕΕΣ οι οποίες δημιουργήθηκαν ή 
αγοράστηκαν για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν μέσω διευθέτησης χρεών.  Από τις 25 ΕΕΣ, 
οι 5 ήταν αδρανείς (31 Δεκεμβρίου 2016) ενώ 2 από αυτές  είχαν υπογράψει συμφωνίες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 
Λεπτομερέστερη αναφορά για την D4A2 Λτδ γίνεται στην Σημείωση 26 των Οικονομικών Καταστάσεων.  
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
2.1 Αριθμός Θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό θέσεων σε Διοικητικά Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένου της 
Τράπεζας, κατά το 2016. Θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια του ίδιου ομίλου θεωρούνται ως μια θέση. Θέσεις σε 
Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών που δεν επιδιώκουν εμπορικούς στόχους (π.χ. εταιρείες σε φιλανθρωπικούς-
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς) ή δεν επιδιώκουν κατά κύριο λόγο εμπορικές δραστηριότητες και ως εκ τούτου 
δεν εμπίπτουν στους σκοπούς εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, Άρθρο 91 (3) του CRD IV, δεν παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Όνομα 
Θέση που κατέχει στην 
Ελληνική Τράπεζα 

Θέσεις σε Διοικητικά 
Συμβούλια – 
Εκτελεστικός * 

Θέσεις σε Διοικητικά 
Συμβούλια –  
Μη Εκτελεστικός* 

Ειρένα Α. Γεωργιάδου Μη Εκτελεστική Πρόεδρος - 2 

Henricus Lambertus (Bert) Pijls 

Εκτελεστικός Σύμβουλος / 
Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής (Παραιτήθηκε 
15.12.2016) 

1 - 

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 
Μη Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος 

- 2 

Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου  Μη Εκτελεστική Σύμβουλος - 1 

Ιωάννης Α. Μάτσης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 1 2 

David Whalen Bonanno Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος - 4 

Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου 
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
- Ανώτερος Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος 

- 1 

Γεώργιος Φεραίος Εκτελεστικός Σύμβουλος 1 - 

Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος - 1 

Ανδρέας Χριστοφίδης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 1 1 

Λάμπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 1 1 

Andrew Charles Wynn Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 1 1 

Stephen John Albutt Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος - 1 

 
*  Θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και για τους αφυπηρετήσαντες Συμβούλους.   
 
2.2 Πολιτική πρόσληψης για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
Η Τράπεζα ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδικασία για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Συγκεκριμένα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ακεραιότητα χαρακτήρα και τιμιότητα, να 
κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, εκπαίδευση, δεξιότητες, γνώσεις, πείρα αλλά και ποικιλομορφία για την 
εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους.  Η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου εντοπίζει, αξιολογεί και εισηγείται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφιους για διορισμό 
ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τράπεζα διαθέτει καταγεγραμμένη πολιτική σε σχέση με την επιλογή και 
το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

2.3 Πολιτική ποικιλομορφίας για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως συνόλου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να υπάρχει ποικιλομορφία 
στις δεξιότητες, εμπειρίες και προοπτικές, περιλαμβανομένης ποικιλομορφίας σε ότι αφορά το φύλο και την ηλικία.  
Σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τις απαραίτητες 
δεξιότητες, εμπειρία, γνώση και τη γενικότερη καταλληλότητα που θα του / της επιτρέπει να συμβάλει τόσο ατομικά 
αλλά και συλλογικά ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Κατά το διορισμό νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης 
προσπαθεί να επιτύχει την επιθυμητή διαφορετικότητα των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και να διασφαλίσει 
ότι όλοι οι διορισμοί αξιολογούνται με βάση την αξία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα καθορισμένα κριτήρια επιλογής. 

Συνεπώς, ο αριθμός των μελών του υπο-εκπροσωπούμενου φύλου, σε ότι αφορά τους εκτελεστικούς και μη 
εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους θα ποικίλλει από καιρό σε καιρό. 
 
Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο, όπως μέχρι το τέλος του 2018, υπάρχει εκπροσώπηση του υπό-
εκπροσωπούμενου φύλου όσον αφορά τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο 40%.  
 
Η πολιτική ποικιλομορφίας συμπεριλαμβάνεται στην προαναφερθείσα πολιτική για την επιλογή και το διορισμό 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 
3.1 Βασικές αρχές πολιτικής αμοιβών Ομίλου 
Η Πολιτική Αμοιβών του Ομίλου περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό των αμοιβών όλων 
των μελών του προσωπικού του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Προωθεί και συνάδει με τη συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, είναι σύμφωνη προς την 
επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τις αξίες της Ελληνικής Τράπεζας 
και ενσωματώνει μέτρα για την αποφυγή αντικρουόμενων συμφερόντων.  
 

Η εν λόγω Πολιτική, καλύπτει τόσο τακτικές (βασικές) όσο και μεταβλητές αμοιβές/αποδοχές. Η τακτική αμοιβή 
καθορίζεται από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού και από τη σχετική νομοθεσία των χωρών στις 
οποίες απασχολείται το προσωπικό. Η μεταβλητή αμοιβή καθορίζεται από μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, τα 
συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, τις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς υπό τις οποίες έχουν επιτευχθεί 
αυτά τα αποτελέσματα και τους κίνδυνους που αναλαμβάνονται. 
 
Η παρούσα έκδοση της Πολιτικής Αμοιβών του Ομίλου βασίζεται στην Οδηγία της ΚΤΚ «Διακυβέρνηση και 
Διαχείριση Ρυθμίσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα» (Αύγουστος 2014), στις Κατευθυντήριες Γραμμές της  Ευρωπαϊκής 
Αρχής Τραπεζών για τις «Πολιτικές και Πρακτικές Αμοιβών» (Δεκέμβριος 2010), στα Άρθρα 3 και 4 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2014 και στον «Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης» όπως δημοσιεύθηκε από το 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Απρίλιος 2014).  
 
Η Πολιτική Αμοιβών του Ομίλου στηρίζεται στην αρχή της διαφάνειας και ως εκ τούτου έχει αναρτηθεί στην 
ηλεκτρονική πύλη (portal) της Τράπεζας ώστε όλοι οι υπάλληλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Επίσης 
αξιολογείται ετήσια από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση που γίνεται από την Επιτροπή 
Αμοιβών, ώστε αυτή να συνάδει με τους εκάστοτε στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και να διασφαλίζει την 
αποφυγή παροχής κινήτρων τα οποία ωθούν σε υπερβολική ανάληψη κινδύνων. Επίσης, αξιολογείται κατά πόσο 
η εν λόγω Πολιτική ανταποκρίνεται στις συνθήκες και τα δεδομένα τόσο της αγοράς όσο και του ιδίου του Ομίλου 
και κατά πόσο αυτά δικαιολογούν οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής. 
  
Η Επιτροπή Αμοιβών συνεδρίασε έντεκα φορές κατά την διάρκεια του έτους 2016. 
 
Η αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2015. Επί του 
παρόντος, είναι υπό αναθεώρηση με σκοπό την  ενσωμάτωση των προνοιών των αναθεωρημένων 
Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών. 
 
Στην αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών καλύπτονται το σύνολο των αμοιβών οι οποίες καθορίζονται ως εξής: 

 
3.1.1 Τακτικές Αμοιβές 
Βασικές Αρχές 

 Οι τακτικές αμοιβές αποτελούν τη βασική και κύρια μορφή αμοιβής του προσωπικού και διέπονται από τη 
σχετική νομοθεσία και τις συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων, στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται 
ο Όμιλος.   

 Οι τακτικές αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από τους μετόχους 
σε Έκτακτη ή Γενική Ετήσια Συνέλευση, βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση 
της Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 Οι τακτικές αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από τις συμβάσεις 
εργασίας των μελών και τη σχετική νομοθεσία. 

 Οι τακτικές αμοιβές του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή καθορίζονται στα πλαίσια συμβολαίου το οποίο 
αμοιβαία συμφωνείται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, με βάση τις εισηγήσεις της 
Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
3.1.2. Μεταβλητές Αμοιβές 
Βασικές Αρχές 
Η μεταβλητή αμοιβή/ανταμοιβή είναι η επιπλέον αμοιβή που καταβάλλεται για επιδόσεις που υπερβαίνουν τις 
απαιτούμενες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του υπαλλήλου και καθορίζεται από μετρήσιμους δείκτες 
απόδοσης, τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου, τις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς υπό τις οποίες 
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έχουν επιτευχθεί αυτά τα αποτελέσματα καθώς επίσης και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται. Αποσκοπεί στην 
παρακίνηση του προσωπικού και στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. 
 

Η διαδικασία παροχής μεταβλητών αμοιβών διαφέρει ανάλογα με τις ευθύνες των παραληπτών. Για τα άτομα των 
οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας (Άτομα 
των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας) η 
διαδικασία παροχής μεταβλητών αμοιβών είναι σύμφωνα με τους εξής όρους: 

 Η παροχή μεταβλητών αμοιβών συνδέεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους εταιρικούς και 
προσωπικούς στόχους και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του Ομίλου, χωρίς την ενθάρρυνση σύγκρουσης 
συμφερόντων, ούτε της ανάληψης κινδύνων πέραν του ορίου που κρίνεται αποδεκτό από την Τράπεζα. 

 Η παροχή μεταβλητών αμοιβών συνδέεται με τις αξίες της Τράπεζας όπως αυτές καταγράφονται στον «Κώδικα 
Επαγγελματικής Δεοντολογίας» του Ομίλου. 

 Ο καθορισμός της ανταμοιβής συνδέεται με μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης όπως οι δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν από το άτομο, η προσωπική ανάπτυξη, η δυνατότητα ανάληψης αναβαθμισμένων καθηκόντων, 
η συμμόρφωση με τις διαδικασίες και πολιτικές της Τράπεζας, η δέσμευση προς τους στρατηγικούς στόχους 
του Ομίλου, η συνεισφορά στην απόδοση της ομάδας και το επιχειρηματικό ήθος. 

 Η αξιολόγηση των πιο πάνω επιδόσεων διεξάγεται εντός πολυετούς πλαισίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
βασίζεται σε πιο μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η καταβολή της ανταμοιβής κατανέμεται σε μια περίοδο 
που λαμβάνει υπόψη τον υποκείμενο κύκλο της οικονομικής δραστηριότητας της Τράπεζας και τους 
επιχειρηματικούς της κινδύνους. 

 Η μέτρηση των επιδόσεων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συνιστωσών για τις μεταβλητές 
αποδοχές περιλαμβάνει προσαρμογή προς κάθε είδους τρεχόντων και μελλοντικών κινδύνων και λαμβάνει 
υπόψη το κόστος κεφαλαίου και τη ρευστότητα που απαιτείται. 

 Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών δεν περιορίζει τη δυνατότητα της Τράπεζας να ενισχύσει την 
κεφαλαιακή της βάση.  

 Η τήρηση των όρων που περιγράφονται στην Πολιτική Αμοιβών του Ομίλου σχετικά με τις εγγυημένες 
μεταβλητές αποδοχές, τις προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, τα επιδόματα αρμοδιότητας, τις περιπτώσεις 
πρόωρου τερματισμού της σύμβασης και τη χρησιμοποίηση προσωπικών στρατηγικών αντιστάθμισης 
κινδύνου. 

 Η Τράπεζα δικαιούται να παρέχει μεταβλητές αμοιβές μέχρι 100% του βασικού μισθού. 

 Η ανταμοιβή καταβάλλεται τμηματικά και υπόκειται σε περίοδο διακράτησης, κατά την οποία οι μεταβλητές 
αμοιβές δεν πρέπει να πωληθούν.   

 Τουλάχιστον 50% οποιονδήποτε μεταβλητών αμοιβών που καταβάλλονται θα είναι υπό μορφή μετοχών ή 
ισοδύναμων συμφερόντων ιδιοκτησίας ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων. 

 Η καταβληθείσα ανταμοιβή δύναται να ανακληθεί μέσω μηχανισμών «malus» και «clawback». 

 Διασφαλίζεται η αποσύνδεση των απολαβών των Λειτουργιών Ελέγχου από τους στόχους και την απόδοση 
των Επιχειρησιακών Μονάδων τις οποίες ελέγχουν και διασφαλίζεται η αξιολόγηση των Λειτουργιών Ελέγχου, 
σύμφωνα με τους δικούς τους στόχους και αρμοδιότητες. 

 Δεν παρέχονται μεταβλητές αμοιβές σε Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Μεταβλητές αμοιβές δύναται να παρέχονται μέσω σχεδίων κινήτρων της Τράπεζας και να μην υπόκεινται στους 
όρους που περιγράφονται πιο πάνω, όπου τα κίνητρα είναι μηδαμινά και ως εκ τούτου δεν ενθαρρύνουν 
υπερβολική ανάληψη κινδύνων η οποία θα μπορούσε να υποτιμήσει την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
της Τράπεζας. Τέτοια κίνητρα παρέχονται με βάση τα αποτελέσματα του Ομίλου και την κερδοφορία, την απόδοση 
κεφαλαίων και το δείκτη εσόδων προς έξοδα. Τα εν λόγω σχέδια κινήτρων βασίζονται στις ακόλουθες αρχές: 

 Στην παρακίνηση του προσωπικού 

 Στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 

 Στη διαφάνεια στη διαδικασία παροχής επιπρόσθετων αμοιβών. 

 
3.2    Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος  2016 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμμορφώνεται με τις πρόνοιες, οι οποίες περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (4η Έκδοση (αναθεωριμένη) – Απρίλιος 
2014) και ειδικότερα το Παράρτημα 1 του Κώδικα, συμπεριλαμβάνει στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 
2016 την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη σύνθεση και τους Όρους Εντολής 
της Επιτροπής Αμοιβών. Η Ετήσια Έκθεση για το 2016 έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας.  
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3.3  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατηγορίες Προσωπικού  
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ομίλου χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
1. Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι  
2. Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι 
3. Άτομα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της 

Τράπεζας όπως καθορίζεται από την ΚΤΚ στην Οδηγία της προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα Σχετικά με τις 
Ρυθμίσεις Διακυβέρνησης και Διαχείρισης (2014) και τα «Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα 
ποιοτικά και τα κατάλληλα ποσοτικά κριτήρια εντοπισμού κατηγοριών υπαλλήλων των οποίων οι 
επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου ενός ιδρύματος» της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EE/604/2014) (συμπεριλαμβανομένων των Εκτελεστικών και Μη 
Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων). 

4. Μέλη Προσωπικού του Ομίλου που δεν συμπεριλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες. 
 

3.4  Γεωγραφικοί τομείς  
Κατά το 2016 ο Όμιλος δραστηριοποιόταν κυρίως στον γεωγραφικό τομέα της Κύπρου, όπου παρείχε τραπεζικές, 
χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες. 
 
Η Τράπεζα διατηρεί Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Μόσχα, Αγία Πετρούπολη,  Κίεβο  και Γιοχάνεσμπουργκ. Στις 
17 Νοεμβρίου 2015 η Τράπεζα πήρε έγκριση από την ΚΤΚ για τη λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην 
Αθήνα. 
  
Ο αριθμός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όμιλος στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν 1.646 άτομα, σε σχέση με 
1.555 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2015.  
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Οι αποδοχές προσωπικού του Ομίλου για το 2016 με βάση το νομοθετικό πλαίσιο οι οποίες περιλαμβάνουν 
μισθούς και άλλα βραχυπρόθεσμα ωφελήματα καθώς και εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 
αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  
 2016 2016 

 €000 Αρ. 

Αμοιβές/Αριθμός προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των εκτελεστικών συμβούλων 
ανά γεωγραφικό τομέα: 

     

Κύπρος  82.422 1.633 

Αντιπροσωπεία στη Μόσχα  148 5 

Αντιπροσωπεία στη Αγία Πετρούπολη  74 3 

Αντιπροσωπεία στο Κίεβο  73 3 

Αντιπροσωπεία στο Γιοχάνεσμπουργκ  64 2 

   82.781 1.646 

    

Αμοιβές/Αριθμός ατόμων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν 
ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας όπως καθορίζεται από την ΚΤΚ 
και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας: 

     

Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  914 11 

Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  1.446 2 

Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές Κεντρικών Υπηρεσιών  3.895 39 

Διευθυντές των Υπηρεσιών Ελέγχου  1.788 22 

Διευθυντές Επιχειρησιακών Μονάδων  4.301 42 

   12.344 116 

 
H γνωστοποίηση των αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή για το έτος 
2016 γίνεται τόσο στις σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων (Σημείωση 39) όσο και στην ίδια την Έκθεση 
Πολιτικής Αμοιβών. 
 
Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο κ. Bert Pijls παραιτήθηκε από τη θέση του Ανώτατου 
Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου. Τα δύο μέρη συμφώνησαν σε αντιπαροχή για τη διακοπή της σύμβασης 
εργοδότησης, σε μετρητά, συνολικής αξίας €526 χιλ. περίπου. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2016, η 
σύμβαση εργοδότησης ενός βασικού διευθυντικού στελέχους με την Τράπεζα τερματίστηκε κοινή συναινέσει. Τα 
μέρη συμφώνησαν σε αντιπαροχή για τη διακοπή της σύμβασης, σε μετρητά και είδος, συνολικής αξίας €238 χιλ. 
Επιπλέον, η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία τερματισμού με ακόμη ένα βασικό διευθυντικό στέλεχος και κατέλαβε 
χαριστική αποζημίωση ύψους €202 χιλ.  
 
Κατά το έτος 2016, ο Όμιλος δεν κατέβαλε καμιά μεταβλητή αμοιβή, εκτός από αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
σε άτομα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της 
Τράπεζας, όπως ορίζεται από την ΚΤΚ και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας. Η αμοιβή 
του Διευθύνοντος Συμβούλου περιλαμβάνει 40.128 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 20.064. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η αμοιβή ενός εργαζομένου υπερέβαινε το όριο του €1 εκατ. και περιλαμβανόταν στην 
μισθολογική κλίμακα που κυμαίνονται από €1 εκατ. σε €1,5 εκατ. Η αμοιβή του εργαζομένου περιλαμβάνει 
συνολική αμοιβή και οφέλη των €555 χιλ. και αντιπαροχή για τη διακοπή της σύμβασης συνολικής αξίας €526 χιλ. 
 
Ανάλυση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην Ετήσια Έκθεση για το 2016. 
 

Ανάλυση των αποδοχών του προσωπικού ανά επιχειρηματικό τομέα γίνεται στη Σημείωση 42 της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης για το 2016.  
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ 

 
Τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 
αρ. 575/2013 και αναλύονται ως ακολούθως: 

 Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το 
αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεματικό μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, το 
αποθεματικό προσόδου, συμπεριλαμβανομένου των κερδών/ζημιών για το έτος, τα αποθεματικά 
επανεκτίμησης (όπως αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων σε χρεόγραφα, αποθεματικό 
επανεκτίμησης επενδύσεων σε μετοχές και αποθεματικό επανεκτίμησης γης και κτηρίων) και άλλα 
αποθεματικά όπως το αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών. Από τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 που υπόκεινται στις μεταβατικές διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου της ΚΤΚ (K.Δ.Π. 393/2014) 
αφαιρείται η λογιστική αξία της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, και αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη μελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές 
διαφορές. Επιπρόσθετα, από τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 αφαιρείται η συνεισφορά 
του Ομίλου στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εγκυκλίου 162 που 
εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2016 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

 Πρόσθετα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1, τα οποία περιλαμβάνουν τα υβριδικά στοιχεία αποτελούμενα από 
τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 (ΜΑΚ 2). 
Ένα μέρος της λογιστικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από τα Πρόσθετα 
Κεφάλαια Κατηγορίας 1 που υπόκεινται στις μεταβατικές διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου της ΚΤΚ.  

 Κεφάλαια της Κατηγορίας 2, τα οποία περιλαμβάνουν δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης. Από 
τα Κεφάλαια Κατηγορίας 2 αφαιρούνται οι άμεσες συμμετοχές σε ίδια κεφάλαια της Κατηγορίας 2. 
Επιπρόσθετα, προσαρμογές από μεταβατικές διατάξεις που σχετίζονται με το αποθεματικό 
επανεκτίμησης ακινήτων προστίθενται στα Κεφάλαια Κατηγορίας 2. 

 
Η πολιτική κεφαλαίου του Ομίλου έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της Τράπεζας με το να διατηρεί 
ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίου έτσι ώστε να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αποθεμάτων 
ασφαλείας που θέτονται εσωτερικά, να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων και να υποστηρίζει την 
επιχειρηματική της στρατηγική. 
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4.1 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων μετοχών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 198.474.712 μετοχές 
ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη (2015: 198.434.584 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη). 
 
Η κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου για τα έτη 2016 και 2015 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Εκδοθέν, Πλήρως πληρωθείσες μετοχές (€000)  

 
31 

Δεκεμβρίου 
2016 

 
Αριθμός 
μετοχών 

(χιλ.) 

 
31 

Δεκεμβρίου 
2015 

 
Αριθμός 
μετοχών 

(χιλ.) 

1 Ιανουαρίου                                                                                        99.217 198.435 93.010 9.300.974 

Κατανομή μη-εξασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης 
2014                                                          

 - - 874 87.422 

Ενοποίηση και Διαίρεση μετοχικού κεφαλαίου  - - - (9.200.628) 

Έκδοση μετοχών προς EBRD  - - 5.333 10.667 

Έκδοση μετοχών προς τον ΑΕΔ ως μέρος του 
μεταβλητού πακέτου αποδοχών 

 20 40 - - 

Σύνολο εκδοθέντος κεφαλαίου  99.237 198.475 99.217 198.435 

 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο, βλέπε Σημείωση 33 των Οικονομικών 
Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 

  
4.2 Δανειακό κεφάλαιο 

 
4.2.1 Πρωτοβάθμιο δανειακό κεφάλαιο 
Το πρωτοβάθμιο δανειακό κεφάλαιο αποτελείται από Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) και 
Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 (ΜΑΚ 2) και περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο Κατηγορίας 1. 
 

Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο (€000)   2016 

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1   1.597 

Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2   128.070 

Σύνολο Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου   129.667 

 

4.2.1.1 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 
(ΜΑΚ 2) 
Τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 και  Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 1» και «ΜΑΚ 2») είναι 
αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης. 
 

4.2.1.1.1 Τοκομερίδια 
Σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους, φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο ίσο με 11% για τα ΜΑΚ 1 και ίσο με 10% 
για τα ΜΑΚ 2, το οποίο είναι πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωμής Τόκου. Ως 
ημερομηνίες πληρωμής τόκου ορίζονται η 31η Μαρτίου, η 30η Ιουνίου, η 30η Σεπτεμβρίου και η 31η Δεκεμβρίου. 
 
Η καταβολή τόκου θα γίνεται από τα Διαθέσιμα προς διανομή Στοιχεία της Τράπεζας. 
 
Τα ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 υπόκεινται σε ακύρωση πληρωμής τόκου σύμφωνα με τους όρους έκδοσης τους όπως αυτοί 
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013 (ΕΔ).  
 
Η Τράπεζα θα μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει την πληρωμή μέρους ή όλου του τόκου σε μη 
σωρευτική βάση, σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει απαραίτητο ή επιθυμητό και για οποιονδήποτε λόγο, για 
απεριόριστο χρονικό διάστημα και χωρίς αυτό να επιφέρει οποιοδήποτε περιορισμό στην Τράπεζα. 
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Χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της Τράπεζας, όπως αναφέρεται πιο πάνω για ακύρωση της πληρωμής του 
τόκου κατά την απόλυτη κρίση της, θα εφαρμόζεται η υποχρεωτική ακύρωση πληρωμής τόκου, στις περιπτώσεις 
όπου: 
(i) η Τράπεζα δε διαθέτει τα απαιτούμενα Διαθέσιμα προς Διανομή Στοιχεία για τέτοια πληρωμή τόκου για τα 

ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2  
 

(ii) υπάρχει παραβίαση από την Τράπεζα ή τον Όμιλο των σε ισχύ νόμων, κανονισμών, απαιτήσεων, οδηγιών και 
πολιτικών αναφορικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας ή του Ομίλου, ή 

 
(iii) υπάρχει απαίτηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την κρίση της, ως εποπτική αρχή, για 

ακύρωση καταβολής μέρους ή όλου του τόκου. 
 
Η ακύρωση του τόκου δε θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, δε θα επιβάλλει οποιουσδήποτε 
περιορισμούς στην Τράπεζα και δεν δίνει το δικαίωμα στους κατόχους των ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ2 να υποβάλουν 
αίτηση για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας. Η Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ακυρωθείσα 
πληρωμή τόκου χωρίς κανένα περιορισμό για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ως παρουσιάζονται. 
 
Στις 9 Δεκεμβρίου 2013, με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες, η Τράπεζα ανακοίνωσε την υποχρεωτική ακύρωση 
πληρωμής τόκου ως αποτέλεσμα μη ύπαρξης των απαιτούμενων Διαθέσιμων προς Διανομή Στοιχείων για τέτοια 
πληρωμή τόκου και κατά την απόλυτη κρίση της. Η υποχρεωτική ακύρωση πληρωμής τόκου θα ισχύει εκτός εαν 
ή Τράπεζα ειδοποιήσει τους κατόχους των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 διαφορετικά. 
 

4.2.1.1.2 Ιεραρχία Αναβάθμισης 
Τα ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 αποτελούν μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος προτεραιότητας υποχρεώσεις (subordinated) της 
Τράπεζας και κατά την έκδοσή τους  κατατάχθηκαν ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με την Οδηγία για τον 
Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (ως εκάστοτε 
τροποποιείται, αναθεωρείται ή αντικαθίσταται) και οποιεσδήποτε σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εφαρμόζονται στην Κύπρο ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις δυνατόν να εφαρμόζονται.   
 
Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2:  
(i) Είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας 

 
(ii) Είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις υφιστάμενων εκδόσεων αξιόγραφων κεφαλαίου (Αξιόγραφα 

Κεφαλαίου 2003 και ΜΣΜΑΚ) και άλλων μελλοντικών εκδόσεων αξιόγραφων κεφαλαίου και άλλων αξιών της 
Τράπεζας που κατατάσσονται στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια, πλην των συνήθων μετόχων 

   
(iii) Έχουν προτεραιότητα μόνο έναντι των μετόχων της Τράπεζας 
 
Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 αναφέρονται στους Κύριους Όρους έκδοσης 
τους στο ΕΔ. 
 

4.2.1.1.3 Εξαγορά 
Τηρουμένων των προνοιών του ΕΔ και με βάση τους κύριους όρους έκδοσής τους, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, 
κατά την απόλυτη κρίση της, να αποφασίσει να εξαγοράσει, στο άρτιο περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων 
τόκων, εξαιρουμένων οποιωνδήποτε τόκων που ακυρώθηκαν, το σύνολο ή μέρος των ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2, κατά 
την 31η Οκτωβρίου 2018 ή οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκων έπεται αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η 
οικονομική κατάσταση και/ή η φερεγγυότητα της Τράπεζας και/ή του Ομίλου δεν επηρεάζεται δυσμενώς από τέτοια 
εξαγορά και μετά από έγκριση της ΚΤΚ ή άλλης αρμόδιας εποπτικής αρχής. Σε περίπτωση εξαγοράς μέρους των 
ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2, η εξαγορά θα γίνει για όλους τους κατόχους ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2,  κατ’ αναλογία των ΜΑΚ 1 
ή/και ΜΑΚ 2 που κατέχουν αντίστοιχα.   
 
Τα ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2, είναι επίσης εξαγοράσιμα κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, κατά ή μετά την έκδοσή 
τους (μετά από την προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή άλλης αρμόδιας εποπτικής 
αρχής και δεδομένου ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που αναφέρονται στο (i) ή/και (ii) πιο κάτω, ως 
εφαρμόζονται, δεν μπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν από την Τράπεζα κατά την έκδοση των ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 
και κρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ότι τέτοιες αλλαγές ως το (i) πιο κάτω θεωρούνται σχεδόν 
σίγουρες), στο σύνολο και όχι μέρος αυτών, στο άρτιο περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων που δεν 
έχουν ακυρωθεί: 
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(i) όταν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλλαγής ή προτεινόμενης αλλαγής σε Νόμους ή Κανονισμούς της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικές Οδηγίες, Κανονισμούς ή Νόμους σε σχέση με τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή αλλαγή 
ή προτεινόμενη αλλαγή στην εφαρμογή ή επίσημη ερμηνεία αυτών, τα ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 παύσουν να 
θεωρούνται: 
 
       (α)  Βασικά Ίδια Κεφάλαια και/ή  

 
(β) κατάλληλα κεφάλαια για συμπερίληψη στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως ορίζονται 

από την Τρόικα (για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα ή ο Όμιλος απαιτείται να διατηρεί Δείκτη Κύριων 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο ή μεγαλύτερο του 9%). 

 
(ii) εάν η Τράπεζα δε θα δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αφαίρεση στον υπολογισμό των φορολογικών 
υποχρεώσεών της στην Κύπρο αναφορικά με οποιαδήποτε πληρωμή τόκου κατά την επόμενη ημερομηνία 
πληρωμής τόκου ή εάν η αξία οποιασδήποτε αφαίρεσης για την Τράπεζα θα μειωνόταν σημαντικά.  
 
Όλα τα ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 που θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα θα ακυρώνονται και δεν θα επανεκδίδονται 
ή επαναπωλούνται. Αναφορικά με οποιαδήποτε ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 που θα ακυρωθούν, η Τράπεζα παύει να έχει 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. 
 

4.2.1.1.4 Υποχρεωτική Μετατροπή 
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΕΔ, τα ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 θα μετατραπούν υποχρεωτικά και αμετάκλητα σε συνήθεις 
μετοχές, εάν επισυμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
(α) Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του Ομίλου, μετά 

την 31ην Οκτωβρίου 2013 ή εάν η ημερομηνία αυτή διαφοροποιηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
μετά τη νέα αυτή ημερομηνία, μειωθεί ή παραμείνει κάτω από 9% (για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα ή ο 
Όμιλος απαιτείται, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, να διατηρεί Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) ίσο ή μεγαλύτερο από 9%). 

 
(β) Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του Ομίλου της 

καθοιονδήποτε χρόνο μειωθεί ή παραμείνει κάτω από το εκάστοτε ποσοστό που απαιτείται από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου να διατηρεί η Τράπεζα ή ο Όμιλος με μέγιστο ποσοστό Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων το 9%.  

 
(γ) Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του Ομίλου της  

μειωθεί κάτω από 5,125%. 
 
(δ) Αν επισυμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Μη Βιωσιμότητας (Non Viability Event) της Τράπεζας ή η Τράπεζα 

ενδέχεται να καταστεί αντικείμενο μέτρων κρατικής ενίσχυσης. 
 
Το ποσό υποχρεωτικής μετατροπής θα είναι, ως εφαρμόζεται, (i) το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση 
του Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας και/ή του Ομίλου στο 
5,125% και/ή στο 9% (για το τελευταίο, για όσο διάστημα η Ελληνική Τράπεζα ή ο Όμιλος θα υποχρεούται να 
διατηρεί Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο ή μεγαλύτερο από 9%) και/ή στο εκάστοτε ποσοστό που 
απαιτείται, οποιαδήποτε στιγμή, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με μέγιστο ποσοστό Δείκτη Κύριων 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων το 9% ή (ii) το ποσό που απαιτείται ώστε η Ελληνική Τράπεζα να θεωρείται βιώσιμη, 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε κάθε περίπτωση μέχρι ολόκληρο το μη καταβληθέν ποσό κεφαλαίου 
των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2. Οποιαδήποτε μετατροπή θα εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στο εκάστοτε υπόλοιπο των ΜΑΚ 
1 και ΜΑΚ 2.  
 

4.2.1.1.5 Εθελοντική Μετατροπή  
Τα ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 είναι μετατρέψιμα σε νέες πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας κατ’ 
επιλογή των κατόχων τους, σε προκαθορισμένες περιόδους κάθε χρόνο.  
 
Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του ΕΔ, οι κάτοχοι των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα 
μετατροπής των ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 σε συνήθεις μετοχές κατά τις περιόδους 15-31 Ιανουαρίου και 15-31 Ιουλίου 
κάθε έτους (η «Περίοδος Μετατροπής») με πρώτη Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2016 και 
τελευταία Περίοδο Μετατροπής να ξεκινά στις 15 Ιουλίου 2023. Εάν ο κάτοχος ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 ασκήσει το 
Δικαίωμα Μετατροπής, ο πληρωτέος τόκος σταματά να υπολογίζεται και καθίσταται πληρωτέος μέχρι την 



 
 

Πυλώνας ΙΙΙ Ομίλου της Βασιλείας ΙΙI 2016   

   

       

17 

ημερομηνία λήξης της περιόδου μετατροπής κατά τη διάρκεια της οποίας έχει ασκηθεί το δικαίωμα εθελοντικής 
μετατροπής, τηρουμένων των προνοιών της Παραγράφου 10.Β(δ)  του Μέρους IV/B/III και της Παραγράφου 
11.Β(δ) του Μέρους IV/Γ/ΙΙΙ του ΕΔ. 
 
Η πρώτη Περίοδος Μετατροπής για τα ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε στις 15 Ιανουαρίου 2016 και τερματίστηκε στις 29 
Ιανουαρίου 2016, η δεύτερη Περίοδος Μετατροπής για το 2016 για τα ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε στις 15 Ιουλίου 2016 
και τερματίστηκε στις 29 Ιουλίου 2016 και η τρίτη Περίοδος Μετατροπής για τα ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε στις 16 
Ιανουαρίου 2017 και τερματίστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων μετατροπής η 
Τράπεζα δεν έχει λάβει Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιονδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2.   
 

4.2.1.1.6 Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής 
Τα ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 θα μετατραπούν σε νέες πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας 
στην «Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής» όπως αυτή ορίζεται στους όρους έκδοσής τους, η οποία θα είναι ίση με 
το υψηλότερο της: 
(i) Υποχρεωτικής Αναφερόμενης Τιμής Αγοράς, δηλαδή της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 5 ημερών 

διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ΧΑΚ που προηγούνται της μετατροπής με έκπτωση 20%, 
 

(ii) ελάχιστης αναπροσαρμοσμένης τιμής μετατροπής των €4,00 για τα ΜΑΚ 1 και €2,00 για τα ΜΑΚ 2 
(αναπροσαρμοσμένες τιμές με βάση τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου, Μέρος IV/B/III παράγραφος 10 
Γ1 (i) και Μέρος IV/Γ/III παράγραφος 11 Γ1 (i), που ήταν σε ισχύ από τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Παρακαλώ 
βλέπε υπο-σημείωση 1 πιο κάτω) και, 
 

(iii) εκάστοτε ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών της Τράπεζας. 
 

4.2.1.1.7 Τιμή Εθελοντικής Μετατροπής 
Τα ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 είναι μετατρέψιμα σε νέες πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές της Τράπεζας κατ’ 
επιλογή των κατόχων τους, σε προκαθορισμένες περιόδους κάθε χρόνο. στην «Τιμή Εθελοντικής Μετατροπής», 
όπως αυτή ορίζεται στους όρους έκδοσής τους, η οποία θα είναι ίση με το υψηλότερο της: 
(i) Εθελοντικής Αναφερόμενης Τιμής Αγοράς, δηλαδή της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 5 ημερών 

διαπραγμάτευσης της μετοχής στο ΧΑΚ που προηγούνται της μετατροπής με έκπτωση 20%,  
 

(ii) Ελάχιστης αναπροσαρμοσμένης τιμής μετατροπής των €6,50 (αναπροσαρμοσμένες τιμές με βάση τις 
πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου, Μέρος IV/B/III παράγραφος Γ1 (i) και Μέρος IV/Γ/III παράγραφος Γ1 (i), 
που ήταν σε ισχύ από τις 27 Φεβρουαρίου 2015. Παρακαλώ βλέπε υπο-σημείωση 2 πιο κάτω) και, 
 

(iii) εκάστοτε ονομαστικής αξίας των συνήθων μετοχών της Τράπεζας. 
 
Υπο-σημέιωση 1: οι ελάχιστες υποχρεωτικές τιμές μετατροπής έχουν αναπροσαρμοστεί για να αντικατοπτρίζουν την έκδοση 
μετοχών μέσω δικαιώματος προτίμησης (right issue) από €0,10 σε €0,08 για MAK 1 και από € 0,05 σε € 0,04 για ΜΑΚ 2 και 
για να αντικατοπτρίζουν την ενοποίηση και διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου από €0,08 σε €4,00 για ΜΑΚ 1 και από € 0,04 
σε € 2,00 για ΜΑΚ 2. 
 
Υπο-σημείωση 2: οι ελάχιστες τιμές εθελοντικής μετατροπής για ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 έχουν αναπροσαρμοστεί για να 
αντικατοπτρίζουν την έκδοση μετοχών μέσω δικαιώματος προτίμησης (right issue) από €0,15 σε €0,13 και για να 
αντικατοπτρίζουν την ενοποίηση και διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου από €0, 13 σε €6,50.  
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4.2.2 Δευτεροβάθμιο δανειακό κεφάλαιο 
Το ποσό των €3.330 που περιλαμβάνεται στα Κεφάλαια Κατηγορίας 2 στις 31 Δεκεμβρίου 2016 αποτελείται από: 
 

Δευτεροβάθμιο δανειακό κεφάλαιο (€000)    Λογιστική αξία 
Μειώσεις 

σύμφωνα με 
την Οδηγία 

Ποσό στα 
συμπληρωματι

κά ίδια 
κεφάλαια 

Μη μετατρέψιμα χρεόγραφα 2016   -   -   -   

Μη μετατρέψιμα χρεόγραφα 2018   10.000   (6.670)   3.330   

Σύνολο   10.000   (6.670)   3.330   

 

4.2.2.1 Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2016 
Τα Χρεόγραφα 2016 εκδόθηκαν σε τρείς διαφορετικές σειρές και έληξαν την 1ην Ιουλίου 2016, ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία έκδοσής τους. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους (Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 11 Μαΐου 
2006, Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2006, Δεύτερο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό 
Δελτίο ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2006, Τρίτο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 
2006 και Τέταρτο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Απριλίου 2007), η Τράπεζα, είχε το 
δικαίωμα να εξαγοράσει τα Χρεόγραφα 2016, σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τόκου, μετά την 1ην Ιουλίου 2011. 
Τα Χρεόγραφα που προέκυψαν από όλες τις σειρές έκδοσης ήταν εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Τα Χρεόγραφα 2016 δεν ήταν εξασφαλισμένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η αποπληρωμή τους 
ακολουθούσε σε προτεραιότητα την πληρωμή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες της και 
άλλους πιστωτές. Εντούτοις, είχαν προτεραιότητα στην αποπληρωμή των δικαιωμάτων των μετόχων της 
Τράπεζας και των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου. 
 
Τα Χρεόγραφα 2016 έφεραν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρητού στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου 
και ίσχυε για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Χρεογράφων, το ισχύον 
επιτόκιο ήταν το Euribor 3-μηνών πλέον 0,80% μέχρι την 1ην Ιουλίου 2011 και το επιτόκιο Euribor 3-μηνών πλέον 
1,50% μετά την 1ην Ιουλίου 2011, εάν τα Χρεόγραφα δεν είχαν εξαγοραστεί από την Τράπεζα. Ο τόκος ήταν 
πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και ήταν καταβλητέος σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου.  
 
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013, μεταξύ άλλων εκδόθηκαν ΜΑΚ 2 
συνολικής αξίας €20.881.785 προς ανταλλαγή Μη Mετατρέψιμων Χρεογράφων Λήξης 2016 (HBDF) ((ISIN 
CY0140040110), προς κατόχους που είχαν αποδεχθεί την ΜΑΚ 2 Εθελοντική Πρόταση Ανταλλαγής. 
 
Στις 2 Νοεμβρίου 2013, όλα τα Μη Mετατρέψιμα Χρεόγραφα 2016 που μετατράπηκαν σε ΜΑΚ 2 ακυρώθηκαν 
αυτόματα και η Τράπεζα έπαυσε να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά.   
 
Την 1η Ιουλίου 2016, και εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 11 Μαΐου 2006, η 
Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή των Μη Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2016. Μετά την 
αποπληρωμή των Χρεογράφων, η Τράπεζα έπαυσε να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι όλων ή 
οποιονδήποτε Χρεογράφων και έναντι οποιονδήποτε κατόχων των Χρεογράφων. Ο τόκος των Χρεογράφων για 
την περίοδο από την 1η Απριλίου 2016 μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 με επιτόκιο 1,257% καταβλήθηκε στους 
δικαιούχους την 1η Ιουλίου 2016. Δικαιούχοι του τόκου ήταν όλοι οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι των Χρεογράφων στις 
23 Ιουνίου 2016 (ημερομηνία αρχείου). Η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου με το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή του τόκου ήταν η 21η Ιουνίου 2016.   
 

4.2.2.2 Μη Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2018 
Την 1η Σεπτεμβρίου 2008, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση Χρεογράφων 2018 ύψους €10.000.000. Τα 
Χρεόγραφα λήγουν στις 31 Αυγούστου 2018. 
 
Ο τόκος των Χρεογράφων 2018 είναι πληρωτέος κάθε τρεις μήνες και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο τέλος της 
κάθε περιόδου. Τα Χρεόγραφα 2018 φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο που είναι ίσο με το εκάστοτε Euribor 3-μηνών 
που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 1,75%. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του χρεογράφου 
εάν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 τα χρεόγραφα δεν είχαν εξαγοραστεί από την Τράπεζα θα έφεραν επιπρόσθετο 
επιτόκιο 1%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου. Ως αποτέλεσμα μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 το επιτόκιο που ισχύει 
είναι  ίσο με το Euribor 3-μηνών πλέον 2,75%. 
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Τα Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εξασφαλισμένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η αποπληρωμή τους θα 
ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωμή των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους καταθέτες της και άλλους 
πιστωτές. Έχουν όμως προτεραιότητα έναντι στην αποπληρωμή των δικαιωμάτων των μετόχων της Τράπεζας 
και των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου. Τα Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Κύπρου. 
 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το δανειακό κεφάλαιο, παρουσιάζονται στη Σημείωση 32 των 
Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 
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4.3 Συμφιλίωση εποπτικού κεφαλαίου (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις) με τα ίδια 
κεφάλαια όπως παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμφιλίωση της κατάστασης οικονομικής θέσης όπως παρουσιάζεται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις με την κατάσταση οικονομικής θέσης του κανονιστικού πεδίου εφαρμογής. 
 

Συμφιλίωση εποπτικού κεφαλαίου με τα ίδια κεφάλαια (€000)    Σημ. 
Στις 31 

Δεκεμβρίου 
2016 

Στις 31 
Δεκεμβρίου 

2015 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων όπως παρουσιάζονται στις οικονομικών 
καταστάσεων 

  α 566.871 642.796 

Αποενοποίηση ασφαλιστικών οντοτήτων   β (14.347) (12.894) 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία      (15.875) (9.043) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική 
κερδοφορία εκτός από εκείνες που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές  

    (5.078) (23.174) 

Αποθεματικά από επανεκτίμηση ακινήτων και άλλα μη επιλέξιμα 
αποθεματικά του Κεφαλαίου σε Κοινές Μετοχές της Κατηγορίας 1 

  (13.790) (13.952) 

Πρόσθετες μειώσεις του κεφαλαίου CET1 λόγω του άρθρου 3 του 
κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

  (232) - 

Σύνολο Κεφαλαίου σε Κοινές Μετοχές της Κατηγορίας 1     517.549 583.733 

        

Προσθετό Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1        

Δανειακό κεφάλαιο (μετά την αφαίρεση των ιδίων πρόσθετων μέσων της 
Κατηγορίας 1) 

  γ 129.667 129.667 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία      (10.582)  (13.564) 

Σύνολο Προσθετόυ Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1     119.085  116.103 

Σύνολο Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1     636.634 699.836 

        

Κεφάλαιο της Κατηγορίας 2       

Δανειακό κεφάλαιο (μετά την αφαίρεση των ιδίων μέσων της Κατηγορίας 2)   γ 10.000 51.800 

Απόσβεση της Κατηγορίας 2     (6.670) (42.279) 

Αποθεματικό επανεκτίμησης ακινήτων και άλλα μη πραγματοποιηθέντα 
κέρδη 

    5.516  8.371 

Σύνολο Κεφαλαίου της Κατηγορίας 2     8.846 17.892 

        

Σύνολο Κεφαλαίου     645.480 717.728 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση 1: Οι αναφορές (α) – (γ) ανταποκρίνονται σε στοιχεία της κατάστασης οικονομικής θέσης στο μέρος 4.4 τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων.  
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4.4 Συμφιλίωση της κατάστασης οικονομικής θέσης όπως παρουσιάζεται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις με την κατάσταση οικονομικής θέσης του κανονιστικού πεδίου εφαρμογής 
 
Όπως επεξηγήθηκε στο Μέρος 1.3, η βάση της ενοποίησης για λογιστικούς σκοπούς οικονομικής αναφοράς 
διαφέρει από εκείνη που χρησιμοποιείται για εποπτικούς σκοπούς. 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (€000)   Σημ. 

Ενοποιημένη 
κατάσταση 

οικονομικής 
θέσης 

Mη ενοποίηση  
ασφαλιστικών 

οντοτήτων 

Κατάσταση 
οικονομικής 

θέσης του 
κανονιστκού 

πεδίου 
εφαρμογής 

ενοποίησης 

Περιουσιακά στοιχεία           

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες      2.083.444 (1) 2.083.443 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες     548.902 (11.216) 537.686 

Χορηγήσεις σε πελάτες      2.926.033 - 2.926.033 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα     1.149.132 (6.428) 1.142.704 

Επενδύσεις σε μετοχές     16.008  (7.505) 8.503 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες     - 33.748 33.748 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός     99.648 (6.155) 93.493 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία      26.526 (14.862) 11.664 

Φορολογικές απαιτήσεις     127 (54) 73 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     8.465 - 8.465 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία     179.319 (35.956) 143.363 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     7.037.604 (48.429) 6.989.175 

            

Υποχρεώσεις           

Οφειλές σε άλλες τράπεζες     100.652 - 100.652 

Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες     - - - 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών     6.111.088 20.708 6.131.796 

Φορολογικές υποχρεώσεις     5.422 (302) 5.120 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     1.980 (180) 1.800 

Λοιπές υποχρεώσεις     111.924 (54.308) 57.616 

            

Δανειακό κεφάλαιο   γ 139.667 - 139.667 

            

Σύνολο υποχρεώσεων     6.470.733 (34.082) 6.436.651 

            

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο     99.237 - 99.237 

Αποθεματικά     464.252 (10.965) 453.287 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών 
της μητρικής εταιρείας 

    563.489 (10.965) 552.524 

Συμφέρον μειοψηφίας     3.382 (3.382) - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   α/β 566.871 (14.347) 552.524 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων     7.037.604 (48.429) 6.989.175 
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4.4 Συμφιλίωση της κατάστασης οικονομικής θέσης όπως παρουσιάζεται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις με την κατάσταση οικονομικής θέσης που ετοιμάζεται για το κανονιστικό πεδίο 
εφαρμογής (συνέχεια) 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (€000)   Σημ. 

Ενοποιημένη 
κατάσταση 

οικονομικής 
θέσης 

Mη ενοποίηση  
ασφαλιστικών 

οντοτήτων 

Κατάσταση 
οικονομικής 

θέσης του 
κανονιστκού 

πεδίου 
εφαρμογής 

ενοποίησης 

Περιουσιακά στοιχεία           

Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες      2.029.180 (1) 2.029.179 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες     909.849 (2.255) 907.594 

Χορηγήσεις σε πελάτες      3.092.773 - 3.092.773 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα     1.043.012 (5.761) 1.037.251 

Επενδύσεις σε μετοχές & σε Οργανισμούς Συλλογικών 
επενδύσεων 

    15.140 (7.046) 8.094 

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες     - 33.771 33.771 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός     98.564 (6.836) 91.728 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία      22.640 (14.854) 7.786 

Φορολογικές απαιτήσεις     66 (53) 13 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     58.094 - 58.094 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία     128.055 (31.950) 96.105 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     7.397.373 (34.985) 7.362.388 

            

Υποχρεώσεις           

Οφειλές σε άλλες τράπεζες     76.938 - 76.938 

Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες     236.373 - 236.373 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών     6.138.705 28.082 6.166.787 

Φορολογικές υποχρεώσεις     5.314 (251) 5.063 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     1.472 (138) 1.334 

Λοιπές υποχρεώσεις     114.307 (49.785) 64.522 

            

Δανειακό κεφάλαιο   γ 181.468 - 181.468 

            

Σύνολο υποχρεώσεων     6.754.577 (22.092) 6.732.485 

            

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο     99.217 - 99.217 

Αποθεματικά     540.380 (9.695) 530.685 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους μετοχών 
της μητρικής εταιρείας 

    639.597 (9.695) 629.902 

Συμφέρον μειοψηφίας     3.199 (3.199) - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   α/β 642.796 (12.894) 629.902 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων     7.397.373 (34.985) 7.362.387 
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4.5 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια  
Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τα στοιχεία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 
2015, τόσο με μεταβατικές διατάξεις όσο και χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις. 
 

Η γνωστοποίηση αυτή έχει ετοιμαστεί με βάση το υπόδειγμα που καθορίζεται στο Παράρτημα VI του 
«Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1423/2013", για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά 
τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 (CRR). 
 

Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια 2016 (€000)   
Μεταβατικές 

διατάξεις 

Επιδράσεις 
μεταβατικών 

διατάξεων 

Χωρίς 
μεταβατικές 

διατάξεις 

Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): μέσα και αποθεματικά     

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   614.860 
                                 

-    
614.860 

Κέρδη εις νέον   (357.040) 
                                 

-    
(357.040) 

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα (και λοιπά αποθεματικά)   280.914 
                                 

-    
280.914 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   538.734 
                                 

-    
538.734 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): κανονιστικές προσαρμογές     

Άυλα στοιχεία ενεργητικού (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης)   (26.457) 
                                 

-    
(26.457) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία εκτός από 
εκείνες που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής 
υποχρέωσης) 

  (8.465) 
                                 

-    
(8.465) 

Άλλες προσαρμογές από μεταβατικές διατάξεις στο κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 
(CET1) 

  13.969 (13.969) - 

(-) Πρόσθετες μειώσεις του κεφαλαίου CET1 λόγω του Άρθρου 3 του κανονισμού για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) 

  (232) 
                                 

-    
(232) 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών για το κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 
(CET1) 

  (21.185) (13.969) (35.154) 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1)   517.549 (13.969) 503.580 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1: μέσα     

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   129.667 
                                 

-    
129.667 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   129.667 
                                 

-    
129.667 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1): κανονιστικές προσαρμογές     

Άλλες προσαρμογές από μεταβατικές διατάξεις στο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1)   (10.582) 10.582 - 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑT1)   (10.582) 10.582 - 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑT1)   119.085 10.582 129.667 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (T1 = CET1 + AT1)   636.634 (3.387) 633.247 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2): μέσα και προβλέψεις     

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   3.330 
                                 

-    
3.330 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   3.330 
                                 

-    
3.330 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2): κανονιστικές προσαρμογές     

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο της κατηγορίας 2   5.516 (5.516) - 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2)   5.516 (5.516) - 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2)   8.846 (5.516) 3.330 

Σύνολο κεφαλάιου (TC = T1 + T2)   645.480 (8.902) 636.577 

Σύνολο σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων   3.743.505 
                                 

-    
3.743.505 
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4.5 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια (συνέχεια) 
 

Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια 2016 (€000)   
Μεταβατικές 

διατάξεις 

Επιδράσεις 
μεταβατικών 

διατάξεων 

Χωρίς 
μεταβατικές 

διατάξεις 

Δείκτες κεφαλαίου και αποθεματικά ασφαλείας     

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1  13,83% - 13,45% 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1  17,01% - 16,92% 

Σύνολο κεφαλάιου  17,24% - 17,00% 

     

Απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας για το κάθε ίδρυμα   0,63% 
                           

2,87%    
3,50% 

εκ των οποίων: απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας  0,63% 1,87% 2,50% 

εκ των οποίων: απαίτηση για αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας  0,00% 
                                 

-    
0,00% 

εκ των οποίων: απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου  0,00% 
                                 

-    
0,00% 

εκ των οποίων: απόθεμα ασφαλείας άλλου συστημικού σημαντικού ιδρύματος ("Ο-SII")  0,00% 
                            

1,00%    
1,00% 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 διαθέσιμο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων περί 
αποθεμάτων ασφαλείας 

 23.397 107.626 131.023 

     

Ποσά μικρότερα από τα όρια για την αφαίρεση (πριν από στάθμιση κινδύνου)     

Άμεσες και έμμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 
1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα στις περιπτώσεις που το ίδρυμα διαθέτει σημαντική 
επένδυση στις εν λόγω οντότητες (ποσό μικρότερο από το όριο του 10% και μετά την αφαίρεση των 
επιλέξιμων αρνητικών θέσεων) 

 18.869 - 18.869 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (ποσό 
μικρότερο από το όριο του 10%, μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης) 

 1 - 1 

     

Ανώτατα όρια που περιλαμβάνουν προβλέψεις στην κατηγορία 2     

Ανώτατο όριο για την συμπερίληψη προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου στο κεφάλαιο της 
κατηγορίας 2 βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης 

 40.893 - 40.893 
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4.5 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια (συνέχεια) 
 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 2015 (€000)   
Μεταβατικές 

διατάξεις 

Επιδράσεις 
μεταβατικών 

διατάξεων 

Χωρίς 
μεταβατικές 

διατάξεις 

Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1: μέσα και αποθεματικά     

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   614.823                          -    614.823 

Κέρδη εις νέον   (292.641)                          -    (292.641) 

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα (και λοιπά αποθεματικά, που συμπεριλαμβάνουν μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές βάσει των ισχυόντων λογιστικών προτύπων) 

  293.768 - 293.768 

Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   615.950 - 615.950 

Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): κανονιστικές προσαρμογές     

Άυλα στοιχεία ενεργητικού (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης)   (22.607)                          -    (22.607) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία εκτός από 
εκείνες που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής 
υποχρέωσης) 

  (57.936)                          -    (57.936) 

Κανονιστικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στο κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 
όσον αφορά ποσά που υπόκεινται σε επεξεργασία πριν από τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές 
απαιτήσεις - CRR. 

  48.326 (48.326) - 

Κανονιστικές προσαρμογές που αφορούν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές   - - - 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών για το κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 
(CET1) 

  (32.217) (48.326)      (80.543) 

Κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1)   583.733 (48.326)    535.407 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1): μέσα      

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   129.667                          -    129.667 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   129.667 -  129.667 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1): κανονιστικές προσαρμογές      

Κανονιστικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στο προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1   (13.564) 13.564 - 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑT1)   (13.564)                13.564    - 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑT1)   116.103 13.564    129.667 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (T1 = CET1 + AT1)   699.836 (34.762)  665.074 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2): μέσα και προβλέψεις    

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο   9.521                          -    9.521 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   9.521                          -    9.521 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2): κανονιστικές προσαρμογές      

Κανονιστικές προσαρμογές που εφαρμόζονται στο κεφάλαιο της κατηγορίας 2   8.371 (8.371) - 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2)   8.371             (8.371) - 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2)   17.892                 (8.371) 9.521 

Σύνολο κεφαλαίου (TC = T1 + T2)   717.728 
               

(43.132)    
674.595 

Σταθμισμένα βάσει κινδύνου στοιχεία ενεργητικού    3.958.251 -    3.958.251 

Δείκτες κεφαλαίου και αποθέματα ασφαλείας     

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1  14,75% - 13,53% 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1  17,68% - 16,80% 

Συνολικό κεφάλαιο  18,13% - 17,04% 

Εφαρμοστέα ανώτερα όρια όσον αφορά τη συμπερίληψη προβλέψεων στο κεφάλαιο της 
κατηγορίας 2 

    

Ανώτατο όριο για την συμπερίληψη προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου στο κεφάλαιο της 
κατηγορίας 2 βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης 

 43.229 - 43.229 
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4.6 Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια  
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015, 
μετά από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων.  
 
Η γνωστοποίηση αυτή έχει ετοιμαστεί με βάση το υπόδειγμα που καθορίζεται στο Παράρτημα VI του 
«Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1423/2013", για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά 
τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων για ιδρύματα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
575/2013 (CRR). 
 

Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια (€000)   
Στις 31 Δεκεμβρίου 

2016 
Στις 31 Δεκεμβρίου 

2015 

Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): μέσα και αποθεματικά       

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

  614.860 614.823 

Κέρδη εις νέον   (357.040) (292.641) 

Συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα (και λοιπά αποθεματικά)   280.914 293.768 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1) πριν από κανονιστικές 
προσαρμογές 

  538.734 615.950 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1): κανονιστικές 
προσαρμογές 

      

Άυλα στοιχεία ενεργητικού (μετά την αφαίρεση της σχετικής φορολογικής 
υποχρέωσης) 

  (26.457) (22.608) 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία 
εκτός από εκείνες που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές (μετά την αφαίρεση 
της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης) 

  (8.465) (57.935) 

Άλλες προσαρμογές από μεταβατικές διατάξεις στο κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της 
κατηγορίας 1 (CET1) 

  13.969 48.326 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών για το κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της 
κατηγορίας 1 (CET1) 

  (20.953) (32.217) 

(-) Πρόσθετες μειώσεις του κεφαλαίου CET1 λόγω του άρθρου 3 του Κανονισμού για 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) 

 (232) - 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 (CET1)   517.549 583.733 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1: μέσα       

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

  129.667 129.667 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) πριν από κανονιστικές 
προσαρμογές 

  129.667 129.667 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑΤ1): κανονιστικές προσαρμογές       

Άλλες προσαρμογές από μεταβατικές διατάξεις στο κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (ΑΤ1)   (10.582) (13.564) 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 
1 (ΑT1) 

  (10.582) (13.564) 

Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (ΑT1)   119.085 116.103 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (T1 = CET1 + AT1)   636.634 699.836 
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4.6 Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια (συνέχεια) 
 

Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια (€000)   
Στις 31 Δεκεμβρίου 

2016 
Στις 31 Δεκεμβρίου 

2015 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (Τ2): μέσα και προβλέψεις       

Κεφαλαιακά μέσα, καθώς και η σχετική διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο 

  3.330 10.375 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2) πριν από κανονιστικές προσαρμογές   3.330 10.375 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2): κανονιστικές προσαρμογές       

Άμεσες και έμμεσες τοποθετήσεις ενός ιδρύματος σε μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 
2 και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 

  - (854) 

Άλλες μεταβατικές προσαρμογές στο κεφάλαιο της κατηγορίας 2   5.516 8.371 

Σύνολο κανονιστικών προσαρμογών στο προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 
2 (T2) 

  5.516 7.517 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 (T2)   8.846 17.892 

Σύνολο κεφαλάιου (TC = T1 + T2)   645.480 717.728 

Σύνολο σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων   3.743.505 3.958.251 

Δείκτες κεφαλαίου και αποθεματικά ασφαλείας       

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1   13,83% 14,75% 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1   17,01% 17,68% 

Σύνολο κεφαλάιου   17,24% 18,13% 

    

Απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας για το κάθε ίδρυμα   0,63% 0,00% 

εκ των οποίων: απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας  0,63% 0,00% 

εκ των οποίων: απαίτηση για αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας  0,00% 0,00% 

εκ των οποίων: απαίτηση για απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου  0,00% 0,00% 

εκ των οποίων: απόθεμα ασφαλείας άλλου συστημικού σημαντικού ιδρύματος ("Ο-
SII") 

 0,00% 0,00% 

Κεφάλαιο σε κοινές μετοχές της κατηγορίας 1 διαθέσιμο για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων περί αποθεμάτων ασφαλείας 

 23.397 - 

    

Ποσά μικρότερα από τα όρια για την αφαίρεση (πριν από στάθμιση κινδύνου)       

Άμεσες και έμμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών 
της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα στις περιπτώσεις που το 
ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες (ποσό μικρότερο από 
το όριο του 10% και μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων αρνητικών θέσεων) 

  18.869 18.944 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από προσωρινές 
διαφορές (ποσό μικρότερο από το όριο του 10%, μετά την αφαίρεση της σχετικής 
φορολογικής υποχρέωσης) 

  1 159 

Εφαρμοστέα ανώτατα όρια όσον αφορά τη συμπερίληψη προβλέψεων στο 
κεφάλαιο της κατηγορίας 2 

      

Ανώτατο όριο για την συμπερίληψη προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου στο 
κεφάλαιο της κατηγορίας 2 βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης 

  40.893 43.229 
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4.6 Μεταβατικά Ίδια Κεφάλαια (συνέχεια) 
Η μείωση των 92 μονάδων βάσης του Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) σε σύγκριση 

με τις 31 Δεκεμβρίου 2015, ήταν κυρίως το αποτέλεσμα των πιο κάτω: 

i. της συνολικής μείωσης του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, κυρίως ως αποτέλεσμα των 

πιο κάτω: 

- της διαγραφής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από φορολογικές 

ζημιές, συνολική μείωση 75 μονάδες βάσης, 

- των ζημιών του έτους κυρίως λόγω των ζημιών απομείωσης για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

και της μείωσης των στοιχείων προς επένδυση καθώς επίσης και της σταδιακής προσαρμογής των 

μεταβατικών διατάξεων, συνολική μείωση 89 μονάδες βάσης. 

 

ii. της συνολικής μείωσης των ΣΠΣ κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων ζημιών απομείωσης για την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου καθώς επίσης και της μείωσης των σταθμισμένων στοιχείων προς επένδυση, 

(142 μονάδες βάσης αύξηση), παρά τους αυξημένους συντελεστές στάθμισης σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 

σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μετά την υιοθέτηση της εισήγησης της ΚΤΚ (5 Απριλίου 2016) καθώς 

και της αντίστοιχης εισήγησης της ΕΑΤ σχετικά με τους συντελεστές στάθμισης που εφαρμόζονται σε 

χρηματοδοτικά ανοίγματα με υψηλούς κινδύνους (μείωση 67 μονάδες βάσης). 
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4.7 Κύρια χαρακτηριστικά των Κεφαλαιακών Μέσων  
Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου για κανονιστικούς σκοπούς χωρίζεται σε τρεις κύριες κατηγορίες: Κοινές Μετοχές της Κατηγορίας 1, Πρόσθετη Κατηγορία 1 και 
Κατηγορία 2. 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά των κεφαλαιακών μέσων που εκδόθηκαν από τον Όμιλο παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

  
  1 2 3 4 5 

  CET1* AT1* AT1* T2* T2* 

1 Εκδότης   
Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

2 
Μοναδικό αναγνωριστικό (π.χ. αναγνωριστικό CUSIP, 
ISIN ή Bloomberg για ιδιωτική τοποθέτηση) 

  CY0105570119 CY0144170111  CY0144180110 CY0140040110  Δ/Ε 

3 Εφαρμοστέα νομοθεσία/ίες του εγγράφου   Κυπριακή Νομοθεσία Κυπριακή Νομοθεσία Κυπριακή Νομοθεσία Κυπριακή Νομοθεσία Κυπριακή Νομοθεσία 

  Κανονιστική επεξεργασία            

4 
Κανόνες του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
(CRR) για τη μεταβατική περίοδο 

  
Κοινές μετοχές 
κατηγορίας 1 

Πρόσθετη κατηγορία 1 Πρόσθετη κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 2 

5 
Κανόνες του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
(CRR) μετά τη μεταβατική περίοδο 

  
Κοινές μετοχές 
κατηγορίας 1 

Πρόσθετη κατηγορία 1 Πρόσθετη κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 2 

6 
Επιλέξιμο σε ατομική/(υπο)ενοποιημένη / ατομική & 
(υπο)ενοποιημένη βάση 

  
Ατομική και 
ενοποιημένη βάση 

Ατομική και ενοποιημένη 
βάση 

Ατομική και ενοποιημένη 
βάση 

Ατομική και 
ενοποιημένη βάση 

Ατομική και 
ενοποιημένη βάση 

7 Τύπος μέσου   Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο Δανειακό κεφάλαιο 

8 
Ποσό που αναγνωρίζεται στο εποπτικό κεφάλαιο 
(Νόμισμα σε χιλιάδες κατά την πιο πρόσφατη 
ημερομηνία αναφοράς) 

  €99.237 €1.597 €128.070 €0 €3.330 

9 Ονομαστικό ποσό του μέσου   €0,01 €1.597 €128.070 €41.800 €10.000 

9 (α) Τιμή έκδοσης   €1 €1 €1 ΛΚ100 €100 

9 (β) Τιμή εξαγοράς   Δ/Ε 

στο άρτιο 
περιλαμβανομένων 
δεδουλευμένων τόκων και 
εξαιρουμένων 
οποιωνδήποτε τόκων που 
ακυρώθηκαν 

στο άρτιο 
περιλαμβανομένων 
δεδουλευμένων τόκων και 
εξαιρουμένων 
οποιωνδήποτε τόκων που 
ακυρώθηκαν 

στο άρτιο 
περιλαμβανομένων 
δεδουλευμένων τόκων  

στο άρτιο 
περιλαμβανομένων 
δεδουλευμένων τόκων  

10 Λογιστική κατηγοριοποίηση   Ίδια κεφάλαια 
Υποχρεώσεις - 
αποσβεσμένο κόστος 

Υποχρεώσεις - 
αποσβεσμένο κόστος 

Υποχρεώσεις - 
αποσβεσμένο κόστος 

Υποχρεώσεις - 
αποσβεσμένο κόστος 

11 Αρχική ημερομηνία έκδοσης   
Βλέπε Ετήσια Έκθεση, 
σημείωση για το 
Μετοχικό κεφάλαιο 

30 Σεπτεμβρίου 2013 30 Σεπτεμβρίου 2013 
ΛΚ38m 30 Σεπτ 2006           
ΛΚ25m 22 Noε 2006    
ΛΚ12m 27 Aπρ 2007 

1 Σεπτεμβρίου 2008 

12 Αόριστης διάρκειας ή με ημερομηνία λήξης   Αόριστης διάρκειας Αόριστης διάρκειας Αόριστης διάρκειας Με ημερομηνία λήξης Με ημερομηνία λήξης 

13 Αρχική ημερομηνία λήξης   
Χωρίς ημερομηνία 
λήξης 

Χωρίς ημερομηνία λήξης Χωρίς ημερομηνία λήξης 1 Ιουλίου 2016 31 Αυγούστου 2018 
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4.7 Κύρια χαρακτηριστικά των Κεφαλαιακών Μέσων  (συνέχεια) 
 

 
 1 2 3 4 5 

 CET1* AT1* AT1* T2* T2* 

14 
Για ανάκληση από τον εκδότη απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση από τις εποπτικές αρχές 

  Δ/Ε Ναι Ναι Ναι Ναι 

15 
Προαιρετική ημερομηνία εξαγοράς, ενδεχόμενες 
ημερομηνίες εξαγοράς και ποσό εξαγοράς 

  Δ/Ε Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.3 Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.3 Βλέπε Υποσημείωση 1 πιο κάτω 

16 Μεταγενέστερες ημερομηνίες εξαγοράς, κατά περίπτωση   Δ/Ε Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.3 Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.3 Βλέπε Υποσημείωση 1 πιο κάτω 

  Τοκομερίδια/μερίσματα             

17 Σταθερό ή κυμαινόμενο μέρισμα/τοκομερίδιο   Κυμαινόμενο Σταθερό Σταθερό Κυμαινόμενο Κυμαινόμενο 

18 Επιτόκιο τοκομεριδίου και κάθε σχετικός δείκτης   Δ/Ε 
ετήσιο 11% καταβάλλεται 
κάθε τρίμηνο 

ετήσιο 10% καταβάλλεται 
κάθε τρίμηνο 

Euribor 3 μηνών + 
1,50% ετησίως 

Euribor 3 μηνών + 
2,75% ετησίως 

19 Ύπαρξη όρου αναστολής μερισμάτων/τοκομεριδίων   
Ναι – Βλέπε 
Υποσημείωση 2 πιο 
κάτω 

Ναι Ναι Όχι Όχι 

20 (α) 
Με πλήρη διακριτική ευχέρεια, με μερική διακριτική 
ευχέρεια ή υποχρεωτικό (από άποψη χρόνου) 

  Δ/Ε 
Πλήρη διακριτική ή μερική 
διακρτική ευχέρεια 

Πλήρη διακριτική ή μερική 
διακρτική ευχέρεια 

Δ/Ε Δ/Ε 

20 (β) 
Με πλήρη διακριτική ευχέρεια, με μερική διακριτική 
ευχέρεια ή υποχρεωτικό (από άποψη ποσού) 

  Δ/Ε 
Πλήρη διακριτική ή μερική 
διακρτική ευχέρεια 

Πλήρη διακριτική ή μερική 
διακρτική ευχέρεια 

Δ/Ε Δ/Ε 

21 
Ύπαρξη δυνατότητας αναβάθμισης ή άλλου κινήτρου για 
εξόφληση 

  Δ/Ε Όχι Όχι Ναι Ναι 

22 Μη σωρευτικό ή σωρευτικό   Δ/Ε Μη σωρευτικό Μη σωρευτικό Δ/Ε Δ/Ε 

23 Μετατρέψιμο ή μη μετατρέψιμο   Δ/Ε Μετατρέψιμο Μετατρέψιμο Μη μετατρέψιμο Μη μετατρέψιμο 

24 
Εάν είναι μετατρέψιμο, το/τα γεγονός/(-τα) 
ενεργοποίησης 

  Δ/Ε 
Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.4 & 
4.2.1.1.5 

Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.4 & 
4.2.1.1.5 

Δ/Ε Δ/Ε 

25 Εάν είναι μετατρέψιμο, πλήρης ή μερική μετατροπή   Δ/Ε Μερική μετατροπή Μερική μετατροπή Δ/Ε Δ/Ε 

26 Εάν είναι μετατρέψιμο, ο συντελεστής μετατροπής   Δ/Ε 
Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.6 & 
4.2.1.1.7 

Βλέπε Μέρος 4.2.1.1.6 & 
4.2.1.1.7 

Δ/Ε Δ/Ε 

27 
Εάν είναι μετατρέψιμο, υποχρεωτική ή προαιρετική 
μετατροπή 

  Δ/Ε 
Υποχρεωτική ή 
προαιρετική 

Υποχρεωτική ή 
προαιρετική 

Δ/Ε Δ/Ε 

28 
Εάν είναι μετατρέψιμο, ορίστε τον τύπο του μέσου στο 
οποίο γίνεται η μετατροπή 

  Δ/Ε 
Κοινές μετοχές κατηγορίας 
1 

Κοινές μετοχές κατηγορίας 
1 

Δ/Ε Δ/Ε 

29 
Εάν είναι μετατρέψιμο, ορίστε τον εκδότη του μέσου στο 
οποίο γίνεται η μετατροπή 

  Δ/Ε 
Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Δ/Ε Δ/Ε 

30 Χαρακτηριστικά απόσβεσης   Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

31 
Εάν υφίσταται απόσβεση, το/τα γεγονός/(-τα) 
απόσβεσης 

  Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

32 Εάν υφίσταται απόσβεση, πλήρης ή μερική απόσβεση   Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

33 
Εάν υφίσταται απόσβεση, μόνιμη ή προσωρινή 
απόσβεση 

  Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

34 
Εάν υφίσταται προσωρινή απόσβεση, περιγραφή του 
μηχανισμού απόσβεσης 

  Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 
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4.7 Κύρια χαρακτηριστικά των Κεφαλαιακών Μέσων  (συνέχεια) 
 
 

 

 1 2 3 4 5 

 CET1* AT1* AT1* T2* T2* 

35 
Θέση στην ιεραρχία διαβάθμισης κατά τη ρευστοποίηση 
(προσδιορίστε τον τύπο μέσου που είναι αμέσως 
ανώτερος από το μέσο) 

  Δ/Ε Βλέπε Μέρος 4.2.1.1 Βλέπε Μέρος 4.2.1.2 Βλέπε Μέρος 4.2.2.1 Βλέπε Μέρος 4.2.2.2 

36 Μη συμμορφούμενα μεταβατικά χαρακτηριστικά   Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι 

37 
Εάν ναι, καθορίστε τα μη συμμορφούμενα 
χαρακτηριστικά 

  Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε Δ/Ε 

 

* CET1: Κεφάλαιο σε Κοινές Μετοχές της κατηγορίας 1, AT1: Προσθετό κεφάλαιο της κατηγορίας 1, T2: Κεφάλαιο της κατηγορίας 2 
 

Υποσημείωση 1: Η Τράπεζα είχε/έχει το δικαίωμα να αγοράζει τα Χρεόγραφα 2016/2018: 
(α) στην αγορά σε οποιαδήποτε τιμή ή 
(β) με ειδική συμφωνία σε οποιαδήποτε τιμή ή 
(γ) με προσφορά προς όλους τους Κατόχους Χρεογράφων σε οποιαδήποτε τιμή. 
Όλα τα Χρεόγραφα 2016 έληξαν. 
Όλα τα Χρεόγραφα 2018 που θα αγοράζονται με τον πιο πάνω τρόπο είτε θα ακυρώνονται, είτε θα προσφέρονται προς πώληση και μεταβίβαση. 
Η Τράπεζα, μετά από έγκριση της ΚΤΚ και αφού δοθεί προειδοποίηση όχι λιγότερη από 30 και όχι μεγαλύτερη από 60 ημέρες στον Επίτροπο (Trustee) και τους Κατόχους Χρεογράφων 2018, μπορεί 
να εξαγοράζει τα Χρεόγραφα 2018 κατά την πρώτη Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου μετά από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 για τα Χρεόγραφα 2018, και σε οποιαδήποτε άλλη Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου 
μετά από την ημερομηνία αυτή. 
 
Υποσημείωση 2:  Η Τράπεζα απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε διανομή μερίσματος στους μετόχους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017. 
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4.8 Αντικυκλικό Κεφαλαιακό Απόθεμα Ασφαλείας 
 

Με βάση το Άρθρο 130(1) της Οδηγίας 2016/36/ΕΚ τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται όπως απαιτούν από τα ιδρύματα να τηρούν αντίκυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 
ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα. 
 

Προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα μεταξύ των ιδρυμάτων, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαιτεί από τα ιδρύματα να 
δημοσιοποιούν τα βασικά στοιχεία του υπολογισμού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματός τους, στα οποία περιλαμβάνονται η γεωγραφική κατανομή των 
σχετικών πιστωτικών ανοιγμάτων και το τελικό ποσό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα. 
 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 130 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για κάθε ίδρυμα υπολογίζεται 
ως το γινόμενο του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του ποσοστού 
αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για κάθε ίδρυμα  
 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυμα 
είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των ποσοστών αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζονται στις χώρες όπου εντοπίζονται τα σχετικά πιστωτικά 
ανοίγματα του ιδρύματος . Η κατανομή ανά χώρα των πιστωτικών ανοιγμάτων παρατίθεται στον πιο κάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται 
στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1152/2014 της Επιτροπής .      
 

Γεωγραφική κατανομή 
των πιστωτικών 
ανοιγμάτων που είναι 
σημαντικά για τον 
υπολογισμό του 
αντικυκλικού 
κεφαλαιακού 
αποθέματος ασφαλείας  
(€000) 

Γενικά πιστωτικά 
ανοίγματα 

Άνοιγμα του 
χαρτοφυλακίο
υ συναλλαγών 

Ανοίγματα 
τιτλοποίησης 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων Συντελεστές 
στάθμισης 
απαιτήσεω

ν ιδίων 
κεφαλαίων 

Ποσοστό 
αντικυκλικού 
κεφαλαιακού 
αποθέματος 
ασφαλείας 

ΤΜ* ΠΕΔ** ΤΜ* ΠΕΔ** ΤΜ* ΠΕΔ** 
Γενικά 

πιστωτικά 
ανοίγματα 

Άνοιγμα του 
χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών 

Ανοίγματα 
τιτλοποίησης 

Σύνολο 

Κύπρος 3.371.568 0 293 0 19.844 0 252.837 23 318 253.178 100% 0% 
  *Τυποποιημένη Μέθοδος 
  ** Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2(5)(β) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) Νο 1152/2014, μη-εγχώρια γενικά πιστωτικά ανοίγματα των οποίων το σύνολο δεν 
υπερβαίνει το 2% του συνόλου των γενικών πιστωτικών ανοιγμάτων,  ανοιγμάτων χαρτοφυλακίου συναλλαγών, και ανοιγμάτων θέσεων τιτλοποίησης του 
ιδρύματος, τότε το ποσό αυτό μπορεί να κατανεμηθεί στη χώρα του ιδρύματος. Η Τράπεζα, δεδομένου ότι το υψηλότερο μη-εγχώριο πιστωτικό της άνοιγμα δεν 
υπερβαίνει το 2%, έχει κάνει χρήση αυτής της διακριτικής ευχέρειας κατανέμοντας όλα τα μη –εγχώρια ανοίγματα στην Κύπρο.  
 

Ο πιο κάτω Πίνακας συνοψίζει τον υπολογισμό του αντί-κυκλικού ποσοστού ασφαλείας:  
  

Ύψος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το ίδρυμα (€000) Ποσό 

Συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο 3.747.505 

Ποσοστό αντικυκλικού ποσοστού αποθέματος ασφαλείας 0% 

Απαίτηση τήρησης αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ειδικά για το ίδρυμα 0 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Αυτή η ενότητα περιγράφει την οργάνωση και τους μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνων.  
 
Η Εκτελεστική Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θεωρούν ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης 
κινδύνων είναι κατάλληλοι για το προφίλ και την στρατηγική της Τράπεζας.  

 
5.1 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων  
Κατά την διάρκεια του 2016, η Τράπεζα συνέχισε τις προσπάθειες βελτίωσης του πλαισίου μέσω του οποίου 
αναγνωρίζει, αξιολογεί, παρακολουθεί και ελέγχει τους κινδύνους.  
 
Τον Μάρτιο του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εταιρικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΠΔΚ), το 
οποίο είναι το ανώτερο πλαίσιο στην αρχιτεκτονική των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων. Το ΕΠΔΚ καθορίζει την 
προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων του Ομίλου και:  
 

 αποτελεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο αναπτύσσονται όλα τα πλαίσια, πολιτικές και διαδικασίες που 
αφορούν την Διαχείριση Κινδύνων 

 

 καθορίζει τις αρχές διαχείρισης κινδύνων και εφαρμόζεται για όλους τους κινδύνους που αναλαμβάνει και 
διαχειρίζεται η Τράπεζα 

 

 επιβεβαιώνει την υιοθέτηση του μοντέλου τριών γραμμών άμυνας και καθορίζει τον ρόλο της κάθε γραμμής 
(Μέρος 5.1.2) 

 

 αναγνωρίζει την σημασία για το Διοικητικό Συμβούλιο της δημιουργίας κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων 
και στηρίζει τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον διαφάνειας, όπου καλά 
εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν κινδύνους προς επίτευξη της στρατηγικής του 
Ομίλου σε ένα καθεστώς ξεκάθαρων πολιτικών 

 

 καθορίζει τους ρόλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως το σώμα που έχει την τελική ευθύνη για το 
περιβάλλον διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου ως επίσης και τη δομή, τους ρόλους και τις ευθύνες των 
Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των Εκτελεστικών Επιτροπών όσον αφορά την 
διαχείριση κινδύνων (Μέρος 5.1.1) 

 

 καθορίζει την δομή των διαφόρων πλαισίων διαχείρισης κινδύνων και πολιτικών προς χρήση στην 
Τράπεζα (Μέρος 5.1.3) 
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5.1.1 Διακυβέρνηση Κινδύνων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο διοικητικό όργανο της Ελληνικής Τράπεζας και είναι υπεύθυνο για: 
(α) την έγκριση των πολιτικών σε σχέση με τους τύπους και το επίπεδο των κινδύνων που επιτρέπεται να αναλάβει 

η Τράπεζα στην υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών της σχεδίων και  
(β) τη διατήρηση επαρκούς ελέγχου για τη διαχείριση των κυριότερων κινδύνων. 
 
Όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα, διάφορες Εκτελεστικές Επιτροπές και Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου 
υποβοηθούν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου στην εκπλήρωση των προαναφερθέντων ευθυνών. Επίσης,  
υποβοηθούν στην παρακολούθηση της ενσωμάτωσης του Εταιρικού Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων στις 
λειτουργίες της Τράπεζας.   

 
 
 
 

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Επιτροπή 
Ελέγχου

Εσωτερικός 
Έλεγχος

Κανονιστική 
Συμμόρφωση

Επιτροπή 
Αμοιβών

Επιτροπή 
Διαχείρισης 

Κινδύνων

Διαχείριση 
Κινδύνων

Ασφάλεια
Πληροφοριών

Επιτροπή 
Διορισμών/Εσωτερικής 

Διακυβέρνησης

Ανώτατος 
Εκτελεστικός 
Διευθυντής

Εκτελεστική 
Επιτροπή

Εκτελεστική 
Επιτροπή 
Κινδύνων Επιτροπή 

Πιστωτικού 
Κινδυνου

Επιτροπη 
Προβλέψεων

Συντονιστική 
Επιτροπή για την 

Πληροφορική

Επιτροπή Κινδύνων 
& Ελέγχου

Επιτροπή 
Προϊόντων & 

Προτύπων 
Συμπεριφοράς 

Επιτροπή 
Ενεργητικου & 

Παθητικού

Εκτελεστική 
Επιτροπή 

Δανειοδοτή
σεων

Εκτελεστική 
Επιτροπή 

Διαγραφών
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Τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται πιο κάτω. 
Οι Επιτροπές υπόκεινται σε πλήρης Όρους Εντολής, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην Έκθεση περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης για το έτος 2016, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, μαζί με επιπρόσθετες 
πληροφορίες για την σύνθεση των Επιτροπών.  
 
Σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου, 
μεταξύ άλλων: 
 

 Καθορίζει και υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση πολιτικές διαχείρισης κινδύνου, πλαίσια 
και πολιτικές κάτω από τις οποίες οι κίνδυνοι ελέγχονται και διαχειρίζονται από τον Όμιλο,  

 

 Παρέχει συμβουλές και διαμορφώνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά την διάθεση 
ανάληψης κινδύνων και τη στρατηγική κινδύνου του Ομίλου, 

 

 Αξιολογεί και  υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση μεταξύ άλλων εποπτικών αναφορών την 
Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ), την Διαδικασίας 
Αξιολόγησης της Εσωτερικής Επάρκειας Ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ) και του Σχεδίου Ανάκαμψης του Ομίλου, 

 

 Εξετάζει κατά πόσο τα κίνητρα που παρέχονται από το σύστημα αμοιβών λαμβάνουν υπόψη τους 
κινδύνους, το κεφάλαιο, την ρευστότητα και την πιθανότητα και το χρονοδιάγραμμα των κερδών, 

 

 Επιβλέπει την λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων και της Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών 
του Ομίλου, 

 

 Καθορίζει τη φύση, την ποσότητα, τη μορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για 
την επίβλεψη της κατάστασης κινδύνου του Ομίλου, 
 

 Αξιολογεί και κάνει συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με  
νέες αγορές,  εταιρείες ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδρίασε 22 φορές. 
 
Σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ 
άλλων:  
 

 Παρακολουθεί την ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της τριμηνιαίας και ετήσιας διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, αξιολογεί την 
επάρκεια των προβλέψεων και παρακολουθεί τον καθορισμό λογιστικών προτύπων και πρακτικών, 

 

 Επιβλέπει τη σχέση μεταξύ του Ομίλου και των εξωτερικών ελεγκτών του, συμπεριλαμβανομένου του 
διορισμού, την αποτελεσματικότητά τους και άλλων μη-ελεγκτικών υπηρεσιών που προσφέρονται, 

 

 Επιβλέπει την λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της 
Μονάδας, των πολιτικών και του Επικεφαλή της Μονάδας, καθώς και την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του Ομίλου και των συστημάτων 
πληροφόρησης του Ομίλου,  βάσει των εκθέσεων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου Ομίλου και των 
παρατηρήσεων και σχολίων των εξωτερικών ελεγκτών και των αρμόδιων εποπτικών αρχών, 

 

 Επιβλέπει την λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένου του 
καταστατικού της Μονάδας, του ετήσιου σχεδίου ελέγχου της Μονάδας, του Επικεφαλή της Μονάδας και 
των εργασιών της, 

 

 Επιβλέπει τις ενέργειες της Ανώτερης Διεύθυνσης για την αντιμετώπιση αδυναμιών ελέγχου, μη-
συμμόρφωση με τις πολιτικές, τους νόμους και  τους κανονισμούς και άλλες αδυναμίες που εντοπίζονται 
από τους εξωτερικούς Ελεγκτές, τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Ομίλου και τις εποπτικές αρχές. 
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Σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, η Επιτροπή Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ 
άλλων:  
 

 Καθορίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση την Πολιτική Αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και μεταβλητών αποδοχών και των Αρχών Αμοιβών για τον Όμιλο 
που είναι ευθυγραμμισμένες με τους στρατηγικούς στόχους και τις αξίες του Ομίλου σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων  
 

 Ετοιμάζει προτάσεις για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα πακέτα αμοιβών, 
συμπεριλαμβανομένων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης και άλλων ωφελημάτων, για τα Εκτελεστικά και 
μη-Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γραμματέα της Τράπεζας, καθώς επίσης και για 
τον/την Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, τα άτομα που αναφέρονται  απ’ ευθείας σε αυτόν/αυτή και τους 
επικεφαλής των Λειτουργιών Ελέγχου. 

 
Σύμφωνα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, η Επιτροπής Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης μεταξύ 
άλλων: 
 

 Ετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν την επιλογή υποψήφιων ατόμων ως 
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, 
είτε για τη συμπλήρωση εκτάκτως κενωθείσας ή κενής θέσης είτε μετά την αφυπηρέτηση Μελών σύμφωνα 
με την πολιτική αφυπηρέτησης λόγω ορίου ηλικίας 
 

 Ετοιμάζει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή του Ανώτατου Εκτελεστικού 
Διευθυντή  
 

 Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση, εφαρμογή και επίβλεψη των πολιτικών που αφορούν την εσωτερική 
διακυβέρνηση του Ομίλου. 

 
Η δομή των Εκτελεστικών Επιτροπών αποτελείται από τρία επίπεδα. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο 
εκτελεστικό όργανο εντός της Τράπεζας και υπεύθυνο για την καθοδήγηση των καθημερινών επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων. Η Εκτελεστική Επιτροπή επιβλέπει την εκτέλεση της στρατηγικής της Τράπεζας, στις 
παραμέτρους του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Η Επιτροπή Ενεργητικού και Παθητικού (Asset and Liability Committee/ALCO) και η Εκτελεστική Επιτροπή 
Κινδύνων λειτουργούν ως υπό-επιτροπές της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το τρίτο επίπεδο αποτελείται από τις 
ακόλουθες υπό-επιτροπές της Εκτελεστικής Επιτροπή Κινδύνων:  

 Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου, της οποίας προεδρεύει ο Ανώτατος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων 
Ομίλου (ΑΔΔΚ) 

 Επιτροπή Προβλέψεων, υπό την προεδρία του Ανώτατου Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (ΑΔΔΚ) 

 Επιτροπή Κινδύνων & Ελέγχου, της οποίας προεδρεύει ο Επικεφαλής της Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 Επιτροπή Προϊόντων & Προτύπων Συμπεριφοράς (Conduct), της οποίας προεδρεύει ο Επικεφαλής 
Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης Ομίλου  

 Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική, της οποίας προεδρεύει ο Ανώτατος Διευθυντής 
Λειτουργικών Εργασιών 

 
Οι υπό-επιτροπές της Εκτελεστικής Επιτροπής Κινδύνων κάνουν συστάσεις, οι οποίες αποστέλλονται στην 
Επιτροπή προς τελική έγκριση. 
 
Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή Δανειοδοτήσεων και η Εκτελεστική Επιτροπή Διαγραφών είναι επιτροπές που 
αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρώτη είναι επιφορτισμένη  με την ευθύνη της έγκρισης υψηλής αξίας 
πιστωτικών διευκολύνσεων και αναδιαρθρώσεων υφιστάμενων διευκολύνσεων και η τελευταία, με την έγκριση 
διαγραφών σύμφωνα με την Πολιτική Συμβιβασμών και Διαγραφής Χρεών. 
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5.1.2 Οι Τρεις Γραμμές Άμυνας – ρόλοι, ευθύνες, υποχρεώσεις 

 
Η Ελληνική Τράπεζα λειτουργεί το Μοντέλο Τριών Γραμμών Άμυνας με τις ευθύνες να διανέμονται ως πιο κάτω:  

 
Πρώτη Γραμμή Δεύτερη Γραμμή Τρίτη Γραμμή 

 

 Η πρώτη γραμμή άμυνας 
περιλαμβάνει τις διευθύνσεις 
γραμμών αναφοράς των 
επιχειρηματικών μονάδων οι 
οποίες εμπλέκονται στον 
καθημερινό προσδιορισμό, 
ανάληψη και διαχείριση του 
κινδύνου και έχουν την 
απόλυτη ιδιοκτησία των 
κινδύνων που 
αναλαμβάνονται,  

 Οι επιχειρηματικές μονάδες 
ακολουθούν τις διαδικασίες 
και τους ελέγχους όπως αυτοί 
αναφέρονται στα πλαίσια και 
στις πολιτικές διαχείρισης 
κινδύνων της Τράπεζας. 
Έχουν επίσης την ευθύνη να 
εφαρμόζουν διορθωτικές 
ενέργειες για την 
αντιμετώπιση ελλείψεων στις 
διαδικασίες και στους 
ελέγχους,  

 Οι διευθύνσεις γραμμών 
αναφοράς καθοδηγούν την 
ανάπτυξη και εφαρμογή των 
πλαισίων, πολιτικών και 
διαδικασιών διασφαλίζοντας 
ότι οι δραστηριότητες είναι  
σύμφωνες με τους στόχους 
της Τράπεζας.  

 

 Η δεύτερη γραμμή άμυνας 
επιβλέπει τη διαχείριση 
κινδύνων. Η δεύτερη γραμμή 
άμυνας καθορίζει, σε 
διαβούλευση με την πρώτη 
γραμμή, τις πολιτικές που η 
πρώτη γραμμή πρέπει να 
ακολουθεί, 

  Η δεύτερη γραμμή δίνει 
επίσης υποστήριξη στην 
εφαρμογή και ενσωμάτωση 
αυτών των πολιτικών μέσα 
στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα,   

 Η δεύτερη γραμμή έχει την 
ευθύνη για τη διασφάλιση ότι 
οι πολιτικές, οι κίνδυνοι και η 
στρατηγική είναι 
ευθυγραμμισμένα,  

 Η δεύτερη γραμμή έχει την 
ευθύνη να παρέχει 
διασφάλιση στον εσωτερικό 
έλεγχο ότι οι πολιτικές και 
διαδικασίες έχουν 
εφαρμοσθεί στην πρώτη 
γραμμή.  

 

 

 Εσωτερικός Έλεγχος – 
η τρίτη γραμμή άμυνας 
προσφέρει ανεξάρτητη 
αντικειμενική 
διασφάλιση ότι η 
ιδιοκτησία, διαχείριση 
και επίβλεψη των 
κινδύνων γίνεται 
αποτελεσματικά από την 
πρώτη και δεύτερη 
γραμμή άμυνας.  
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5.1.3 Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ)       
Ο Όμιλος έχει ως ανεξάρτητη  Λειτουργία Ελέγχου την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ), η οποία διευθύνεται 
από τον Ανώτατο Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου . Η ΜΔΚ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση όλων 
των κινδύνων του Ομίλου μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα πιο κάτω. Η 
Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών όπως απεικονίζεται στη οργανωτική δομή της μονάδας αποτελεί ξεχωριστή 
Λειτουργία Ελέγχου, που αναφέρεται στον Επικεφαλή της ΜΔΚ μόνο για λειτουργικούς σκοπούς. Η Μονάδα 
Διαχείρισης Κινδύνων, διατηρεί δικαίωμα βέτο σε αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης 
Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) και την παραπομπή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. 
 
 

Δομή Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων – όπως ίσχυε κατά την διάρκεια του 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Στις 14 Μαρτίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε το αναθεωρημένο Καταστατικό της Μονάδας 
Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο προνοεί για τις ακόλουθες αλλαγές στην οργάνωση της Μονάδας Διαχείρισης 
Κινδύνων (ΜΔΚ): 
 

 Ο Ανώτατος Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων μετονομάζεται σε Ανώτατο Διευθυντή Διαχείρισης 
Κινδύνων Ομίλου 

 Η δομή της ΜΔΚ έχει διαμορφωθεί όπως διαφαίνεται στο πιο κάτω γράφημα 

 Η Υπηρεσία Διαχείρισης Χορηγήσεων δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στην δομή της ΜΔΚ. Αντί τούτου μια 
καινούρια υπηρεσία με την ονομασία «Υπηρεσία Πιστωτικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης» θα δημιουργηθεί 
με πρωταρχικό στόχο την αναγνώριση και αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων και την παροχή ανεξάρτητης 
γνωμοδότησης και συστάσεων από την δεύτερη γραμμή άμυνας προς τις Εγκριτικές Επιτροπές 
Δανειοδότησης 

 Οι υφιστάμενες υπηρεσίες έχουν μετονομαστεί ως ακολούθως: η Υπηρεσία Στατιστικής Ανάλυσης 
Κινδύνων σε Υπηρεσία Στρατηγικής Κινδύνων, Κεφαλαίου και Ανάλυσης, η Υπηρεσία Διακυβέρνησης 
Κινδύνων σε Υπηρεσία Εταιρικής Διαχείρισης Κινδύνων και Διακυβέρνησης και η Υπηρεσία Διαχείρισης 
Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου σε Υπηρεσία Λειτουργικών και Αναδυόμενων Κινδύνων  

 Οι ευθύνες των υπηρεσιών της ΜΔΚ έχουν αλλάξει σε κάποιο βαθμό στο αναθεωρημένο Καταστατικό και 
έχουν οριστεί πιο ξεκάθαρα 

 
Η οργάνωση της ΜΔΚ έχει βελτιωθεί ούτως ώστε να επιτρέπει και να ενισχύει τον ρόλο της δεύτερης γραμμής 
άμυνας καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου διαχείρισης κινδύνων, με ιδιαίτερη έμφαση στους σημαντικούς κινδύνους 
της Τράπεζας (δηλαδή πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων Μη-Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ)) 
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Αναθεωρημένη Δομή Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων - ως εγκρίθηκε με την αναθεώρηση του 
Καταστατικού της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων 
 
 

 
 
5.1.4 Αρχιτεκτονική Πλαισίων και Πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων 
Μέσω του ΕΠΔΚ, η Τράπεζα έχει καθορίσει την δομή των εγγράφων που θα διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων 
ως εξής: 
 

 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων – Υψηλού επιπέδου έγγραφο το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο με σκοπό να καθορίζει τις αρχές και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης σύμφωνα με τις οποίες διέπει 
μια συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνου 

 

 Καταστατικό – Έγγραφο το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό να καθορίζει το σκοπό 
και την υπόσταση και εξουσιοδότηση των Εσωτερικών Λειτουργιών Ελέγχου  

 

 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων – ‘Έγγραφο το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό να 
καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τον τρόπο ανάληψης, διαχείρισης και ελέγχου μια συγκεκριμένης 
κατηγορίας κινδύνου σε συνάρτηση με το αντίστοιχο Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας 

 

 Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων – Έγγραφο το οποίο εγκρίνεται από Εκτελεστική Επιτροπή με σκοπό να 
καθορίσει τον τρόπο που υλοποιείται και ελέγχεται η εκάστοτε Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων σε 
καθημερινή βάση 

 
Κάθε συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνων έχει το δικό της Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων, κάτω από το οποίο 
διαμορφώνονται πολιτικές και διαδικασίες, που διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2016 τα ακόλουθα πλαίσια, καταστατικά και πολιτικές, οι οποίες εμπίπτουν μέσα στις εξουσίες 
της ΜΔΚ εγκρίθηκαν /επανεξετάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο: 

 Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

 Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ομόλογα 

 Πολιτική Ανάθεσης Εργασιών σε Τρίτους 

 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων Συγκέντρωσης 

 Εταιρικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων 

 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Ομίλου 

 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 

 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς 

 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς 

 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 

 Πολιτική Διαχείρισης Επιτοκιακού Κινδύνου 

 Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας 
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 Πολιτική Κεφαλαίου 

 Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας 

 Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας 

 Πλαίσιο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 

 Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων/Δήλωση της Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων 

 Καταστατικό Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών 

 Τιμολογιακή Πολιτική Αναδιαρθρώσεων 

 Πολιτική ανταλλαγής Χρεών με Ακίνητα Ομίλου 

 Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 

 Πολιτική Διακυβέρνησης Δεδομένων 

 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων Φήμης 

 Πολιτική Έγκρισης Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών  
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5.2 Πλαίσιο και Δήλωση της Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων  
Το 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε και ενέκρινε το Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (ΠΔΑΚ), το 
οποίο καθορίζει την εσωτερική διακυβέρνηση της Τράπεζας όσον αφορά τον καθορισμό, την παρακολούθηση και 
την ενσωμάτωση της Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων στις εργασίες της Τράπεζας. Ειδικότερα, το ΠΔΑΚ καθορίζει: 

 Τον ρόλο του Πλαισίου Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων στο συνολικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 

 Τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών του Διοικητικού 
Συμβούλιου και της Εκτελεστικής Διεύθυνσης 

 Την επιχειρηματική στρατηγική της Τράπεζας 

 Τους σημαντικούς κινδύνους που απορρέουν από την εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας 
(Αξιολόγηση Σημαντικών Κινδύνων) 

 Τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων στην λειτουργία της Τράπεζας  

 Την Δήλωση της Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων (ΔΔΑΚ) 
 
Η Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων στην Ελληνική Τράπεζα ορίζεται ως το συνολικό επίπεδο και τα είδη των κινδύνων 
που η Ελληνική Τράπεζα είναι διατεθειμένη να αναλάβει χωρίς να υπερβεί την ικανότητα ανάληψης κινδύνων, προς 
επίτευξη των στρατηγικών της στόχων και για να εκτελέσει το επιχειρηματικό της σχέδιο. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την Ικανότητα Ανάληψης Κινδύνων (Risk Capacity) ως: 

 
 Κεφάλαιο - η Τράπεζα δεν θα αποδεχτεί κινδύνους η ανάληψη των οποίων θα προκαλέσει την μείωση 

του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαίων ή του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, σε επίπεδα 
κάτω από τις προβλεπόμενες εποπτικές απαιτήσεις ή τα όρια που έχουν τεθεί εσωτερικά 

 Ρευστότητα - η Τράπεζα δεν θα αποδεχτεί κινδύνους, η ανάληψη των οποίων θα οδηγήσει την Κάλυψη 
Κινδύνου Ρευστότητας (LCR) να μειωθεί κάτω του 100% 

 Κανονιστική Συμμόρφωση – Η Τράπεζα δεν θα παραβιάσει εν γνώση της οποιοδήποτε νόμο ή 
κανονισμό στον οποίο υπόκειται 

 Λειτουργικούς - η Τράπεζα δεν θα αποδεχτεί κινδύνους, οι οποίοι δεν μπορούν να μετρηθούν, να 
αναφερθούν ή να ελεγχθούν ή  που σε ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη 
βιωσιμότητα της Τράπεζας 

 Προσωπικό  - η Τράπεζα δεν θα αποδεχτεί κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση 
προσωπικού ή την ανάκληση προσωπικού  

 Φήμη – η Τράπεζα δεν θα αποδεχθεί κινδύνους η να προβεί στην ανάληψη εργασιών που ίσως 
προκαλέσουν δυσφήμηση η αρνητικά περιστατικά δυσφήμησης 
 

Η Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων προσδιορίζεται με βάση την Αξιολόγηση Σημαντικών Κινδύνων.  Η Τράπεζα 
προσδιορίζει την δήλωση της διάθεση της για ανάληψη κινδύνων μέσω συγκεκριμένων δηλώσεων ανά είδος 
κινδύνου και μέσω δεικτών μέτρησης που θέτουν επίπεδα ανοχής, και όρια που καθοδηγούν την Εκτελεστική 
Διοίκηση στην εφαρμογή της στρατηγικής της Τράπεζας. Οι κύριες παράμετροι της Δήλωσης Διάθεσης Κινδύνων 
όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ήταν σε εφαρμογή κατά την διάρκεια του 2016 συνοψίζονται πιο 
κάτω: 
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• Διατήρηση αποθέματος κεφαλαίου που να υπερβαίνει τις εποπτικές απαιτήσεις και εσωτερικά όρια, σε βασικό αλλά και δυσμενές σενάριο

• Διοχέτευση κεφαλαίου προς υλοποίηση της στρατηγικής χωρίς αποδοχή κινδύνων, οι οποίοι δεν μπορούν να μετρηθούν, να αναφερθούν ή να 
ελεγχθούν

Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας

• Eξέταση ευκαιριών για εξαγορές που εμπίπτουν στην ικανότητα ανάληψης κινδύνων

• Επιδίωξη διαφοροποίησης μέσω της εξέτασης επιχειρηματικών ευκαιριών στο εξωτερικό 

• Επιδίωξη για διοικητικές αλλαγές όπου χρειάζονται για βελτίωση της εκτελεστικής ικανότητας και εστίασης

• Εξέταση της δυνατότητας για εξωτερική διαχείριση (external servicing) δανείων

Επιχειρησιακός Κίνδυνος

• Επιδίωξη για μείωση των Μη-Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) μέσω διαφόρων εργαλείων και συνδυασμού εργαλείων και θέτοντας 
συγκεκριμένους ποσοτικούς δείκτες για στόχους αριθμού ΜΕΧ, αριθμού αναδιαρθρώσεων και άλλων μέτρων προς επιδίωξη ποιοτικών 
αναδιαρθρώσεων

• Αποδοχή του γεγονότος ότι η επίλυση ΜΕΧ ίσως οδηγήσει στην κατοχή και διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου από ακίνητα μέσω ανταλλαγής χρεών 
με ακίνητων (Debt to Asset)

Κίνδυνος Εκτέλεσης Αναδιαρθρώσεων Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (NPΕ Management Risk)

• Στόχευση για χορηγήσεις σε ντόπιες, φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και επενδύσεις με δικαιολογημένη σχέση κινδύνου/απόδοσης  
Στόχευση ανάπτυξης στον τομέα χρηματοδότησης πλοίων και ευκαιριών για συμμετοχή σε μοχλευμένα δάνεια τηρώντας:

• Μέγιστα όρια συγκέντρωσης για καινούριο δανεισμό, για συγκεκριμένους τομείς δανεισμού και επενδυτικές αξίες

• Ελάχιστα όρια πιθανοτήτων αθέτησης υποχρέωσης (probability of default) για καινούριες εγκρίσεις δανείων

Πιστωτικός Κίνδυνος

• Λειτουργία υπό το καθεστώς συγκεκριμένων ορίων για τον κίνδυνο αγοράς όπως Μέγιστη Δυνητική Ζημιά για ένα μήνα από ομόλογα (VAR), 
Μέγιστο Κεφάλαιο από δυσμενές σενάριο (Stress Test Capital) για Ομόλογα Διαθέσιμα προς Πώληση και Μέγιστο IRRB 

Κίνδυνος Αγοράς

• Ελαχιστοποίηση λειτουργικών κινδύνων για ασφάλεια πληροφοριών, ακεραιότητα δεδομένων και κινδύνους όσον αφορά διαδικασίες, μέσω των 
ανάλογων επενδύσεων σε αντισταθμιστικά μέτρα

• Λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εξωτερικής απάτης θέτοντας συγκεκριμένα όρια

• Αποδοχή αυξημένου κινδύνου για έργα αλλαγών στην Τράπεζα των οποίων ο υπολειπόμενος κίνδυνος μετά τις αλλαγές θα είναι σημαντικά
λιγότερος

Λειτουργικός Κίνδυνος

• Παροχή ενός ασφαλισμένου και άνευ διακρίσεων περιβάλλοντος για όλους τους ενδιαφερόμενους το οποίο προωθεί το σεβασμό και την
χειραφέτηση των υπαλλήλων και ελαχιστοποιεί ανεπιθύμητες παραιτήσεις

Κίνδυνος Προσωπικού & Κουλτούρας

• Μηδενική ανοχή για εσκεμμένη, αμελή ή απερίσκεπτη συμπεριφορά η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άδικες, παράνομες ή ανήθικες πρακτικές 
που ίσως προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους μετόχους, εσωτερική απάτη ή διαφθορά

• Μη αποδοχή εν γνώση πρακτικών, προσφορά χορηγήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών που θα προκαλέσουν την άδικη μεταχείριση πελατών ή να 
επιβαρύνουν τα συμφέροντα τους 

Κίνδυνος Συμπεριφοράς (Conduct Risk)

• Διατήρηση της ακεραιότητας της φήμης μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων και παρακολούθησης προκαθορισμένων ορίων

Κίνδυνος Φήμης

• Διατήρηση επαρκών αποθεμάτων ρευστότητας που να υπερβαίνει τις εποπτικές απαιτήσεις και για την κάλυψη γεγονότων ιδιάζουσας φύσης 
(idiosyncratic events) και γεγονότων που πηγάζουν από πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές (market stress events)

Κίνδυνος Ρευστότητας

• Λήψη αναγκαίων μέτρων για την αντιστάθμιση εσκεμμένων, απερίσκεπτων, αμελή η συστηματικών παραβιάσεων των ισχυόντων νόμων και
κανονισμών

• Ελαχιστοποίηση περιστατικών όπου νόμοι και κανονισμοί δεν ενσωματώνονται στις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας και περιστατικών μη 
εφαρμογής τους

Κίνδυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης

• Μηδενική ανοχή για κινδύνους ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και μηδενική διάθεση για παραβίαση
κανονιστικών ορίων όσον αφορά τους προαναφερθέντες κινδύνους

Κίνδυνος Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος
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Η Αξιολόγηση Σημαντικών Κινδύνων και η Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων αναθεωρούνται τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση ή και νωρίτερα αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες της Τράπεζας, την στρατηγική ή το 
εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας της Τράπεζας που αναιρούν τις προηγούμενες αξιολογήσεις. 
 
Τα μέτρα διάθεσης ανάληψης κινδύνου έχουν ενσωματωθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων, με επίπεδα ενεργοποίησης έγκαιρης προειδοποίησης που να οδηγούν σε κάθε 
απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια πριν φτάσει στα συνολικά επίπεδα ανοχής. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει μια σειρά από Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (ΚΔΑ) πού χρησιμοποιούνται στην 
αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και τα αποτελέσματα στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 
 

Δείκτες 
 

Δεκ - 16 Δεκ - 15 

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 
 

2,2% 2,0% 

Δείκτης εξόδων προς έσοδα  
 

58,3% 59,3% 

Δείκτης ετήσιου κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των χορηγήσεων  
 

2,8% 2,3% 

Δείκτης Χορηγήσεων προς Καταθέσεις  
 

47,9% 50,4% 

ΜΕΧ (%) στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων 
 

58,2% 59,2% 

Δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ 
 

54,9% 50,1% 

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET 1 ratio) 
 

13,8% 14,8% 

Δεικτης Βασικού Κεφαλαίου Κατηγοριάς 1 (Tier 1 ratio) 
 

17,0% 17,7% 

Δείκτης Μόχλευσης 
 

8,8% 9,1% 
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5.3 Πυλώνας ΙΙ, ΔΑΕΕΚ και ΔΕΕΑ  
Ο Πυλώνας ΙΙ στοχεύει στην ενδυνάμωση της συσχέτισης μεταξύ του προφίλ κινδύνου, της διαχείρισης κινδύνων, 
των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και του κεφαλαιακού προγραμματισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο 
Πυλώνας ΙΙ αποτελείται από την Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και 
την Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). 
 
Η ΔAEEK εξετάζεται και αξιολογείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό ως μέρος της ΔΕΕΑ, η οποία γίνεται 
κατά τακτά διαστήματα. Η ΔΑΕΕΚ χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για την 
αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ως επίσης και για τον καθορισμό πρόσθετων απαιτήσεων 
ιδίων κεφαλαίων. 
 
Η ΔΑΕΕΚ αποτελεί ενιαίο μέρος της ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων στην Τράπεζα. Είναι 
ενσωματωμένη στις στρατηγικές διαδικασίες της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένου του Πλαισίου Διάθεσης 
Ανάληψης Κινδύνων, του Επιχειρηματικού αλλά και του Κεφαλαιακού Σχεδιασμού.  Ως παράδειγμα, η Αξιολόγηση 
Σημαντικών Κινδύνων που διενεργείται στην εφαρμογή του Πλαισίου Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων αναγνωρίζει 
σημαντικούς κινδύνους που επηρεάζουν την Τράπεζα και η ΔΑΕΕΚ αξιολογεί πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες για 
αυτούς τους κινδύνους, τόσο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο (static) αλλά και σε μακροπρόθεσμη εκτίμηση 
(forward looking), ως μέρος της Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων. 
 
Κατά την διάρκεια του 2016, η Τράπεζα διενήργησε την ΔΑΕΕΚ για να καταλήξει σε μια μακροπρόθεσμη εκτίμηση 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων της, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική στρατηγική, το προφίλ κινδύνου, την 
διάθεση ανάληψης κινδύνων και το σχέδιο κεφαλαιοποίησης της, χρησιμοποιώντας εσωτερική άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η ΔΑΕΕΚ συμπεριέλαβε τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και το 
πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας και έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ μέσω 
κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις διαδικασίες και μεθοδολογίες για την ΔΕΕΑ (EBA/GL/2014/13 – 19 
Δεκεμβρίου 2014) και τις κατευθυντήριες γραμμές μέσω σχετικών εγγράφων διαβούλευσης σχετικά με 
πληροφορίες που αφορούν την ΔΑΕΕΚ και την Διαδικασία Αξιολόγησης της Εσωτερικής Επάρκειας Ρευστότητας 
(ΔΑΕΕΡ), οι οποίες συλλέχθηκαν για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ (EBA/CP/2015/26 – 3 Νοεμβρίου 2016). 
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5.4 Σχέδιο Ανάκαμψης (Recovery Plan)  
 
Κατά την διάρκεια του 2016,  η Τράπεζα αναθεώρησε το Σχέδιο Ανάκαμψης της, το οποίο είχε ετοιμαστεί για πρώτη 
φορά το 2015.  Με την εφαρμογή της  Οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών και την εναρμόνιση 
των νομικών πλαισίων των χωρών συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου, η διαδικασία ανάπτυξης και 
αναθεώρησης Σχεδίων Ανάκαμψης πλέον αποτελεί μέρος του ετήσιου κύκλου εποπτικών αναφορών διαχείρισης 
κινδύνου.   

 
Με βάση τις εποπτικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, το Σχέδιο 
Ανάκαμψης (Σχέδιο): 
 

 Αναγνωρίζει τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς και τις κρίσιμες λειτουργίες της Τράπεζας 

 Καθορίζει την διακυβέρνηση του Σχεδίου και επεξηγεί την εναρμόνιση του με το συνολικό πλαίσιο 
διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας 

 Παραθέτει τους δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης και τους δείκτες ανάκαμψης -  παραβίαση των δεικτών 
ανάκαμψης σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ως προς την ενεργοποίηση του 
Σχεδίου Ανάκαμψης 

 Παραθέτει τα μέτρα ανάκαμψης (recovery options) και τα αξιολογεί στις αναγκαίες διαστάσεις 

 Εξετάζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης σε συνθήκες δυσμενών σεναρίων τα οποία 
βασίζονται σε γεγονότα τα οποία είναι εξαιρετικά αλλά εύλογα  

 Καθορίζει το σχέδιο επικοινωνίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε 
περίπτωση εφαρμογής του Σχεδίου   

 
Σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις, το Σχέδιο Ανάκαμψης θα επικαιροποιείται ετήσια η πιο συχνά σε περίπτωση 
ουσιώδη αλλαγών, όπως αυτές καθορίζονται στο Σχέδιο.    

 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο για υπολογισμό του κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού 
κινδύνου και κινδύνου αγοράς Πυλώνα Ι και τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη για σκοπούς λειτουργικού κινδύνου. 
Για σκοπούς Πυλώνα ΙΙ χρησιμοποιείται η μέθοδος του Ελάχιστου Κεφαλαίου. 
 
Το απαιτούμενο κεφάλαιο του Πυλώνα Ι στο τέλος του 2016 ήταν:

Είδος Κινδύνου (€000)   Κεφάλαιο Πυλώνα Ι 

Πιστωτικός   261.718 

Αγοράς   745 

Λειτουργικός   36.863 

Προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης   154 

Σύνολο Απαιτούμενου Κεφαλαίου   299.480 

 

6.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

6.1.1 Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου  
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί ο Όμιλος ζημιές εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών 
υποχρεώσεων των πελατών ή και άλλων αντισυμβαλλόμενων. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τις 
δανειοδοτήσεις, τις εμπορικές συναλλαγές και τη διαχείριση διαθεσίμων. Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί όταν 
υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών δανείων που έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου. 
 

6.1.2 Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου (ΥΔΠΚ) 
Η ΥΔΠΚ εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, 
έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου όπως καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Τράπεζας.  
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Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο και στο Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων είναι 
κεντροποιημένη και γίνεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου. 
 
Υπό το λειτουργικό μοντέλο της δεύτερης Γραμμής Άμυνας, τα κύρια καθήκοντα της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου περιλαμβάνουν: 

 Την ανάπτυξη Πολιτικών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
καθώς και των σχετικών διαδικασιών. Οι εν λόγω Πολιτικές αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται σε 
τακτική βάση με σκοπό την ενσωμάτωση σε αυτές των όποιων αλλαγών στη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων 
και την Στρατηγική του Ομίλου, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά/οικονομία αλλά και 
των αλλαγών στο εποπτικό περιβάλλον 

 Την παροχή εισηγήσεων για τη θέσπιση κατάλληλων ορίων αναφορικά με τις πιστωτικές δραστηριότητες 
της Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλασσόμενες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον. 

 Παρακολούθηση και ανασκόπηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού 
συστήματος αναφορών προς την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Τράπεζας. 

 Επικύρωση των ποσών για επισφαλείς απαιτήσεις αναφορικά με τους πελάτες που αξιολογούνται σε 
ατομική βάση, η κριτική ανασκόπηση των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται στον καθορισμό της 
αναμενόμενης ζημιάς, καθώς και η υποβολή τριμηνιαίων αναφορών προς την Επιτροπή Προβλέψεων. 

 Καθιέρωση και χρήση συστημάτων για την παρακολούθηση και έλεγχο της φύσης, σύνθεσης και 
ποιότητας του πιστωτικού χαρτοφυλακίου περιλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων 
μέσω ενός προκαθορισμένου συνόλου Δεικτών Απόδοσης και η παροχή εισηγήσεων για διορθωτικές ή 
επείγουσες (όπου είναι αναγκαίο) δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και 
τον μετριασμό των επιπτώσεων. 

 Καθορισμός στη βάση του Μοντέλου Πιστωτικών Ορίων, ορίων πιστωτικού κινδύνου για χώρες και 
Πιστωτικά Ιδρύματα και η παροχή εισηγήσεων για την έγκριση/αναθεώρηση των εν λόγω ορίων όταν 
υφίσταται ανάγκη. Η παρακολούθηση της τήρησης των εν λόγω ορίων και η ετοιμασία Αναφορών προς 
τις Επιχειρησιακές Μονάδες και Επιτροπές στην περίπτωση αποκλίσεων. 

 Υποβολή Αναφορών προς τον Επικεφαλή Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, τον ΑΕΔ και/η την Εκτελεστική 
Επιτροπή Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και/η την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού 
και/η την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβρουλίου για ενημέρωση σε επιμέρους 
θέματα τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνονται στις Αναφορές και η παροχή εισηγήσεων αναφορικά με 
τον μετριασμό των επιπτώσεων του Πιστωτικού Κινδύνου. 

 Αναγνώριση σημαντικών ή/και απότομων αλλαγών στις παραμέτρους που επηρεάζουν το προφίλ 
πιστωτικού κινδύνου (εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, αλλαγές στα οικονομικά μεγέθη, αλλαγές στην 
πιστοληπτική διαβάθμιση, επανακατηγοριοποίηση χωρών κτλ.) και η ανάληψη και εφαρμογή των 
αναγκαίων δράσεων και ενεργειών προς τη κατεύθυνση της προστασίας των συμφερόντων του Ομίλου. 

 Ο καθορισμός ανώτατων ορίων ζημιάς για συναλλαγές και διορθωτικών δράσεων για ελαχιστοποίηση της 
ζημιάς. Η υιοθέτηση προϊόντων μετριασμού ζημιάς (αντισταθμιστικά παράγωγα, συμφωνίες 
συμψηφισμού, προϊόντα ασφάλισης έναντι πιστωτικού κινδύνου) κατά τη στιγμή ανάληψης του κινδύνου 
με σκοπό το μετριασμό των επιπτώσεων. 

  Αξιολόγηση και παρακολούθηση της σύνθεσης και ποιότητας του χαρτοφυλακίου περιλαμβανομένων 
συγκεντρώσεων σε: 

 Μεμονωμένους πιστωτές / αντισυμβαλλόμενα μέρη και των συνδεδεμένων με αυτά πρόσωπα 
 Διοικητικούς Συμβούλους και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα. 
 Ομάδες συγκεκριμένου τύπου πιστωτών και αντισυμβαλλομένων μερών στη βάση 

προκαθορισμένων κριτηρίων 
 Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας 
 Γεωγραφικών τοποθεσιών 
 Χώρες ή ομάδες χωρών των οποίων οι οικονομίες είναι αλληλεξαρτώμενες σε υπολογίσιμο βαθμό 
 Τύπους εξασφαλίσεων 
 Συγκεκριμένα προϊόντα ή χρηματοοικονομικά μέσα  
 Ληκτότητα δανείων ή χρηματοοικονομικών μέσων  

 

 Διασφάλιση ότι η Τράπεζα έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την στενή παρακολούθηση των 
αντισυμβαλλομένων μερών των οποίων η ικανότητα αποπληρωμής έχει επηρεαστεί αρνητικά ή 
αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά και ότι η Τράπεζα έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την διαχείριση των 
προβληματικών ανοιγμάτων 
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 Υποβολή εισηγήσεων στις αρμόδιες εγκριτικές αρχές για τον καθορισμό αποδεχτών ανώτατων ορίων για 
την ανάληψη τόσο του συνολικού πιστωτικού κινδύνου καθώς ανά κατηγορία περιλαμβανομένων και των 
ανώτατων ορίων συγκέντρωσης ανά κατηγορία αντισυμβαλλομένου, χώρας, τομέα δραστηριότητας, 
επιχειρησιακού τομέα κτλ. Εξυπακούεται ότι τα ατομικά όρια δεν δύνανται να υπερβούν τα καθορισμένα 
εποπτικά όρια όπως για παράδειγμα της Οδηγίας Περί Υπολογισμού των Μεγάλων Χρηματοοικονομικών 
Ανοιγμάτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνδεδεμένων με αυτά πρόσωπα. 

 Καθορισμός των παραμέτρων για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και ανάπτυξη 
μεθοδολογιών για υπολογισμό και παρακολούθηση των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για ολοκληρωμένη 
κάλυψη όλων των πιστωτικών κινδύνων. 

 Συμμετοχή στη διαδικασία υπολογισμού του Πυλώνα ΙΙ στα πλαίσια της Εσωτερικής Διαδικασίας 
Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας και στην ετοιμασία της σχετικής Έκθεσης 

 Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για σημαντικά ανοίγματα στη βάση της Πιστωτικής 
Πολιτικής και στα πλαίσια των σχετικών Οδηγιών της ΚΤΚ. 

 Υποβολή εισηγήσεων για αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής για τιμολόγηση όλων των δανείων στη 
βάση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου και τη διατήρηση της επιθυμητής σχέσης κινδύνου-
απόδοσης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της προσαρμοσμένης απόδοσης ως προς το κατακρατημένο 
κεφάλαιο. 

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων και νέων πιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την αναγνώριση, 
διαχείριση, και ορθή τιμολόγηση των πιστωτικών κινδύνων.                      

 

6.1.3 Διαδικασίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου  
Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών 
πολιτικών του Ομίλου και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχετικών υπηρεσιακών μονάδων με τις 
πολιτικές αυτές. Η Υπηρεσία εκδίδει επίσης οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες με βάση τη διάθεση για 
ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριμένους τομείς αγοράς, δραστηριότητες αλλά και σε συγκεκριμένα 
τραπεζικά προϊόντα. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισμοί σχετικά με την ανάληψη καινούργιων 
τραπεζικών δραστηριοτήτων ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις μεταβαλλόμενες 
οικονομικές συνθήκες.  
 
Η Υπηρεσία ενημερώνει και συμβουλεύει τις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες του Ομίλου για τους πιστωτικούς 
κινδύνους που ελλοχεύουν, οργανώνει σεμινάρια με σκοπό την επιμόρφωση του προσωπικού και εφαρμόζει 
κατάλληλα συστήματα για τη μέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, η Υπηρεσία 
διατηρεί στενή συνεργασία με εξωτερικούς διεθνείς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και με τις εποπτικές 
αρχές για θέματα που αφορούν τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η ΥΔΠΚ έχει επίσης την ευθύνη για την παρακολούθηση της επιμέρους ανάλυσης των χορηγήσεων και 
δανειοληπτών στα διάφορα πελατειακά χαρτοφυλάκια χορηγήσεων, περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης της 
επάρκειας των προβλέψεων και των αποθεματικών έναντι αυτών. 
 

6.1.4 Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου και Υιοθέτηση Πιστωτικών Ορίων  
Δίνεται μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των πιστωτικών χαρτοφυλακίων της 
Τράπεζας με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πιστωτικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνονται αναγνωρίζονται και 
αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Για την επίτευξη των πιο πάνω, η μέτρηση του  πιστωτικού 
κινδύνου γίνεται μέσω της αξιολόγησης των πιστούχων στη βάση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων.  
 
Για τις επιχειρήσεις εφαρμόζεται υπόδειγμα αξιολόγησης που κατατάσσει τις εταιρείες σε βαθμίδες πιστοληπτικής 
διαβάθμισης (ratings) και βοηθά τόσο στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης όσο και 
στην ορθολογιστική τιμολόγηση των χορηγήσεων σύμφωνα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο τα οικονομικά δεδομένα κάθε επιχείρησης όσο και διάφορα ποιοτικά κριτήρια που έχουν σχέση με 
την ίδια την επιχείρηση αλλά και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.  
 
Η έγκριση των χορηγήσεων στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο στην Κύπρο, οι οποίες υπερβαίνουν καθορισμένα όρια, 
γίνεται από τις διάφορες εγκριτικές αρχές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις επιχειρηματικές μονάδες. Οι 
χορηγήσεις που ξεπερνούν τα όρια των εγκριτικών αρχών καθώς και οι χορηγήσεις σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα, όπως καθορίζονται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο 
της ΚΤΚ, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου παρακολουθεί 
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στενά τα όρια έγκρισης πιστωτικών ορίων σε διάφορα εγκριτικά επίπεδα και όπου κριθεί σκόπιμο προτείνει 
αναθεώρηση των ορίων αυτών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Χορηγήσεων Ομίλου. 
 
Στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών εφαρμόζεται κεντροποιημένη διαχείριση των ανοιγμάτων σε χώρες, τραπεζικά 
ιδρύματα και άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Τα ανώτατα πιστωτικά όρια χωρών και αντισυμβαλλόμενων 
εγκρίνονται  από την Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων. Ο καθορισμός των 
αναλυτικών ορίων γίνεται με βάση  το Πλαίσιο Καθορισμού Ορίων σε Χώρες και Αντισυμβαλλομένους, το οποίο 
έχει ως πρωταρχικό δείκτη αξιολόγησης το βαθμό φερεγγυότητας της χώρας και του αντισυμβαλλόμενου από 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αλλά παράλληλα λαμβάνει υπόψη και την κατάταξή τους με βάση την 
κατηγοριοποίηση που γίνεται από το Bankers Almanac για τράπεζες και από το Euromoney για χώρες. Οι 
μεταβολές στις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των αντισυμβαλλόμενων και χωρών παρακολουθούνται καθημερινά 
και οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στα όρια κοινοποιούνται στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες του Ομίλου. Σε 
σχέση με τις επενδύσεις σε Ομόλογα, έχει εγκριθεί το Μάρτιο του 2016 από το Διοικητικό Συμβούλιο, το 
αναθεωρημένο ‘Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ομόλογα’ το οποίο καθορίζει όρια συγκέντρωσης σε σχέση με τα 
ανοίγματα σε ομόλογα ως επίσης και όρια τα οποία άπτονται θεμάτων Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και 
Ρευστότητας. 
 
Ο καθορισμός των ορίων στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών και στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο γίνεται με γνώμονα 
την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων του Ομίλου και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε διάφορους 
τομείς της οικονομίας, σε γεωγραφικές περιοχές, ή σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Για τον καθορισμό 
των ορίων λαμβάνονται υπόψη οι στρατηγικές επιδιώξεις του Ομίλου, οι οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και το 
πολιτικοοικονομικό περιβάλλον.  
 
Η ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρεται στην Ανώτατη Διεύθυνση μέσω διαφόρων γραμμών αναφοράς 
συμπεριλαμβανομένου της Ετήσιας και Τριμηνιαίας Έκθεσης Κινδύνων, τον Πίνακα Κυρίων Δεικτών Αναφοράς 
(μηνιαίος), της Έκθεσης Ανάλυσης Πιστωτικού Κινδύνου του πελατειακού χαρτοφυλακίου (μηνιαία) και του Πίνακα 
Δεικτών Αναφοράς του σχεδίου ανάκαμψης (μηνιαίος) 
 

6.1.5 Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ 
Ο Όμιλος έχει συμμορφωθεί με τη Βασιλεία ΙIΙ από τον Ιανουάριο του 2014, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 575/2013.  
 
Στην Τυποποιημένη Μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται από τον Όμιλο για τον υπολογισμό του ελάχιστου 
κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου, απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων και 
εφαρμόζονται συγκεκριμένοι συντελεστές στάθμισης, που διαφοροποιούνται ανάλογα με την κλάση στην οποία 
ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. 
 
Παράλληλα, λειτουργεί σύστημα μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και διενεργούνται 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. 
 
Η Βασιλεία ΙΙΙ προτείνει δύο μεθόδους για την αναγνώριση εξασφαλίσεων, την Απλή και την Αναλυτική Μέθοδο. 
Στον Όμιλο εφαρμόζεται η Αναλυτική Μέθοδος διότι επιτρέπει την πιο δίκαιη αναγνώριση και τον καλύτερο 
υπολογισμό των εξασφαλίσεων του Ομίλου. 
 

Τρέχουσες εξελίξεις 
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του προσχεδίου αλλαγών του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και της  
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ ούτως ώστε να είναι βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας για τις επερχόμενες 
αλλαγές.  
 
Στην παρούσα φάση η Επιτροπή της Βασιλείας ετοιμάζει σημαντικές αναθεωρήσεις στις μεθοδολογίες 
υπολογισμού του πιστωτικού κίνδυνο, κινδύνου αγοράς και λειτουργικού κινδύνου. Παράλληλα, τίθεται επίσης ένα 
αναθεωρημένο ελάχιστο επίπεδο κεφαλαίων με σκοπό τον περιορισμό του βαθμού στον οποίο τα Ιδρύματα που 
χρησιμοποιούν την Μέθοδο Εσωτερικών Διαβαθμίσεων δύναται να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους 
απαιτήσεις σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς σε σύγκριση με τις κεφαλαιακές υπό την 
Τυποποιημένη Μέθοδο. Το αναθεωρημένο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τυποποιημένη Μέθοδο 
σχετικά με τον Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου έχει οριστικοποιηθεί όπως επίσης και για τον Επιτοκιακό Κίνδυνο του 
Βιβλίου Τραπεζικών Συναλλαγών και για τον Κίνδυνο Αγοράς. Οι προτεινόμενες ημερομηνίες εφαρμογής είναι το 
2017, 2018, και 2019 αντίστοιχα. Όλες οι εν λόγω αλλαγές αφορούν στο πλαίσιο της ‘Βασιλείας IV’.  
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Το μεγάλο εύρος των προαναφερθέντων αλλαγών προϋποθέτει αναθεώρηση του Κανονισμού (CRR  II) καθώς 
και την επακόλουθη διαδικασία έκδοσης νέων τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών από την 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.            
 

6.1.6 Εφαρμογή της Τυποποιημένης Μεθόδου   
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι υπολογίζονται ανά άνοιγμα με Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής 
Επάρκειας στο 8%. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κλάσεις ανοιγμάτων και τα σταθμισμένα ποσά του Ομίλου με 
βάση την Τυποποιημένη Μέθοδο. 
 
Ο πίνακας πιο κάτω παρουσιάζει τα σταθμισμένα ποσά και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά κλάσεις 
ανοιγμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 
 

Κλάσεις Ανοιγμάτων (€000)   Σταθμισμένα ποσά 
Ελάχιστη 

κεφαλαιακή 
απαίτηση 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες   - - 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές   123 10 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα   - - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης   - - 

Διεθνοί Οργανισμοί   - - 

Ιδρύματα   106.919 8.552 

Επιχειρήσεις   614.988 49.199 

Λιανική Τραπεζική   226.397 18.112 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας   338.238 27.059 

Στοιχεία σε Αθέτηση   840.174 67.214 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου   852.437 68.195 

Καλυμμένα Ομόλογα   4.232 339 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης   3.969 318 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική 
Αξιολόγηση 

  
- - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων   - - 

Μετοχές   - - 

Άλλα Στοιχεία   283.998 22.720 

Σύνολο   3.271.475 261.718 

 
Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου  
 
Κατανομή ορίων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου  
 
Το Πλαίσιο Καθορισμού Ορίων για ιδρύματα, καθορίζει τα μέγιστα όρια για αντισυμβαλλόμενους. Μέσω αυτού του 
Πλαισίου υπάρχει εσωτερική σκοροκάρτα για τα τραπεζικά ιδρύματα που λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Πιστοληπτική Διαβάθμιση ιδρύματος 

 Παγκόσμια κατάταξη ιδρύματος 

 Κατάταξη ιδρύματος στην χώρα δραστηριοποίησης του  

 Κατάταξη Χώρας της χώρας κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου που βασίζεται στους ακόλουθους 
παράγοντες: 
 Οικονομικούς  
 Πολιτικούς  
 Διαρθρωτικούς  
 Πρόσβαση σε Κεφάλαια 
 Πιστοληπτικές Διαβαθμίσεις 
 Δείκτες Χρέους 
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Το πιο πάνω πλαίσιο κατανέμει το μέγιστο πιστωτικό όριο σε αντισυμβαλλόμενους που καλύπτει ανοίγματα σε 
Ομόλογα, Διατραπεζικές Καταθέσεις, συναλλαγματικές πράξεις, πράξεις σε παράγωγα, εξασφαλίσεις μετρητών 
σε τραπεζικά ιδρύματα, και ανοίγματα σε εμπορικές συναλλαγές και SWIFT.  
 
Για συναλλαγματικές πράξεις και πράξεις παραγώγων, τα ανοίγματα καλύπτονται από το πιστωτικό όριο 
εφαρμόζοντας ένα σταθερό ποσοστό στην ονομαστική αξία. Επιπρόσθετα από το πιστωτικό όριο, καθορίζονται 
όρια διακανονισμού στα ιδρύματα για συναλλαγματικές πράξεις που διεκπεραιώνονται εκτός του Συστήματος 
διακανονισμού αδιάλειπτης σύνδεσης (CLS), για να καλύψουν τον κίνδυνο διακανονισμού που προκύπτει στην 
ημερομηνία ανταλλαγής. 
 
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, η Τράπεζα έχει το Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ομόλογα που είχε εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζει τα μέγιστα όρια και κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις σε ομόλογα που 
κατατάσσονται στο χαρτοφυλάκιο Μέχρι τη Λήξη, Δάνεια και Απαιτήσεις και Διαθέσιμα προς Πώληση. Μέσα στο 
Πλαίσιο καθορίζονται όρια συγκέντρωσης ανά τομέα που βασίζονται στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου 
(Κυβερνητικά, Τραπεζικά, Πολυμερών Τραπεζών Ανάπτυξης και Διεθνών Οργανισμών, Επιχειρήσεων και όρια 
για τιτλοποιήσεις),  καθώς και όρια συγκέντρωσης ανά χαρτοφυλάκιο, ξένο νόμισμα, πιστοληπτικές διαβαθμίσεις, 
εκδότη, τομέα δραστηριότητας, και όρια που αφορούν τον κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας. Επιπρόσθετα υπάρχει 
πλαίσιο για επενδύσεις σε ομόλογα και για τα ομόλογα που κατατάσσονται στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών που 
καθορίζει επίσης διάφορα όρια συγκέντρωσης.  
 
Σε σχέση με τον Πιστωτικό Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου, η μεθοδολογία που έχει εφαρμόσει η Τράπεζα για τον 
Πιστωτικό Κίνδυνο που προκύπτει από πράξεις παραγώγων σε αντισυμβαλλόμενους, είναι η Μέθοδος βάσει 
τρέχουσων τιμών αγοράς. 
 
Πολιτικές που αφορούν τις θέσεις με κίνδυνο δυσμενούς συσχέτισης 
Ο κίνδυνος δυσμενούς συσχέτισης είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η έκθεση σε αντισυμβαλλόμενο είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με την πιστοληπτική ικανότητα του εν λόγω αντισυμβαλλομένου. Στην ουσία αυτό σημαίνει 
ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς και κυρίως στα επιτόκια και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες- τα οποία είναι οι 
κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των παραγώγων της Τράπεζας- έχει αρνητικές 
επιπτώσεις για την πιθανότητα αθέτησης (PD) του αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αυτός δεν επιμετρείται επί του 
παρόντος στην Τράπεζα, λόγω του ότι δεν θεωρείται σημαντικός δεδομένου του γεγονότος ότι η Τράπεζα έχει 
υπογράψει Παραρτήματα για την στήριξη της προσφοράς πιστώσεων (Credit Support Annexes/CSA) με σχεδόν 
όλους τους αντισυμβαλλομένους των παραγώγων. Οι συμφωνίες προβλέπουν καθημερινό διακανονισμό των 
περιθωρίων, διαδικασία που μειώνει σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο. 
 
Εξασφαλίσεις που παρέχει η Τράπεζα στα πλαίσια των συμφωνιών CSA και CLS 
Η Τράπεζα έχει υπογράψει συμφωνίες CSA με την πλειοψηφία των αντισυμβαλλομένων με τους οποίους 
πραγματοποιεί συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Σύμφωνα με αυτές τις συμφωνίες, τα παράγωγα 
της Τράπεζας αποτιμώνται καθημερινά και παρέχονται εξασφαλίσεις όταν απαιτείται. Η Τράπεζα έχει επίσης 
υπογράψει συμφωνία CLS βάση της οποίας παρέχει εξασφαλίσεις στον αντισυμβαλλόμενο που χρησιμοποιείται 
για το CLS. Οι εξασφαλίσεις που παρέχονται και για τα δύο είδη συμφωνιών είναι στη μορφή μετρητών. Η Τράπεζα 
διατηρεί μεγάλο απόθεμα ρευστών διαθεσίμων. Τα ποσά που ίσως χρειαστεί να παρέχει η Τράπεζα και που 
απορρέουν από τις προαναφερόμενες συμφωνίες δεν είναι σημαντικά (λόγω του όγκου των παραγώγων που 
διεξάγεται) σε σχέση με τα ρευστά διαθέσιμα της Τράπεζας και επομένως η Τράπεζα δεν διατρέχει τον κίνδυνο 
του να αντιμετωπίσει προβλήματα για την κάλυψη των οποιονδήποτε απαιτήσεων για επιπρόσθετες εξασφαλίσεις 
που πιθανόν να προκύψουν.  
 
Εξασφαλίσεις που θα χρειαζόταν να παρέχει η Τράπεζα σε περίπτωση υποβάθμισης της πιστοληπτικής 
της ικανότητας 
Η Τράπεζα αναμένει ότι σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης της πιστοληπτικής της ικανότητας, ίσως χρειαστεί 
να παράσχει επιπρόσθετες εξασφαλίσεις προς τους αντισυμβαλλόμενους παραγώγων με τους οποίους έχει 
υπογράψει συμφωνίες CSA και CLS. Οι αντισυμβαλλόμενοι αυτοί θα μπορούσαν να απαιτήσουν τροποποίηση 
των συμφωνιών μετά από ένα τέτοιο γεγονός, ζητώντας επιπρόσθετες εξασφαλίσεις. Παρ 'όλα αυτά, οι πρόσθετες 
εξασφαλίσεις που ίσως να ζητηθούν, αναμένεται να είναι εντός των πλαισίων της πλεονάζουσας ρευστότητας που 
διατηρεί η Τράπεζα για ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών της, και δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά 
τη ρευστότητα της.  
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Κίνδυνο Προσαρμογής Πιστωτικής Αποτίμησης Αντισυμβαλλομένου 
Η Τράπεζα διακρατεί κεφάλαιο €154χιλ. για Κίνδυνο Προσαρμογής Πιστωτικής Αποτίμησης Αντισυμβαλλομένου 
(CVA). Αυτό το κεφάλαιο κατέχεται για τις συναλλαγές της Τράπεζας σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την Τράπεζα. Ο υπολογισμός του CVA στις 31 Δεκεμβρίου 2016 κρατήθηκε 
σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της υψηλής πιστωτικής ποιότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι 
αντισυμβαλλόμενοι στις συναλλαγές παραγώγων καθώς και λόγω της μικρής διάρκειας μέχρι τη λήξη των 
παραγώγων. 
 
Συμφωνίες επαναγοράς 
Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων (Financial Collateral 
Comprehensive Method) του Άρθρου 223 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 για τον υπολογισμό του ανοίγματος 
που προκύπτει από τις συμφωνίες επαναγοράς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα δεν είχε Συμφωνίες 
Επαναγοράς. Για τον λόγο αυτό κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν υπήρχαν κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη 
του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από συμφωνίες επαναγοράς. 
 
Το συνολικό άνοιγμα του Ομίλου σε παράγωγα ανέρχεται σε €12 εκατ. το οποίο υπολογίζεται με τη «Μέθοδο 
Βάσει Προσφυγής στην Αγορά» ως το άθροισμα του τρέχοντος κόστους αντικατάστασης και του ενδεχόμενου 
μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος.  
 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Τράπεζα έχει συνάψει συμφωνίες συμψηφισμού για ένα μεγάλο μέρος των 
συναλλαγών σε παράγωγα. Για τα παράγωγα αυτά, το τρέχον κόστος αντικατάστασης υπολογίζεται με το 
συμψηφισμό των συναλλαγών που ανήκουν σε κάθε συμφωνία συμψηφισμού. Το ενδεχόμενο μελλοντικό 
πιστωτικό άνοιγμα μειώνεται σύμφωνα με το σχετικό μαθηματικό τύπο της Νομοθεσίας (Άρθρο 298). 
 
Παράγωγα 
Στα σταθμισμένα ποσά της Τράπεζας περιλαμβάνονται παράγωγα €3,9 εκατ. Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 
για τα εν λόγω παράγωγα ανέρχεται σε €0,3 εκατ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το τρέχων κόστος αντικατάστασης 
τους ήταν €8,1 εκατ. και υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες (αγοραίες) τιμές των συμβάσεων (Mark-to-Market). 
 
Ο Όμιλος κάνει χρήση των πιο κάτω παραγώγων: 
 

 Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για αγοραπωλησίες ξένου 
συναλλάγματος με διακανονισμό σε μελλοντική ημερομηνία. 

 

 Ανταλλαγές συναλλάγματος: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για ανταλλαγή ταμειακών ροών διαφορετικών 
νομισμάτων. 

 

 Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για μελλοντική αγορά ή πώληση σε 
ορισμένη τιμή κάποιου χρηματοοικονομικού ‘προϊόντος’, αλλά με το δικαίωμα σε ένα από τα δύο μέρη να 
ζητήσει ή όχι από το άλλο μέρος την εκπλήρωση της συμφωνίας μέχρι κάποιο χρονικό σημείο ή με την πάροδο 
του χρονικού σημείου. 

 

 Ανταλλαγές επιτοκίων: αντιπροσωπεύουν συμβάσεις για ανταλλαγή πληρωμών βάσει ενός επιτοκίου, έναντι 
ενός άλλου επιτοκίου, πάνω σε ένα καθορισμένο ονομαστικό ποσό και σε καθορισμένες χρονικές περιόδους. 

 

Παράγωγα 31 Δεκεμβρίου 2016 (€000) 

 

Ονομαστικό 
Ποσό 

Εύλογη αξία 

 

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Λοιπές 
υποχρεώσεις 

Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος  43.734 1.145 1 

Ανταλλαγές συναλλάγματος  402.077 8.239 1.610 

Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης  24.311 94 94 

Ανταλλαγές επιτοκίων  114.868 1.448 2.522 

Σύνολο  584.990 10.926 4.227 
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6.1.7 Καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στην εφαρμογή της 
Τυποποιημένης Μεθόδου  
Για σκοπούς εφαρμογής της Τυποποιημένης Μεθόδου, οι καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης (External Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί από την ΚΤΚ είναι οι Fitch 
Ratings, Standard and Poor’s Rating Services, και Moody’s Investor Service.  
 
Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας έχει επιλέξει να προχωρήσει με την προσέγγιση των 3 Πιστοληπτικών 
Αξιολογήσεων όπως αυτή προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 για όλες τις 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.  
 
Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των Fitch Ratings, Standard and Poor’s Rating Services, και Moody’s, 
για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συμμορφώνεται με τις 
οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγματα και θα 
χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια.  
 
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση για συγκεκριμένη έκδοση ή διευκόλυνση της οποίας το 
συγκεκριμένο άνοιγμα αποτελεί μέρος τότε η συγκεκριμένη αξιολόγηση χρησιμοποιείται για σκοπούς καθορισμού 
του σταθμισμένου συντελεστή στάθμισης κινδύνου του συγκεκριμένου ανοίγματος. 
 
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απευθείας εφαρμόσιμη αξιολόγηση για συγκεκριμένη αξία, υπάρχει όμως για 
συγκεκριμένη έκδοση ή διευκόλυνση της οποίας η συγκεκριμένη αξία δεν αποτελεί μέρος ή υπάρχει αξιολόγηση 
για τον εκδότη τότε αυτή η αξιολόγηση χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 
 

i. Αποφέρει μεγαλύτερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου παρά σε άλλη περίπτωση και η υπό αναφορά αξία 
είναι ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο (pari-passu) ή χαμηλότερο από τη συγκεκριμένη έκδοση ή διευκόλυνση 
ή του μη-εξασφαλισμένου χρέους του εκδότη, ως εφαρμόζεται. 

ii. Αποφέρει μικρότερο συντελεστή στάθμισης κινδύνου παρά σε άλλη περίπτωση και η υπό αναφορά αξία 
είναι ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο (pari-passu) ή ανώτερο από τη συγκεκριμένη έκδοση ή διευκόλυνση ή 
του μη-εξασφαλισμένου χρέους του εκδότη, ως εφαρμόζεται. 

 
Σε κάθε άλλη περίπτωση η αξία θεωρείται ως μη-αξιολογημένη. 
 
Η Τράπεζα συμμορφώνεται με την πρότυπη αντιστοίχιση σε ότι αφορά τις εξωτερικές διαβαθμίσεις κάθε 
καθορισμένου Εξωτερικού Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας. Η 
σχετική αντιστοίχιση εφαρμόζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

Βαθμίδες 
Πιστωτικής 
Διαβάθμισης 
(ΒΠΔ) 

Αξιολόγηση Fitch  Αξιολόγηση Moody's Αξιολόγηση S&P 

1 AAA έως AA-  Aaa έως Aa3 AAA έως AA- 

2 A+ έως A-  A1 έως A3 A+ έως A- 

3 BBB+ έως BBB-  Baa1 έως Baa3 BBB+ έως BBB- 

4 BB+ έως BB-  Ba1 έως Ba3 BB+ έως BB- 

5 B+ έως B-  B1 έως B3 B+ έως B- 

6 
Πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή 
χαμηλότερη από CCC+  

Πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή 
χαμηλότερη από Caa1 

Πιστοληπτική αξιολόγηση ίση ή 
χαμηλότερη από CCC+ 
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6.1.8 Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης του Πιστωτικού Κινδύνου  
Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου, το ύψος των παρεχόμενων πιστωτικών διευκολύνσεων δεν πρέπει να 
ξεπερνά την ικανότητα αποπληρωμής των αντισυμβαλλομένων. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται πολιτικές για την 
αντιστάθμιση και μείωση των πιστωτικών κινδύνων μέσω της λήψης εξασφαλίσεων οι οποίες καθορίζουν τα είδη 
των εξασφαλίσεων που αναγνωρίζονται ως εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά και τις μεθόδους αποτίμησής τους.   
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αξίες ανοίγματος πριν και μετά τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου ανά 
βαθμίδα πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η βαθμίδα πιστοληπτικής διαβάθμισης καθορίζεται με βάση τη κλάση και τη 
βαθμίδα της πιστωτικής ποιότητας του αντισυμβαλλομένου. Οι αξίες πριν τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου 
αποτελούν την αρχική αξία του ανοίγματος μετά την αναγνώριση των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου. Οι αξίες 
μετά τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου παρουσιάζουν τα ανοίγματα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αποδεκτές 
χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία) όσο και τη μη χρηματοδοτούμενη 
πιστωτική προστασία, αλλά πριν τη μετατροπή των εκτός ισολογισμού στοιχείων σε στοιχεία εντός ισολογισμού.
 

Βαθμίδα Πιστοληπτικής Διαβάθμισης 
(€000) 

  

Αξίες ανοίγματος 
πριν τη μείωση 

πιστωτικού 
κινδύνου 

Αξίες ανοίγματος 
λαμβάνομενης υπόψη 

της μη 
χρηματοδοτούμενης 

πιστωτικής 
προστασίας 

Αξίες ανοίγματος 
μετά τη μείωση 

πιστωτικού 
κινδύνου 

ΒΠΔ 1   2.678.833 2.678.833 2.678.833 

ΒΠΔ 2   348.267 348.267 348.267 

ΒΠΔ 3   6.587 6.587 6.587 

ΒΠΔ 4   663.142 663.142 663.142 

ΒΠΔ 5   10 10 10 

ΒΠΔ 6   20.001 67.875 67.875 

Χωρίς Διαβάθμιση*   1.768.224 1.726.412 1.637.871 

Δεν Εφαρμόζεται*   2.320.715 2.314.654 2.226.863 

Σύνολο   7.805.779 7.805.780 7.629.448 

 
*Η κατηγορία «Χωρίς Διαβάθμιση» συμπεριλαμβάνει κυρίως νομικές οντότητες του δανειακού χαρτοφυλακίου οι οποίες δεν 
έχουν διαβάθμιση από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Διαβάθμισης. Η κατηγορία «Δεν 
εφαρμόζεται» συμπεριλαμβάνει τους οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα.
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 Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η αξία ανοίγματος (μετά των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου) ανά Κλάση Ανοίγματος, ανά Συντελεστή Στάθμισης 
Κινδύνου και Βαθμίδα Πιστοληπτικής Διαβάθμισης της χώρας του αντισυμβαλλόμενου. 

Αξία Ανοιγμάτων ανά κλάση 
ανοίγματος ανά Βαθμίδα 
Πιστοληπτικής Διαβάθμισης 
(ΒΠΔ) ανά Συντελεστή 
Στάθμισης Κινδύνου 
(€000) 

Συντελεστής 
Στάθμισης (%) 

 
  
 
  
 
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  

ΒΠΔ1 ΒΠΔ2 ΒΠΔ3 ΒΠΔ4 ΒΠΔ5 ΒΠΔ6 
Χωρίς 

Διαβάθμιση 
Δεν 

Εφαρμόζεται 
Σύνολο 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή 
Κεντρικές Τράπεζες 

0% 2.168.603 - - 640.764 - - - - 2.809.367 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή 
Τοπικές Αρχές 

20% - - - - - - 1.451 - 1.451 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα 100% - - - - - - - - - 

Πολυμερείς Τράπεζες 
Ανάπτυξης 

0% 281.980 - - - - - - - 281.980 

Ιδρύματα 

0%  - - - - - - - - - 

20%  169.514 345.143 6.275 156 - 114 3.310 - 524.512 

50%  - 155 - - - - 7 - 162 

100%  - - - - - - 2.368 - 2.368 

150%  - - - - - 25 - - 25 

Επιχειρήσεις 

20%  77 - - - - - - - 77 

50%  - 2.969 - - - - - - 2.969 

100%  - - 312 22.222 - - 746.681 193.716 962.931 

150%  - - - - 10 19.862 40 - 19.912 

Λιανική Τραπεζική 75%  - - - - - - - 600.374 600.374 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες 
Ακίνητης Περιουσίας 

35%  - - - - - - 4.483 397.265 401.748 

50%  - - - - - - 86.888 94.466 181.354 

100%  - - - - - - 78.325 50.254 128.579 

Στοιχεία σε Αθέτηση 

0%  - - - - - - - - - 

100%  - - - - - - 240.921 435.244 676.165 

150%  - - - - - - 84.356 38.662 123.018 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου 150%  - - - - - - 519.394 179.026 698.420 

Καλυμμένα Ομόλογα 
10%  35.307 - - - - - - - 35.307 

20%  3.508 - - - - - - - 3.508 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν 
Θέσεις Τιτλοποίησης 

20%  19.844 - - - - - - - 19.844 

Άλλα Στοιχεία 

0%  - - - - - - - 58.057 58.057 

20%  - - - - - - - 22.411 22.411 

100%  - - - - - - - 232.389 232.389 

250%  - - - - - - - 18.851 18.851 

Σύνολο    2.678.833 348.267 6.587 663.142 10 20.001 1.768.224 2.320.715 7.805.779 
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Αναφορικά με τις πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου για το συμψηφισμό εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, 
αυτές συμμορφώνονται με τις σχετικές οδηγίες των εποπτικών αρχών. 
 
Το κυριότερο είδος εξασφάλισης του Ομίλου είναι η λήψη υποθηκών σε ακίνητα. Λαμβάνονται επίσης κυβερνητικές 
και τραπεζικές εγγυήσεις, από αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο, καθώς επίσης και εταιρικές και προσωπικές 
εγγυήσεις. Η συνολική αξία των κυβερνητικών και τραπεζικών εγγυήσεων ανέρχεται στα €61 εκατ. Οι κυβερνητικές 
εγγυήσεις προέρχονται εξ’ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία (βαθμίδα πιστοληπτικής διαβάθμισης 5) και 
λαμβάνουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 0%. Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των εγγυήσεων δεν αναγνωρίζονται 
για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και του ύψους των σταθμισμένων χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων λόγω της χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης των αντισυμβαλλομένων. Οι πολιτικές για τη λήψη 
εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και της Βασιλείας 
ΙΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένα είδη εξασφαλίσεων για σκοπούς μείωσης 
του κινδύνου συγκέντρωσης. 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, με βάση το κυπριακό χαρτοφυλάκιο, η μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εξασφαλίσεις ήταν 
υποθήκες σε εμπορικά ακίνητα με ποσοστό συγκέντρωσης 45%, υποθήκες σε γη 20%, ενώ για τις υποθήκες έναντι 
αστικών ακινήτων το ποσοστό συγκέντρωσης ανήλθε στο 25% των συνολικών εξασφαλίσεων. Η συνολική 
συγκέντρωση στις υποθήκες αποτελεί περίπου το 90% των συνολικών εξασφαλίσεων και λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό πρόσθετου κεφαλαίου για τον Πυλώνα ΙΙ. 
 

Η αξία κάθε υποθήκης λογίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ της αγοραίας αξίας του ακινήτου, της σημερινής 
αξίας στη βάση Δείκτη  και του ποσού της υποθήκης πλέον τόκους. Η αξία του κάθε ακινήτου καθορίζεται στη βάση 
εκτιμήσεων από ανεξάρτητους εγκεκριμένους εκτιμητές αποδεκτούς στην Τράπεζα και οι οποίες αναθεωρούνται 
με βάση την Πολιτική εκτιμήσεων ακινήτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα ελέγχει επίσης την αξία των ακινήτων με την 
χρήση Δεικτών Τιμών Ακινήτων. Κατά το 2016 η Τράπεζα προχώρησε στην ετοιμασία και έγκριση αναθεωρημένης 
Πολιτικής Εκτίμησης Ακινήτων προς εξασφάλιση καθώς και στη σύσταση εξειδικευμένης Μονάδας Διαχείρισης 
Ακινήτων, στελεχωμένη από άτομα με ειδίκευση στην εκτίμηση ακινήτων. Ευθύνη της εν λόγω Μονάδας είναι η 
διαχείριση των ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας Ανταλλαγής Χρέους με Ακίνητο ή μέσω της 
ανάκτησης ακινήτων καθώς και η μετέπειτα πώληση των εν λόγω ακινήτων. Πέραν των πιο πάνω, έχει συσταθεί 
Επιτροπή Διαχείρισης Ακινήτων με όρους εντολής την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με 
τη διαχείριση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί.     
  
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται, για κάθε κλάση ανοίγματος, η συνολική αξία του ανοίγματος που καλύπτεται 
από αποδεκτές χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία), μετά το 
συμψηφισμό εντός ή εκτός ισολογισμού και μετά την εφαρμογή των προσαρμογών μεταβλητότητας. 
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Κλάσεις Ανοιγμάτων (€000) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Αξίες ανοίγματος που 
καλύπτονται από αποδεκτές 

χρηματοοικονομικές 
εξασφαλίσεις 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες - 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές 24 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης - 

Διεθνοί Οργανισμοί - 

Ιδρύματα - 

Επιχειρήσεις 70.868 

Λιανική Τραπεζική 59.342 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας - 

Στοιχεία σε Αθέτηση 1.896 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου 44.202 

Καλυμμένα Ομόλογα - 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης - 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων - 

Μετοχές - 

Άλλα Στοιχεία - 

Σύνολο 176.332 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται, χωριστά για κάθε κλάση ανοίγματος, το συνολικό άνοιγμα που καλύπτεται 
από εγγυήσεις ή πιστωτικά παράγωγα (μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία), μετά το συμψηφισμό εντός 
ή εκτός ισολογισμού. 
 

Κλάσεις Ανοιγμάτων (€000) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Αξίες ανοίγματος που 
καλύπτονται από 

εγγυήσεις ή πιστωτικά 
παράγωγα 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες - 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές 813 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης - 

Διεθνοί Οργανισμοί - 

Ιδρύματα - 

Επιχειρήσεις 42.887 

Λιανική Τραπεζική 178 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας - 

Στοιχεία σε Αθέτηση 4.988 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου - 

Καλυμμένα Ομόλογα - 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης - 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων - 

Μετοχές - 

Άλλα Στοιχεία - 

Σύνολο 48.866 

 

6.1.9 Κίνδυνος Απομείωσης Αξίας 
 
6.1.9.1 Απαιτήσεις σε υπερημερία 
Οι απαιτήσεις σε υπερημερία αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις οι οποίες είναι στην Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών, 
χορηγήσεις σε αθέτηση (η αποπληρωμή οφειλόμενων τόκων ή/και κεφαλαίου είναι σε καθυστέρηση) και 
χορηγήσεις για τις οποίες έχει γίνει πρόβλεψη για απομείωση της αξίας τους. 
 

6.1.9.2 Απομειωμένες χορηγήσεις και επενδύσεις 
Οι απομειωμένες χορηγήσεις αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες ο Όμιλος προσδιορίζει ότι είναι πιθανή 
η μη είσπραξη του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους 
του δανείου ή της σχετικής συμφωνίας. Οι απομειωμένες επενδύσεις αντιπροσωπεύουν επενδύσεις για τις οποίες 
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι έχουν υποστεί απομείωση αξίας ως αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων 
που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση της επένδυσης. Τα γεγονότα αυτά περιλαμβάνουν σημαντική 
οικονομική δυσχέρεια του εκδότη, αθέτηση καταβολής τόκου ή κεφαλαίου και αύξηση του ενδεχομένου πτώχευσης 
ή οικονομικής αναδιοργάνωσης του οφειλέτη. 
  
Σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης ο Όμιλος προβαίνει σε αξιολόγηση εάν υπάρχουν 
αντικειμενικές αποδείξεις ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του στοιχεία, εκτός από στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, έχουν υποστεί απομείωση αξίας.   
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν υποστεί απομείωση αξίας όταν υπάρχει αντικειμενική 
απόδειξη απομείωσης αξίας ως αποτέλεσμα ενός ζημιογόνου γεγονότος το οποίο συνέβηκε μετά την αρχική 
αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και έχει επίδραση που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα στις εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές ροές του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.  
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Αντικειμενικές αποδείξεις ότι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση αξίας 
περιλαμβάνουν την αθέτηση όρων του δανείου από πελάτες, την επαναδιαπραγμάτευση ενός δανείου με βάση 
όρους τους οποίους ο Όμιλος δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, ενδείξεις ότι ο πελάτης ή ο εκδότης θα 
πτωχεύσει, την εξαφάνιση ενεργούς αγοράς για το στοιχείο, ή άλλα παρατηρηθέντα στοιχεία σε σχέση με μια ομάδα 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των 
οφειλετών ή εκδοτών της ομάδας, ή οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με τις πιο πάνω αθετήσεις επί των 
περιουσιακών στοιχείων της ομάδας.  Επιπρόσθετα, για μία επένδυση σε μετοχές, μια σημαντική ή παρατεταμένη 
μείωση της εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους επίσης αποτελεί αντικειμενική απόδειξη απομείωσης αξίας.  
 
(α) Χορηγήσεις σε πελάτες  
Ο Όμιλος  εξετάζει  εάν  υπάρχουν  βάσιμες  ενδείξεις  για  πιθανές  ζημιές  στο  χαρτοφυλάκιο  χορηγήσεων σε 
πελάτες που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος, σε ατομική και συλλογική βάση. Χορηγήσεις που από 
μόνες τους θεωρούνται σημαντικές εξετάζονται για απομείωση σε ατομική βάση. Χορηγήσεις μικρότερης αξίας 
εξετάζονται και εκτιμώνται συλλογικά για ζημιές απομείωσης. Χορηγήσεις οι οποίες εξετάστηκαν μεμονωμένα και 
δεν παρουσίασαν απομείωση, εξετάζονται σε συλλογική βάση για ζημιές που έχουν επισυμβεί αλλά δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί (incurred but not reported-IBNR). Οι χορηγήσεις αυτές ταξινομούνται σε ομάδες με συναφή 
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου οι οποίες αξιολογούνται για ύπαρξη απομείωσης. Η πρόβλεψη για 
απομείωση στις διάφορες ομάδες γίνεται σε συλλογικό επίπεδο. Ο υπολογισμός της ζημιάς απομείωσης σε 
συλλογικό επίπεδο γίνεται με βάση την εκτίμηση του Ομίλου σε ότι αφορά την ιστορική εμπειρία ζημιών που 
παρουσιάστηκαν από τις ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνων.   
 
Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης για χορηγήσεις σε πελάτες υπολογίζεται  ως  η  διαφορά  μεταξύ  της λογιστικής 
αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιμημένων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με 
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του δανείου. Οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασμό ζημιών απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων όπως 
αναφέρεται στην Σημείωση 3.1 των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Αν μετά την ημερομηνία αναγνώρισης της ζημιάς απομείωσης λάβουν χώρα γεγονότα που οδηγούν σε μείωση 
των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης ή εισπραχθούν ποσά από διαγραφέντες χορηγήσεις, η μείωση 
στη ζημιά απομείωσης αναστρέφεται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Η εύλογη αξία των χορηγήσεων σε πελάτες βασίζεται στην παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Η υποκειμενικότητα και ο βαθμός κρίσης που απαιτείται από τη Διεύθυνση είναι σημαντικά στα 
μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών ροών δεδομένου ότι η Διεύθυνση απαιτείται να ασκήσει κρίση στην επιλογή 
και εφαρμογή των παραμέτρων και παραδοχών, όπου μέρος ή το σύνολο των παραμέτρων δεν είναι 
παρατηρήσιμα. Οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές έχουν υπολογιστεί βάσει των αναμενόμενων 
ποσοστών ζημιών ανά κατηγορία δανείου, λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκώμενη πιστοληπτική ποιότητα των 
δανειοληπτών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν: το κόστος χρηματοδότησης του 
Ομίλου, το κόστος κεφαλαίου και την προσαρμογή για το μελλοντικό κόστος κινδύνων.  
 
(β) Επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και ως δάνεια και απαιτήσεις 
Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι επενδύσεις που ταξινομήθηκαν ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και ως 
δάνεια και απαιτήσεις, οι οποίες τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης, 
το ποσό της ζημιάς επιμετρείται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της επένδυσης και της παρούσας αξίας 
των εκτιμημένων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της 
επένδυσης. Το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και μειώνεται η 
λογιστική αξία των επενδύσεων. 
 
Για επενδύσεις σε χρεόγραφα κύρια ένδειξη απομείωσης της αξίας τους, αποτελεί η υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
διαβάθμισης του εκδότη.  
 
Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημιάς απομείωσης μειώνεται και η μείωση σχετίζεται 
αντικειμενικά με γεγονός που συνέβηκε μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημιά απομείωσης που είχε 
αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
(γ) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
Όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι μια επένδυση διαθέσιμη προς πώληση έχει υποστεί απομείωση αξίας, 
η συσσωρευμένη ζημιά που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και 
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αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το ποσό της ζημιάς που αφαιρείται από τα ίδια 
κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους 
κτήσης (μετά την αφαίρεση αποπληρωμών κεφαλαίου και αποσβέσεων) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον 
ζημιές απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την 
εν λόγω επένδυση. 
 
Για επενδύσεις σε χρεόγραφα, κύρια ένδειξη απομείωσης της αξίας τους αποτελεί η υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
διαβάθμισης του εκδότη. Για επενδύσεις σε μετοχές κύρια ένδειξη απομείωσης της αξίας τους, αποτελεί η 
σημαντική ή η παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους. Σε γενικές γραμμές ο Όμιλος 
θεωρεί ότι μια μείωση του 20% κάτω του κόστους είναι σημαντική και μια περίοδος εννέα μηνών είναι 
παρατεταμένη. Ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις μια μικρότερη μείωση ή μια μικρότερη περίοδος μπορεί να είναι 
αντικειμενική ένδειξη απομείωσης της αξίας. 
 
Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, αυξάνεται η εύλογη αξία μίας απομειωμένης επένδυσης σε 
χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με γεγονός που συνέβηκε μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης, η ζημιά απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αναστρέφεται μέσω της 
κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων για απομειωμένες επενδύσεις σε μετοχές διαθέσιμες προς πώληση δεν 
αναστρέφονται μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων αλλά παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια.  
 
(δ) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Η λογιστική αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία 
της κατάστασης οικονομικής θέσης για να εξακριβωθεί κατά πόσο υπάρχει ένδειξη απομείωσης στην αξία τους. Αν 
υπάρχει τέτοια ένδειξη ο Όμιλος εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. 
 
Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν το ανακτήσιμο ποσό είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του 
περιουσιακού στοιχείου. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών 
ταμειακών ροών οι οποίες προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 
χρήματος και τους κινδύνους συναφείς με το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Η ζημιά από απομείωση λογιστικής υπεραξίας δεν είναι αναστρέψιμη. Για άλλα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία, η ζημιά από απομείωση είναι αναστρέψιμη μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία δεν υπερβαίνει την 
καθαρή λογιστική αξία που θα είχε το μη χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η 
ζημιά για απομείωση. 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς και 
προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του  πιστωτικού 
κινδύνου, με κατανομή ανά κλάση ανοιγμάτων. 
 

Κλάσεις Ανοιγμάτων (€000) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Συνολικό ποσό 
ανοιγμάτων πριν τη 

μείωση του πιστωτικού 
κινδύνου 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες 2.809.367 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές 1.451 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης 281.980 

Διεθνοί Οργανισμοί - 

Ιδρύματα 527.067 

Επιχειρήσεις 985.889 

Λιανική Τραπεζική 600.374 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας 711.681 

Στοιχεία σε Αθέτηση 799.183 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου 698.420 

Καλυμμένα Ομόλογα 38.815 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης 19.844 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων - 

Μετοχές - 

Άλλα Στοιχεία 331.708 

Σύνολο 7.805.779 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων μετά από λογιστικούς συμψηφισμούς και προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου, με 
κατανομή ανά κλάση ανοιγμάτων και ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας. 
 

Aξία ανοιγμάτων ανά κλάση 
ανοίγματος ανά τομέα 
οικονομικής δραστηριότητας 
(€000) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1. 
Κατασκευές & 

Διαχείριση 
Ακίνητης 

Περιουσίας 

2. 
Ξενοδοχεία, 
Εστιατόρια & 

Κέντρα 
Αναψυχής 

3. Μετα-
ποίηση 

4. 
Χονδρικό 

και Λιανικό 
Εμπόριο 

5. 
Υπηρεσίες 

6. Υγειά & 
Κοινωνική 
Μεριμνά 

7. 
Μεταφορές, 

Αποθήκευση 
& 

Τηλεπικοινω
νίες 

8. 
Χρηματοπιστω- 

τικές και 
Ασφαλιστικές 

Δραστηριότητες 

9. Άλλες  
Δραστη-
ριότητες 

10. 
Ιδιώτες 

Δεν 
εφαρμό-

ζεται 
Σύνολο 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές 
Τράπεζες 

- - - - - - - 30.118 34 - 2.779.215 2.809.367 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή 
Τοπικές Αρχές 

- - - - - - - - 1.451 - - 1.451 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - - - - - - - - - - - - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης - - - - - - - - - - 281.980 281.980 

Διεθνοί Οργανισμοί - - - - - - - - - - - - 

Ιδρύματα - - - - - - - 154.740 - - 372.327 527.067 

Επιχειρήσεις 120.259 111.019 139.999 262.719 45.397 49.479 87.140 37.087 84.146 28.909 19.735 985.889 

εκ των οποίων ΜΜΕ 110.077 110.099 101.042 207.523 21.920 49.479 45.839 33.166 72.183 - - 751.328 

Λιανική Τραπεζική 18.688 24.163 30.235 104.896 43.740 6.738 8.537 7.431 16.816 339.130 - 600.374 

εκ των οποίων ΜΜΕ 18.688 24.163 30.235 104.896 43.740 6.738 8.537 7.431 16.816 - - 261.244 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες 
Ακίνητης Περιουσίας 

58.985 70.018 49.451 91.425 25.847 15.171 13.345 6.412 16.212 364.815 - 711.681 

εκ των οποίων ΜΜΕ 58.817 70.018 43.538 83.431 20.429 15.171 5.410 6.412 16.212 - - 319.438 

Στοιχεία σε Αθέτηση 47.449 82.338 52.010 187.155 71.315 10.383 40.364 18.397 34.741 255.031 - 799.183 

εκ των οποίων ΜΜΕ 47.449 82.338 52.010 180.905 54.311 10.383 40.360 18.397 34.741 - - 520.894 

Στοιχεία υψηλού κινδύνου 693.476 - - - - - - - - - 4.944 698.420 

εκ των οποίων ΜΜΕ 671.193 - - - - - - - - - - 671.194 

Καλυμμένα Ομόλογα - - - - - - - - - - 38.815 38.815 

Θέσεις Τιτλοποίησης - - - - - - - - - - 19.844 19.844 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με 
Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική 
Αξιολόγηση 

- - - - - - - - - - - - 

Μερίδια ή Μετοχές σε 
Οργανισμούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 

- - - - - - - - - - - - 

Μετοχές - - - - - - - - - - - - 

Άλλα Στοιχεία - - - - - - - - - - 331.708 331.708 

Σύνολο 938.857 287.538 271.695 646.195 186.299 81.771 149.386 254.185 153.400 987.885 3.848.568 7.805.779 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος όρος του ποσού των ανοιγμάτων μετά από λογιστικούς 
συμψηφισμούς και προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα 
μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με κατανομή ανά κλάση ανοιγμάτων. 
 

Κλάσεις Ανοιγμάτων (€000) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Μέσος όρος 
ανοιγμάτων πριν τη 

μείωση του 
πιστωτικού 

κινδύνου (€000) 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες 2.762.867 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές 1.586 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης 254.582 

Διεθνοί Οργανισμοί - 

Ιδρύματα 748.701 

Επιχειρήσεις 1.006.222 

Λιανική Τραπεζική 603.993 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας 674.616 

Στοιχεία σε Αθέτηση 876.140 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου 717.566 

Καλυμμένα Ομόλογα 17.807 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης 6.988 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων - 

Μετοχές - 

Άλλα Στοιχεία 317.344 

Σύνολο 7.988.412 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων (μετά των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου), με βάση τη γεωγραφική θέση του 
αντισυμβαλλόμενου που κατέχει τα εν λόγω ανοίγματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με κατανομή ανά 
κλάση ανοίγματος, για τις κυριότερες περιοχές *. 
 

Αξία ανοιγμάτων ανά κλάση ανοιγμάτος ανά χώρα 
προέλευσης αντισυμβαλλόμενου (€000) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Κύπρος ΔΟ/ΠΤΑ/ΕΚΤ Γερμανία 
Ηνωμένες 
Πολιτείες 

Ελλάδα Λοιπές Σύνολο 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες 640.763 1.999.978 49.943 85.419 - 33.264 2.809.367 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές 1.451 - - - - - 1.451 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - - - - - - - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης - 281.980 - - - - 281.980 

Διεθνοί Οργανισμοί - - - - - - - 

Ιδρύματα 3.457 - 93.014 101.580 139 328.877 527.067 

Επιχειρήσεις 916.442 - 19 - 26.402 43.026 985.889 

Λιανική Τραπεζική 560.129 - 514 252 6.588 32.891 600.374 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας 644.288 - 1.218 883 15.339 49.953 711.681 

Στοιχεία σε Αθέτηση 729.751 - 6 205 8.725 60.496 799.183 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου 693.829 - - - 4.338 253 698.420 

Καλυμμένα Ομόλογα - - 9.390 - - 29.425 38.815 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης - - - 19.844 - - 19.844 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική 
Αξιολόγηση 

- - - - - - - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων - - - - - - - 

Μετοχές - - - - - - - 

Άλλα Στοιχεία 331.708 - - - - - 331.708 

Σύνολο 4.521.818 2.281.958 154.104 208.183 61.531 578.185 7.805.779 

 
*Ως κυριότερες περιοχές καθορίζονται εκείνες στις οποίες τα ανοίγματα υπερβαίνουν τα €150 εκατομμύρια, με εξαίρεση την Ελλάδα.   
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των απομειωμένων ανοιγμάτων και ανοιγμάτων σε καθυστέρηση με κατανομή ανά κλάση ανοίγματος πριν και 
μετά των προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου. 
 

Απομειωμένα Ανοίγματα 
Και Ανοίγματα Σε 
Καθυστέρηση Ανά Τομέα 
Οικονομικής 
Δραστηριότητας Πριν Και 
Μετά Τις Προσαρμογές 
Πιστωτικού Κινδύνου 
(€000) 

 
  

Απομειωμένα 
Ανοίγματα 

Ανοίγματα Σε 
Καθυστέρηση 

Εκ Των 
Οποίων: 
Ανοίγματα Σε 
Καθυστέρηση 
Που Δεν Είναι 
Απομειωμένα 

Σύνολο 
Απομειωμένων 
Ανοιγμάτων Ή 
Ανοιγμάτων Σε 
Καθυστέρηση 
Πριν τις 
Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου  

Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου  

Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου Εκ 
Των Οποίων 
Ειδικές 

Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου Εκ 
Των Οποίων 
Γενικές 

Συνολικό 
Άνοιγμα Μετά 
Των 
Προσαρμογών 
Πιστωτικού 
Κινδύνου 

1. Κατασκευές & Διαχείριση 
Ακίνητης Περιουσίας 

903.116 671.482 47.224 950.340 477.072 470.037 7.035 473.268 

2. Ξενοδοχεία, Εστιατόρια & 
Κέντρα Αναψυχής 

180.833 162.954 5.967 186.801 100.895 100.339 556 85.905 

3. Μεταποιηση 122.036 115.527 4.095 126.131 72.447 70.992 1.455 53.684 

4. Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο 

482.550 423.323 12.103 494.653 319.253 311.159 8.094 175.400 

5. Υπηρεσίες 156.449 113.929 2.510 158.959 95.037 93.965 1.072 63.922 

6. Υγεία & Κοινωνική 
Μέριμνα 

19.313 18.158 567 19.880 9.557 9.204 353 10.323 

7. Μεταφορές, Αποθήκευση 
& Τηλεπικοινωνίες 

62.616 24.071 4.021 66.637 23.761 22.267 1.494 42.876 

8. Χρηματοπιστωτικές και 
Ασφαλιστικές 
Δραστηριότητες 

35.806 20.387 718 36.524 22.584 21.848 736 13.940 

9. Άλλες  Δραστηριότητες 79.919 82.708 6.393 86.312 48.339 46.819 1.520 37.973 

10. Ιδιώτες 615.009 635.323 70.444 685.453 370.185 362.423 7.762 315.268 

Δεν εφαρμόζεται - - - - - - - - 

Σύνολο 2.657.647 2.267.862 154.042 2.811.689 1.539.130 1.509.053 30.077 1.272.559 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή των ανοιγμάτων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, με κατανομή 
ανά κλάση ανοίγματος, με βάση την εναπομένουσα λήξη: 
 

Κατανομή ανοιγμάτων ανα κλάση ανοίγματος με βάση την 
εναπομένουσα λήξη στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (€000) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

< 1 Μηνός 1 - 3 Μήνες 3 - 12 Μήνες 1 - 5 Έτη >5 Έτη Σύνολο 

Κεντρικές Κυβερνήσεις ή Κεντρικές Τράπεζες 2.079.297 20.698 108.992 100.546 499.834 2.809.367 

Περιφερειακές Κυβερνήσεις ή Τοπικές Αρχές - 29 10 1.063 349 1.451 

Οντότητες Δημόσιου Τομέα - - - - - - 

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης - 9.517 29.953 242.510 - 281.980 

Διεθνοί Οργανισμοί - - - - - - 

Ιδρύματα 499.951 13.386 9.874 249 3.607 527.067 

Επιχειρήσεις 240.250 65.605 207.259 98.957 373.818 985.889 

Λιανική Τραπεζική 103.410 27.068 127.463 123.527 218.906 600.374 

Εξασφαλισμένα με Υποθήκες Ακίνητης Περιουσίας 41.160 12.760 60.774 53.244 543.743 711.681 

Στοιχεία σε Αθέτηση 204. 199 8.530 25.243 115.065 446.146 799.183 

Στοιχεία Υψηλού Κινδύνου 157.248 7.812 104.978 234.051 194.331 698.420 

Καλυμμένα Ομόλογα - 6.089 12.940 19.786 - 38.815 

Στοιχεία που αντιπροσωπεύουν Θέσεις Τιτλοποίησης - - - - 19.844 19.844 

Ιδρύματα και Επιχειρήσεις με Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση - - - - - - 

Μερίδια ή Μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων - - - - - - 

Μετοχές - - - - - - 

Άλλα Στοιχεία 154.481 478 66.751 4.934 105.064 331.708 

Σύνολο 3.479.996 171.972 754.237 993.932 2.405.642 7.805.779 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσό των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση ή των απομειωμένων ανοιγμάτων , ανά σημαντική γεωγραφική περιοχή, με βάση 
τη γεωγραφική θέση του αντισυμβαλλόμενου που κατέχει τα εν λόγω ανοίγματα. 
 

Ανοίγματα Σε 
Καθυστέρηση και 
Απομειωμένα και οι 
Αντίστοιχες Προσαρμογές 
Πιστωτικού Κινδύνου Ανά 
Χώρα Προέλευσης 
Αντισυμβαλλόμενου (€000) 

 

Απομειωμένα 
Ανοίγματα 

Ανοίγματα Σε 
Καθυστέρηση 

Εκ Των Οποίων: 
Ανοίγματα Σε 
Καθυστέρηση 
Που Δεν Είναι 
Απομειωμένα 

Σύνολο 
Απομειωμένων 
Ανοιγμάτων Και 
Ανοιγμάτων Σε 
Καθυστέρηση 
Πριν Των 
Προσαρμογών 
Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου Εκ 
Των Οποίων 
Ειδικές 

Προσαρμογές 
Πιστωτικού 
Κινδύνου Εκ 
Των Οποίων 
Γενικές 

Συνολικό 
Άνοιγμα Μετά 
Των 
Προσαρμογών 
Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Κύπρος 2.482.180 2.115.647 145.109 2.627.289 1.431.558 1.403.260 28.298 1.195.731 

ΔΟ/ΠΤΑ/ΕΚΤ - - - - - - - - 

Γερμανία 20 19 2 22 17 13 4 5 

Ηνωμένες Πολιτείες 526 529 5 532 327 321 6 204 

Ελλάδα 37.182 36.439 1.358 38.540 28.910 28.457 453 9.630 

Λοιπές 137.739 115.228 7.568 145.307 78.318 77.002 1.316 66.989 

Σύνολο 2.657.647 2.267.862 154.042 2.811.689 1.539.130 1.509.053 30.077 1.272.559 
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Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η κίνηση των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης της αξίας των χορηγήσεων, των επενδύσεων χρεόγραφα και των 
επενδύσεων σε μετοχές: 
 

Κίνηση των 
συσσωρευμένων ζημιών 
απομείωσης (€000) 

  

Ατομικές 
ζημιές 

απομείωσης 
(Σε ατομική και 

συλλογική 
βάση 

αξιολόγησης) 

Συλλογικές 
ζημιές 

απομείωσης 
(Σε συλλογική 

βάση 
αξιολόγησης 

(IBNR)) 

Συσσωρευμένες 
ζημιές 

απομείωσης 

Απομείωση 
επενδύσεων 

σε 
χρεόγραφα 

Απομείωση 
επενδύσεων σε 

μετοχές 

Μερικό 
Σύνολο 

Σημ. 1 

Προβλέψεις για 
την κάλυψη 
πιστωτικού 

κινδύνου που 
απορρέει από τις 

δεσμεύσεις και 
εγγυήσεις 

Σημ. 2 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
2016 

  1.269.536 33.587 1.303.123 74 1.102 1.304.299 21.814 1.326.113 

Καθαρές διαγραφές ζημιών 
απομείωσης χορηγήσεων 

  (156.138) (4.372) (160.510) - - (160.510) - (160.510) 

Συμβατικός τόκος 
απομειωμένων 
χορηγήσεων 

  164.001 - 164.001 - - 164.001 - 164.001 

Αναστροφή της 
προεξόφλησης 

  (58.680) - (58.680) - - (58.680) - (58.680) 

Επιβάρυνση για το έτος: 
αυξήσεις ζημιών 
απομείωσης 

 218.532 27.370 245.902 - - 245.902 4.858 250.760 

Αντιλογισμός για το έτος: 
μειώσεις ζημιών 
απομείωσης 

  (94.560) (29.107) (123.667) (74) - (123.741) (11.860) (135.601) 

Συναλλαγματική διαφορά   3.835 80 3.915 - 14 3.929 11 3.940 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2016 

  1.346.526 27.558 1.374.084 - 1.116 1.375.200 14.823 1.390.023 

 
Σημ. 1: Οι ζημιές απομείωσης αφαιρούνται από το μεικτό ποσό αναφοράς των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 
Σημ. 2: Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από τις δεσμεύσεις και εγγυήσεις που κατηγοριοποιούνται κάτω από τις λοιπές υποχρεώσεις. 

 
Το IBNR κομμάτι των συλλογικών ζημιών απομείωσης δεν εμπίπτει στον ορισμό «προσαρμογής γενικού πιστωτικού κινδύνου», κατ’ επέκταση δεν αποτελεί 
μέρος του υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων κατηγορίας 2 της Τράπεζας. Τόσο οι ατομικές όσο και οι συλλογικές ζημίες απομείωσης αφαιρούνται από τα 
ανοίγματα κατά τη διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων του πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, βλέπε την Σημείωση 48 των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016. 
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6.1.10 Θέσεις Τιτλοποίησης 

Η Τράπεζα διακρατεί χαρτοφυλάκιο σε θέσεις τιτλοποίησης. Η Τράπεζα επενδύει σε ομόλογα κάτω από τις 
πρόνοιες του Πλαισίου Επενδύσεων Ομολόγων το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Πλαίσιο 
προβλέπει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων και επιτρέπει την επένδυση σε θέσεις τιτλοποίησης 
μέχρι ενός ποσοστού των συνολικών επενδύσεων. Η Τράπεζα ενεργεί μόνο ως επενδυτής σε συναλλαγές που 
αφορούν θέματα τιτλοποίησης. 

Η Ελληνική Τράπεζα διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο για επενδύσεις σε ομόλογα μέσω του Πλαισίου 
Επενδύσεων  σε Ομόλογα το οποίο θέτει ανώτατο όριο συγκέντρωσης, ως ποσοστό του Κεφαλαίου Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 του Ομίλου, στο ποσό που δύναται να επενδυθεί σε θέσεις τιτλοποίησης. Επιπρόσθετα, 
τίθενται όρια συγκέντρωσης ανά Εκδότη τα οποία καθορίζονται αναλόγως της πιστοληπτικής διαβάθμισης της 
Έκδοσης. Τα εν λόγω Όρια δεν επιτρέπουν επενδύσεις σε θέσεις οι οποίες έχουν πιστοληπτική διαβάθμιση από 
τον οίκο Moody’s χαμηλότερη του Α3 (ή ισοδύναμης πιστοληπτικής διαβάθμισης). Επενδύσεις σε θέσεις 
τιτλοποίησης επιτρέπονται μόνο εφόσον οι εν λόγω θέσεις πληρούν τις διατάξεις του Άρθρου 405 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 575/2013 και συγκεκριμένα το κατά πόσο το μεταβιβάζον ίδρυμα, το ανάδοχο ίδρυμα ή ο αρχικός δανειοδότης 
έχει γνωστοποιήσει ρητώς στο ίδρυμα ότι διατηρεί, σε συνεχή βάση, σημαντικό καθαρό οικονομικό συμφέρον, το 
οποίο σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερο από 5%. Οι τρέχουσες θέσεις τιτλοποίησης αφορούν την ανώτερη 
επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Moody’s (Aaa).   

Η Τράπεζα παρακολουθεί πιθανές μεταβολές στους κινδύνους από τις θέσεις τιτλοποίησης μέσω ‘Δεικτών 
Έγκαιρης Προειδοποίησης’ οι οποίοι καθορίζονται στο ‘Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ομόλογα’ ως επίσης και οι 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική μεταβολή της πιστοληπτικής διαβάθμισης 
κατά μια τουλάχιστον βαθμίδα. Επιπρόσθετα, έχουν καθοριστεί ‘Δείκτες Έγκαιρης Προειδοποίησης’ για την 
παρακολούθηση του κινδύνου τιμής των εν λόγω επενδύσεων. Πέραν των πιο πάνω, μέσω των Αναφορών που 
υποβάλλονται από τον Καταπιστευματοδόχο παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και 
την Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου σε τακτική βάση με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν 
επιδείνωσης των δεικτών κινδύνου όπως για παράδειγμα των ποσοστών καθυστερήσεων. Τέλος, η Τράπεζα 
λαμβάνει από τον οίκο Moody’s προειδοποιήσεις και αναφορές για Τομείς Αγοράς στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
απόκλιση των διαβαθμίσεων.       
 
Ο κίνδυνος από θέσεις τιτλοποίησης παρακολουθείται σε τακτή βάση και αναφέρεται στην ALCO σε μηνιαία βάση. 
Οι θέσεις αυτές δεν έχουν επαρκή ρευστότητα στην αγορά και δεν θεωρούνται ρευστές στις καταστάσεις 
ρευστότητας της Τράπεζας. Ο επιτοκιακός κίνδυνος των θέσεων αυτών παρακολουθείται ως μέρος της διαχείρισης 
του συνολικού επιτοκιακού κινδύνου της Τράπεζας. Η Τράπεζα υπολογίζει τα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού 
για θέσεις τιτλοποίησης και επανατιτλοποίησης για τις οποίες υπάρχει πιστοληπτική διαβάθμιση με τη χρήση του 
κατάλληλου συντελεστή στάθμισης. 
 
Τα ανοίγματα για θέσεις τιτλοποίησης υπολογίζονται στη βάση της λογιστικής τους αξίας μείον τις ειδικές 
προβλέψεις για πιστωτικό κινδυνο.  
 
Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό των σταθμισμένων περιουσιακών 
στοιχείων των θέσεων τιτλοποίησης με βάση την οποία οι σχετικοί συντελεστές στάθμισης προέρχονται από τις 
πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των θέσεων τιτλοποίησης (με βάση το Άρθρο 251 και σύμφωνα με τα Άρθρα 405-407 
του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013) ως ακολούθως: 
 

ΒΠΔ  ΒΠΔ1 ΒΠΔ2 ΒΠΔ3 ΒΠΔ4 ΛΟΙΠΑ 

Θέσεις Τιτλοποίησης   20% 50% 100% 350% 1250% 

Θέσεις Επανατιτλοποίησης  40% 100% 225% 650% 1250% 

  
Η Ελληνική Τράπεζα επέλεξε να προχωρήσει με την προσέγγιση των 3 διαβαθμίσεων με βάση το Άρθρο 138 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 για όλα τα ανοίγματα κλάσεων (περιλαμβανομένων και των θέσεων τιτλοποίησης). Η 
Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί την Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης για αυτές τις θέσεις. 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει το συνολικό ποσό των θέσεων τιτλοποίησης και τις αντίστοιχες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις, ταξινομημένα σε θέσεις τιτλοποίησης και θέσεις επανατιτλοποίησης ανά βαθμίδα συντελεστή 
στάθμισης: 
 

Αντικείμενα που Αφορούν Θέσεις Τιτλοποίησης (€'000)   

Συνολικό άνοιγμα 
προ μείωσης 

πιστωτικού 
κινδύνου 

Ελάχιστη 
κεφαλαιακή 
απαίτηση 

  Θέσεις Τιτλοποίησης   19.844 318 

   Συντελεστής Στάθμισης: 20%   19.844 318 

  Θέσεις Επανατιτλοποίησης   - - 

Σύνολο   19.844 318 
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6.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
6.2.1 Ορισμός Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Τράπεζα είτε να μην έχει επαρκή ρευστά διαθέσιμα για να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της όταν αυτές καταστούν πληρωτέες, είτε μπορεί να αποκτήσει ρευστά διαθέσιμα μόνο με 
υπερβολικά υψηλό κόστος. 
  
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος κατά τον οποίον αλλαγές στις τιμές αγοράς - όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις 
τιμές χρηματιστηρίου και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες – δυνατόν να επηρεάσουν τα καθαρά εισοδήματα του 
Ομίλου ή τις αξίες στοιχείων του ισολογισμού του. 
 
Ο κίνδυνος αγοράς αναλύεται στα πιο κάτω είδη κινδύνου: 

(i)    Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιών ή αυξομείωσης στις αξίες στοιχείων ισολογισμού του 
Ομίλου, που προκύπτει από αλλαγές στην καμπύλη επιτοκίων, και ο οποίος πηγάζει από τον 
ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
του Ομίλου. 

 
(ii) Ο χρηματιστηριακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις αλλαγές των τιμών διαφόρων 

χρηματοοικονομικών αξιών (ομολόγων, παραγώγων, μετοχών, κλπ.) που κατέχει ο Όμιλος. 
 

(iii) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημιών ή αυξομείωσης στις αξίες στοιχείων ισολογισμού του 
Ομίλου, που προκύπτει από αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 
6.2.2 Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας Ομίλου (ΥΔKΑΡ) 
Η ΥΔKΑΡ είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αναφορά 
των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Τράπεζας, σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πλαίσια διαχείρισης 
κινδύνων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Αποτελεί την δεύτερη γραμμή άμυνας σχετικά με 
τους προαναφερθέντες κινδύνους. 

 
6.2.3 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 
Η Ελληνική Τράπεζα αντλεί το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής της μέσω πελατειακών καταθέσεων. Η 
Τράπεζα αποσκοπεί στο να διατηρήσει αυτή τη χρηματοδότηση προσφέροντας καταθετικά προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της, ενώ παράλληλα προσφέρουν την απαραίτητη κερδοφορία και 
ρευστότητα για την Τράπεζα. 
 
Ο Όμιλος δίνει μεγάλη σημασία στη διατήρηση σταθερών πελατειακών καταθέσεων, καθώς αποτελούν μία από τις 
κύριες πηγές χρηματοδότησής του. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της διατήρησης καλών και μακροχρόνιων 
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και μέσω ανταγωνιστικών και διαφανών στρατηγικών τιμολόγησης. 
 
Η προσέγγιση του Ομίλου στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η διασφάλιση της ύπαρξης ικανοποιητικής 
ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του, όταν προκύψουν, τόσο υπό «κανονικές» 
συνθήκες, όσο και σε καταστάσεις κρίσης, χωρίς ο Όμιλος να επιβαρυνθεί με δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος. 
 
Η Υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων Ομίλου1 (ΥΔΔ), η οποία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας σχετικά με τον 
κίνδυνο ρευστότητας, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας της Τράπεζας, 
συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης των εποπτικών και των εσωτερικών ορίων κινδύνου ρευστότητας. 
 
Όλα τα πλαίσια και οι πολιτικές που αφορούν στον κίνδυνο ρευστότητας εξετάζονται και εγκρίνονται από την 
Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) του Ομίλου προτού αποσταλούν στο ΔΣ, μέσω της 
Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ, για τελική έγκριση. Επίσης, περιοδικά, υποβάλλονται προς την ALCO 
περιληπτικές καταστάσεις για την κατάσταση ρευστότητας του Ομίλου, πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, 
καθώς και εισηγήσεις για βελτίωση της παρακολούθησης. Πιθανές παραβιάσεις ορίων αναφέρονται άμεσα από την 
ΥΔΚΑΡ στην ALCO και στον Γενικό Διευθυντή της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων (CRO). Στη συνέχεια, ο CRO 
ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου για την παραβίαση και οποιοδήποτε 
διορθωτικό μέτρο που έλαβε η ALCO προκειμένου να επαναφέρει τους δείκτες ρευστότητας εντός των ορίων. 

                                                 
1 Μέρος της Διαχείρισης Αποθεμάτων του Ομίλου και του Τμήματος Διαπραγμάτευσης συναλλαγών 
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 Ο κίνδυνος ρευστότητας της Τράπεζας παρακολουθείται καθημερινά από την ΥΔΚΑΡ Ομίλου, η οποία 
προετοιμάζει, σε τακτική βάση, αναφορές προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας, την ALCO, το 
Διοικητικό Συμβούλιο και τις εποπτικές αρχές.  
 
Πιο συγκεκριμένα, η ALCO ενημερώνεται σε ημερήσια βάση για συγκεκριμένες σημαντικές μετρήσεις του κινδύνου 
ρευστότητας. Σε μηνιαία βάση, η ΥΔΚΑΡ ετοιμάζει έκθεση προς την ALCO η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την παρακολούθηση των εποπτικών και εσωτερικών δεικτών ρευστότητας, ανάλυση των ανοιγμάτων ρευστότητας 
(liquidity gap analysis), παρακολούθηση του κινδύνου χρηματοδότησης και την εξέλιξη των πελατειακών 
καταθέσεων της Τράπεζας.  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται, σε μηνιαία βάση, για αριθμό 
μετρήσεων της ρευστότητας που έχουν αναγνωριστεί ως Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs). Η Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ καθώς και το ΔΣ λαμβάνουν μια αναλυτική τριμηνιαία έκθεση διαχείρισης κινδύνων 
η οποία παρουσιάζει μετρήσεις για τους δείκτες ρευστότητας, τον κίνδυνο χρηματοδότησης, ανάλυση των 
χαρακτηριστικών της δομής των καταθέσεων της Τράπεζας καθώς και σενάρια προσομοίωσης καταστάσεων 
κρίσης για τη ρευστότητα. Επιπρόσθετα, για να προσδιορίσει η Τράπεζα τα όρια της σχετικά με την ανοχή κινδύνου 
ρευστότητας και τα ελάχιστα επίπεδα ρευστών διαθεσίμων που επιθυμεί να διατηρεί, η ΥΔΚΑΡ χρησιμοποιεί 
τεχνικές προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης και διεκπεραιώνει την διαδικασία αξιολόγησης της εσωτερικής 
επάρκειας ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ) ετησίως.  
  
Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας για το Ευρώ, ο Όμιλος υπολογίζει και παρακολουθεί, μεταξύ 
άλλων, το δείκτη ρευστών διαθεσίμων, ο οποίος απαιτείται βάσει της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα σε Ευρώ. Με βάση την Οδηγία, η Τράπεζα υποχρεούται να διατηρεί 
το δείκτη αυτό τουλάχιστον στο 20%. Τα ρευστά διαθέσιμα αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από μετρητά, υπόλοιπα 
με Κεντρικές Τράπεζες, διατραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα. 
 
Ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων για το Ευρώ κατά τη διάρκεια του 2016 ήταν ως ακολούθως: 
 

Δείκτης ρευστών διαθεσίμων για το Ευρώ (%)  2016 

Στις 31 Δεκεμβρίου  44,08 

Μέσος όρος για το έτος  43,48 

Μέγιστο ποσοστό για το έτος  47,41 

Ελάχιστο ποσοστό για το έτος  38,07 

 
Σε επίπεδο Ομίλου, παρακολουθείται και η ρευστότητα όλων των ξένων νομισμάτων μαζί.  Με βάση τη σχετική 
Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα σε ξένα νομίσματα, η Τράπεζα 
υποχρεούται να διατηρεί τουλάχιστον το 70% των συνολικών καταθέσεών της σε ξένο νόμισμα σε περιουσιακά 
στοιχεία άμεσης ρευστότητας, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω Οδηγία. 
 
Ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια του 2016 ήταν ως ακολούθως: 

 

Δείκτης ρευστών διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα (%)  2016 

Στις 31 Δεκεμβρίου  86,38 

Μέσος όρος για το έτος  83,06 

Μέγιστο ποσοστό για το έτος  90,62 

Ελάχιστο ποσοστό για το έτος  66,022 

 
6.2.4 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς 
Η προσέγγιση του Ομίλου στη διαχείριση των κινδύνων αγοράς είναι ότι όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον 
κίνδυνο αγοράς (επιτοκιακός, συναλλαγματικός και χρηματιστηριακός κίνδυνος), συγκεντρώνονται κατά το μέγιστο 
δυνατό βαθμό από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου στην ΥΔΔ Ομίλου προς διαχείριση. Η ΥΔΔ 
Ομίλου, η οποία αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας σχετικά με τους κινδύνους αγοράς, είναι υπεύθυνη για την 
καθημερινή διαχείριση των κινδύνων αγοράς της Τράπεζας μέσω του πλαισίου δραστηριοτήτων και ορίων που 
εγκρίνονται από την ALCO. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (ΜΔΚΟ), έχει την ευθύνη ανάπτυξης πλαισίων 
και πολιτικών για  την καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων. Αυτά τα πλαίσια και πολιτικές 
επανεξετάζονται και εγκρίνονται από την ALCO σε τακτά χρονικά διαστήματα και προωθούνται στο Δ.Σ μέσω της 

                                                 
2  Ο δείκτης αυτός έπεσε κάτω από το εποπτικό όριο για τρεις μέρες, αμέσως μετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου από το πρόγραμμα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016.  
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Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων (ΕΔΚ) του ΔΣ, για τελική έγκριση. Επιπρόσθετα, με στόχο την αντιστάθμιση ή/και 
μείωση των κινδύνων, εφαρμόζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων ή/και 
στις διάφορες δραστηριότητες (ομόλογα, παράγωγα κλπ.) ή/και στα διάφορα χαρτοφυλάκια. Η ΥΔΚΑΡ έχει την 
ευθύνη της συνεχούς παρακολούθησης της εφαρμογής των ορίων και της διαρκούς αποτελεσματικότητας των 
αντισταθμίσεων και τεχνικών μείωσης του κινδύνου. 
 

6.2.4.1 Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς – Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών (Trading Book) 
Ο Όμιλος διατηρεί σχετικά μικρές θέσεις σε χαρτοφυλάκια συναλλαγών και ως εκ τούτου ο αναλαμβανόμενος 
κίνδυνος αγοράς δεν είναι σημαντικός. Η διαχείριση του χρηματιστηριακού κινδύνου, του επιτοκιακού κινδύνου και 
του συναλλαγματικού κινδύνου, γίνεται δια μέσου πολιτικών και διαδικασιών καθορισμού και παρακολούθησης 
ορίων.  
 
Με βάση την υφιστάμενη πολιτική του Ομίλου, οι απόψεις της ΜΔΚΟ είναι απαραίτητες πριν από την εισαγωγή 
νέων δραστηριοτήτων ή προϊόντων. Η τελική έγκριση δίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή Κινδύνων. Μέσω 
αυτής της διαδικασίας, η ΜΔΚΟ παραθέτει τις απόψεις της αναφορικά με όλους τους κινδύνους που μπορεί να 
εμπερικλείονται στη νέα δραστηριότητα ή το προϊόν και θέτει ανάλογους ποιοτικούς περιορισμούς και όρια, αν 
τυχόν χρειάζονται. 
 
Η ΥΔΚΑΡ παρακολουθεί και ελέγχει σε καθημερινή βάση τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών αναφορικά με τη 
συμμόρφωση τους προς τους ποιοτικούς και ποσοτικούς περιορισμούς και τα όρια. Επίσης, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, η ΥΔΚΑΡ παρακολουθεί τους κινδύνους κάνοντας χρήση και άλλων τεχνικών όπως αναλύσεις 
σεναρίων ακραίων καταστάσεων και ανάλυση ευαισθησίας για την αλλαγή της οικονομικής αξίας των 
χαρτοφυλακίων που θα επέλθει σε διάφορα σενάρια μεταβολής των επιτοκίων (για παράλληλες και μη-παράλληλες 
μετατοπίσεις της καμπύλης επιτοκίων).    
 
Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, όπως και των υπόλοιπων κινδύνων αγοράς, διεξάγεται από την ΥΔΔ 
Ομίλου, μέσα σε ένα πλαίσιο ορίων που έχει εγκριθεί από την ALCO. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ονομαστικά 
όρια (ανά νόμισμα, συνολικά, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τέλος ημέρας, κλπ.), όρια κερδοζημιών καθώς και όρια 
για την Αξία σε Κίνδυνο (Value-at-Risk / VaR). Τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών 
είναι μεγαλύτερα από τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά το κλείσιμο της ημέρας. Η διαχείριση του συναλλαγματικού 
κινδύνου γίνεται συνολικά, τόσο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όσο και για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο.  
 
Η μεθοδολογία VaR αποτελεί σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του συναλλαγματικού κινδύνου. Με τη 
μεθοδολογία αυτή, ο Όμιλος υπολογίζει τη μέγιστη δυνητική ζημιά που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα 
αλλαγών στις συνθήκες αγοράς με επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και για περίοδο μίας ημέρας (με την παραμετρική 
μέθοδο), χρησιμοποιώντας τα ιστορικά στοιχεία για συναλλαγματικές ισοτιμίες του τελευταίου έτους. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για την Αξία σε Κίνδυνο (VaR) για το συναλλαγματικό κίνδυνο του 
Ομίλου, δηλαδή τη μέγιστη δυνητική ζημιά σε περίοδο μιας μέρας με επίπεδο εμπιστοσύνης 99%: 
 

Αξία σε Κίνδυνο (VaR) για το συναλλαγματικό κίνδυνο (€000)  2016 

Στις 31 Δεκεμβρίου  11 

Μέσος όρος για το έτος  9 

Μέγιστο ποσό για το έτος  20 

Ελάχιστο ποσό για το έτος  3 
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6.2.4.2 Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς – Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (Banking Book) 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται το χρηματιστηριακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου μέσω πλαισίων και πολιτικών 
καθορισμού και παρακολούθησης ορίων, όπως και για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιο πάνω. 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται το συναλλαγματικό κίνδυνο συνολικά (χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο) μέσω των μεθόδων που έχουν επεξηγηθεί πιο πάνω για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 
  
Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αγοράς στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είναι ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο οποίος 
πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα περιουσιακά στοιχεία και στις 
υποχρεώσεις του Ομίλου, που είναι ευαίσθητα σε μεταβολές επιτοκίων.  
 
Η ALCO ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για το μέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου και λαμβάνει 
αποφάσεις για διαχείρισή του. Η μηνιαία έκθεση που ετοιμάζεται από την ΥΔΚΑΡ για την ALCO περιλαμβάνει τις 
επιπτώσεις στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα και στην οικονομική αξία από παράλληλες και μη-παράλληλες 
μετατοπίσεις της καμπύλης επιτοκίων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ., το Δ.Σ. και οι 
εποπτικές αρχές ενημερώνονται για τις εξελίξεις σε σχέση με τον επιτοκιακό κίνδυνο, μέσω αναφορών / 
καταστάσεων που λαμβάνουν σε τριμηνιαία βάση. Η ενημέρωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Δ.Σ. 
και του Δ.Σ. περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις από μετατοπίσεις της καμπύλης επιτοκίων στα καθαρά επιτοκιακά 
έσοδα και στην οικονομική αξία της Τράπεζας καθώς και μετρήσεις του επιτοκιακού κινδύνου για τις επενδύσεις 
της Τράπεζας σε ομόλογα.  
 
Επιπρόσθετα, ο επιτοκιακός κίνδυνος στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο αξιολογείται μέσω της ΕΔΑΚΕ σε ετήσια βάση, 
με σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που λαμβάνουν υπόψη μετρήσεις της ευαισθησίας στα καθαρά 
επιτοκιακά έσοδα, μετρήσεις της ευαισθησίας της οικονομικής αξίας, παράλληλες και μη παράλληλες μετακινήσεις 
στην καμπύλη επιτοκίων και κίνδυνο βάσης επιτοκίων. Για τις καταθέσεις όψεως, γίνεται η υπόθεση ότι τα επιτόκια 
τους έχουν μικρή ευαισθησία ως προς τα επιτόκια αγοράς, βασιζόμενοι στη παρατήρηση των χαρακτηριστικών της 
συμπεριφοράς των λογαριασμών αυτών διαχρονικά σε σχέση με τις κινήσεις των επιτοκίων αγοράς.  
 
Η μέτρηση του επιτοκιακού κινδύνου πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Πιο κάτω περιγράφονται 
τρεις βασικές μέθοδοι με τις οποίες ο Όμιλος διαχειρίζεται τον επιτοκιακό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο:    

 
(α)  Επιτοκιακά Ανοίγματα (IR Gap)  
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον επιτοκιακό κίνδυνο μέσω παρακολούθησης των επιτοκιακών ανοιγμάτων ανά νόμισμα, 
ανά χρονική ζώνη και συνολικά. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατατάσσονται σε διάφορες χρονικές 
περιόδους ανάλογα με το πότε αναπροσαρμόζεται το επιτόκιο τους. Το επιτοκιακό άνοιγμα ανά χρονικό διάστημα 
είναι η διαφορά των περιουσιακών στοιχείων από τις υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η 
διαδικασία βοηθά στην αναγνώριση των χρονικών διαστημάτων με σημαντικά επιτοκιακά ανοίγματα.  
 
(β)  Ανάλυση Ευαισθησίας για την Μεταβολή της Οικονομικής Αξίας (NPV Sensitivity) 
Επιπρόσθετα από την παρακολούθηση των επιτοκιακών ανοιγμάτων, η διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου 
διεξάγεται κατά κύριο λόγο με την παρακολούθηση της ευαισθησίας της οικονομικής αξίας του Ομίλου σε διάφορα 
σενάρια μεταβολής των επιτοκίων.  

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στην οικονομική αξία του Ομίλου από μεταβολή ±100 μονάδων 
βάσης στα επιτόκια ανά νόμισμα3, στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 

Μεταβολή (€000)  
 

Ευρώ 

Δολάρια 
Αμερικής 

Άλλα 
νομίσματα 

 

Σύνολο 

+100 μονάδες βάσης  (13.109) 433 1.342 (11.333) 

-100 μονάδες βάσης4  13.109 (433) (1.342) 11.333 

 

                                                 
3 Ποσοστό των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου θεωρείται πιο σταθερό (core deposits) και εισάγεται σε χρονικά διαστήματα με μέση λήξη 
τα τρία χρόνια. Σημειώνεται ότι για την προεξόφληση που χρειάζεται να γίνει στους υπολογισμούς, χρησιμοποιείται η καμπύλη αποδόσεων 
που δεν περιλαμβάνει πιστωτικό κίνδυνο (risk-free yield curve) για κάθε νόμισμα.   
4 Με τα σημερινά δεδομένα, η μείωση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης είναι θεωρητική αφού τα επιτόκια αγοράς στο Ευρώ και στα 
περισσότερα ξένα νομίσματα βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 
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(γ)  Ανάλυση Ευαισθησίας για Μεταβολές στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII Sensitivity) 
Ο Όμιλος παρακολουθεί επίσης τον επιτοκιακό κίνδυνο μέσω της ευαισθησίας των καθαρών εσόδων του από 
τόκους σε διάφορα σενάρια αλλαγής των επιτοκίων.  Αυτή η ανάλυση διενεργείται για χρονικό ορίζοντα 12 μηνών 
με σενάρια παρόμοια μ’ αυτά που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση ευαισθησίας της οικονομικής αξίας του Ομίλου. 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους (για τους επόμενους 
12 μήνες) από μεταβολή ±100 μονάδων βάσης στα επιτόκια ανά νόμισμα5, στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 

Μεταβολή (€000)  
 

Ευρώ 

Δολάρια 
Αμερικής 

Άλλα 
νομίσματα 

 

Σύνολο 

+100 μονάδες βάσης  23.093 16.215 1.322 40.629 

-100 μονάδες βάσης4  (23.093) (16.215) (1.322) (40.629) 

 
Το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ομόλογα. Η Τράπεζα διατηρεί ένα Πλαίσιο Επενδύσεων 
Ομολόγων το οποίο διέπει τις επενδύσεις σε ομόλογα στο Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο, και το οποίο εγκρίνεται από 
το Δ.Σ. Ο κίνδυνος από τις επενδύσεις ομολόγων που κατατάσσονται στη λογιστική κατηγορία ‘διαθέσιμα προς 
πώληση’, αν και περιλαμβάνεται στη μέτρηση επιτοκιακού κινδύνου που περιγράφεται πιο πάνω, αξιολογείται και 
ξεχωριστά (μαζί με τον κίνδυνο των ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών). Η Τράπεζα αξιολογεί τον κίνδυνο 
αγοράς των ομολόγων αυτών με μέτρηση της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR), με περίοδο διακράτησης ένα μήνα και βαθμό 
εμπιστοσύνης 99%. Η Τράπεζα έχει θέσει εσωτερικό όριο σε αυτή τη μέτρηση κινδύνου. 

 
6.2.4.2.1 Ανοίγματα σε μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 
Ο Όμιλος έχει διαχωρίσει τις επενδύσεις σε μετοχές στις ακόλουθες κατηγορίες. Η κατάταξη των επενδύσεων στις 
πιο κάτω κατηγορίες γίνεται κατά την αρχική αναγνώρισή τους με βάση τα χαρακτηριστικά τους και το σκοπό 
απόκτησής τους. 
 
(α) Στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
 
Στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση: αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα που αποκτήθηκαν ή 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς μέλλον ή αποτελούν μέρος 
χαρτοφυλακίου στοιχείων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις 
πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών. 
 
Στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση: αφορούν 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που αρχικά προσδιορίζονται σε αυτή την κατηγορία όταν ο προσδιορισμός αυτός 
καταλήγει σε πιο σχετική πληροφόρηση, διότι: 

 απαλείφει ή μειώνει αισθητά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή την αναγνώριση που θα απέρρεε 
διαφορετικά από την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των 
σχετικών κερδών και ζημιών σε διαφορετικές βάσεις, ή 

 μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή και των 
δύο τυγχάνει διαχείρισης και η απόδοσή της αξιολογείται σε επίπεδο εύλογης αξίας, σύμφωνα με 
τεκμηριωμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων. Πληροφόρηση σχετικά με την ομάδα 
παρέχεται εσωτερικά σε αυτό το επίπεδο στα βασικά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. 

 
Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμούνται μέσω των αποτελεσμάτων 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 
 
(β) Διαθέσιμες προς πώληση 
 
Οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
προσδιορίζονται ως διαθέσιμα προς πώληση ή που δεν κατατάσσονται σε κάποια άλλη κατηγορία 

                                                 
5 Για τις καταθέσεις όψεως, γίνεται η υπόθεση ότι τα επιτόκια θα μεταβληθούν μόνο κατά 15 μονάδες βάσης στο Ευρώ και ότι θα 
παραμείνουν αμετάβλητα στα ξένα νομίσματα. 



 
 

Πυλώνας ΙΙΙ Ομίλου της Βασιλείας ΙΙI 2016   

   

       

75 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση μπορεί να κρατηθούν για 
μια αόριστη χρονική περίοδο ή να διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, ή ως 
αποτέλεσμα μεταβολών των κινδύνων αγοράς. 
  
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. Κέρδη 
ή ζημίες που προκύπτουν λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, εκτός 
από ζημίες απομείωσης. Κατά τη διάθεση ή απομείωση μίας επένδυσης το συσσωρευμένο κέρδος ή ζημία που 
είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
 
Επιμέτρηση σε εύλογη αξία 
 
Εύλογη αξία είναι το ποσό που θα μπορούσε να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή να 
πληρωθεί για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συνήθη συναλλαγή μεταξύ των συμμετεχόντων στην κύρια 
ή, εν ελλείψει αυτής, στην πιο συμφέρουσα αγορά στην οποία ο Όμιλος έχει πρόσβαση κατά την ημερομηνία 
επιμέτρησης. Η εύλογη αξία της υποχρέωσης αντανακλά τον κίνδυνο μη εξυπηρέτησης της. 
 
Ο Όμιλος επιμετρά την εύλογη αξία ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας τις τιμές  που παρουσιάζονται σε  μία ενεργό 
αγορά στην περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιμες. Μια αγορά θεωρείται ενεργός, εάν οι συναλλαγές για το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση παρουσιάζονται με επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε να παρέχονται τιμές  
σε συνεχή βάση. 
 
Αν δεν υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά, τότε ο Όμιλος χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης που 
μεγιστοποιούν τη χρήση των δεδομένων που παρατηρούνται στις αγορές και ελαχιστοποιούν τη χρήση μη 
παρατηρήσιμων δεδομένων. Η τεχνική αποτίμησης που χρησιμοποιείται ενσωματώνει όλες τις κύριες 
παραμέτρους που οι συμμετέχοντες στην αγορά θα λάμβαναν υπόψη στην τιμολόγηση μίας συναλλαγής. 
 
Η καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι 
συνήθως η τιμή της συναλλαγής δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη. Αν ο 
Όμιλος κρίνει ότι η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση διαφέρει από την τιμή συναλλαγής και η εύλογη αξία 
δεν αποδεικνύεται ούτε από χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά για όμοια στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, 
ούτε βασίζεται σε τεχνική αποτίμησης που χρησιμοποιεί μόνο δεδομένα που έχουν εξαχθεί από τις αγορές, τότε, 
το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται αρχικά στην εύλογη αξία, προσαρμοσμένη έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ της 
εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και της τιμή της συναλλαγής να παρουσιάζεται ως αναβαλλόμενο 
έσοδο/έξοδο. Στη συνέχεια, η διαφορά αυτή αναγνωρίζεται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής του μέσου, χρησιμοποιώντας κατάλληλη μεθοδολογία καταμερισμού, αλλά όχι αργότερα από 
όταν η αποτίμηση υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από παρατηρήσιμα δεδομένα που εξάγονται αποκλειστικά από τις 
αγορές ή η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί. 
 
Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση που επιμετρείται στην εύλογη αξία έχει μια τιμή προσφοράς και 
μια τιμή ζήτησης, τότε ο Όμιλος επιμετρά τα περιουσιακά στοιχεία και θέσεις ενεργητικού στην τιμή προσφοράς και 
τα στοιχεία παθητικού και θέσεις παθητικού στην τιμή ζήτησης. 
 
Τα χαρτοφυλάκια των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι εκτεθειμένα σε 
κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, τα οποία διαχειρίζεται ο Όμιλος με βάση την καθαρή έκθεση είτε σε κίνδυνο 
αγοράς είτε σε πιστωτικό κίνδυνο, επιμετρούνται με βάση το αντίτιμο που θα ληφθεί  από την πώληση μίας καθαρής 
θέσης ενεργητικού (ή θα πληρωθεί για το διακανονισμό μιας καθαρής θέσης παθητικού) για κάθε συγκεκριμένη 
έκθεση σε κίνδυνο. Οι προσαρμογές σε επίπεδο χαρτοφυλακίου κατανέμονται στα συγκεκριμένα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις με βάση  το σχετικό κίνδυνο του κάθε μέσου στο χαρτοφυλάκιο. 
 
Οι επενδύσεις σε μετοχές προοριζόμενες για εμπορική εκμετάλλευση περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών. Οι υπόλοιπες επενδύσεις σε μετοχές περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. 
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Οι πιο κάτω πληροφορίες δημοσιοποιούνται σε σχέση με ανοίγματα σε μετοχές τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών: 
 

Μετοχές διαθέσιμες προς πώληση (€000)   2016 

 

Εισηγμένοι τίτλοι  982 

Μη-εισηγμένοι τίτλοι  7.228 

Σύνολο - Λογιστική αξία/Εύλογη αξία  8.210 

 

Κέρδη από διάθεση επενδύσεων σε μετοχές διαθέσιμες προς πώληση  - 

Συσσωρευμένη επανεκτίμηση επενδύσεων σε μετοχές διαθέσιμες προς πώληση που περιλαμβάνεται 
στα αποθεματικά επανεκτίμησης  5.180 

 
Οι θέσεις σε εισηγμένους τίτλους που κατέχει η Τράπεζα αφορούν θέσεις σε μετοχικούς τίτλους σε μια εταιρεία η 
οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Οι θέσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αφορούν κυρίως 
θέσεις που διατηρεί η Τράπεζα σαν μέρος των τραπεζικών της δραστηριοτήτων. Όπως φαίνεται και από τους 
αριθμούς στον πιο πάνω πίνακα, οι θέσεις που διατηρεί η Τράπεζα σε μετοχές είναι μικρές. 
 

6.2.4.2.2 Πολιτική για την αντιστάθμιση κινδύνων αγοράς 
 Αντιστάθμιση είναι η πρακτική τοποθέτησης σε μια αγορά για αντιστάθμιση και εξισορρόπηση έναντι του κινδύνου 
που αποκτάται  με την ανάληψη μιας θέσης σε μια αντίθετη αγορά ή επένδυση. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί συνήθως 
παράγωγα ως μέσα αντιστάθμισης κινδύνου και όπου κρίνεται ότι η αντιστάθμιση θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 
σύμφωνα με την πολιτική του. Τα παράγωγα είναι είτε συμβάσεις που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά είτε 
συμβάσεις που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ο Όμιλος στο παρόν στάδιο κατέχει τις ακόλουθες 
συμβάσεις για σκοπούς αντιστάθμισης: ανταλλαγές επιτοκίων, προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος  και 
ανταλλαγές συναλλάγματος και συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης επιτοκίων. Οι συναλλαγές αντιστάθμισης 
κινδύνων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως λογιστικές αντισταθμίσεις ή ως οικονομικές αντισταθμίσεις. 
Οικονομικές αντισταθμίσεις προκύπτουν όταν η Τράπεζα διαπραγματεύεται με συμβάσεις παραγώγων για 
σκοπούς διαχείρισης δικών της κινδύνων αλλά, οι συμβάσεις στις οποίες συνάπτει δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
ή δεν εγκρίνονται ως λογιστική αντιστάθμιση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ). Η λογιστική αντιστάθμιση κατηγοριοποιείται ως αντιστάθμιση εύλογης αξίας (fair value hedge) ή 
αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedge). H λογιστική μεταχείριση αυτών των συναλλαγών γίνεται 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Η Τράπεζα σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχει την αποτελεσματικότητα των σχέσεων 
αντιστάθμισης τόσο των οικονομικών όσο και των λογιστικών αντισταθμίσεων.   
 

6.2.5 Εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ για τον Κίνδυνο Αγοράς – Πυλώνας I 
Ο Όμιλος έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Κανονισμού 275/2013 από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
 
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από τον Όμιλο για τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτούμενων κεφαλαίων είναι 
η Τυποποιημένη Μέθοδος. Με βάση την μέθοδο αυτή, η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως το άθροισμα των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων επί των θέσεων κινδύνου από επιτόκια, μετοχές, χρεόγραφα, ξένο συνάλλαγμα και 
παράγωγα που πηγάζουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μοντέλα ανά 
κατηγορία κινδύνου.  
 

Πιο κάτω παρουσιάζεται το απαιτούμενο κεφάλαιο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ανά κατηγορία κινδύνου: 
 

 31 Δεκεμβρίου 2016 (€000)    
Κεφαλαιακές 

Απαιτήσεις 
Σύνολο 

Κίνδυνος θέσης        

Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι -   Ειδικός κίνδυνος  -   

    -   Γενικός κίνδυνος  699   699 

Μετοχές -   Ειδικός κίνδυνος  23  

  -   Γενικός κίνδυνος  23 46 

Κίνδυνος Συναλλάγματος   -  - 

       745 
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Να σημειωθεί ότι με βάση το Άρθρο 351 της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 575/2013, η Τράπεζα υποχρεούται να 
διατηρεί κεφάλαιο για κίνδυνο συναλλάγματος μόνο εάν η συνολική καθαρή θέση σε συνάλλαγμα υπερβαίνει το 
2% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση της Τράπεζας, η συνολική καθαρή θέση σε συνάλλαγμα 
ήταν μικρότερη από το 2%, επομένως δεν χρειάζεται η διακράτηση κεφαλαίου για κίνδυνο συναλλάγματος.   
 
Η Τράπεζα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της χρησιμοποιεί ανταποκρίτριες τράπεζες για συναλλαγές σε 
ξένα νομίσματα. Για τα κύρια ξένα νομίσματα η Τράπεζα χρησιμοποιεί τρεις ανταποκρίτριες τράπεζες για 
συναλλαγές σε Δολάρια Αμερικής, εκ των οποίων μια καλύπτει όλο το φάσμα των δολαριακών συναλλαγών, τρεις 
για Αγγλικές Λίρες, τέσσερις για Ρωσικά Ρούβλια και δύο για Ελβετικά Φράγκα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαχείριση των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας, βλέπε την 
Σημείωση 48 των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.  
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6.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
6.3.1 Ορισμός Λειτουργικού Κινδύνου 
Ο Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης ζημιάς ως αποτέλεσμα αποτυχίας ή 
ανεπάρκειας εσωτερικών διαδικασιών η/και συστημάτων, ανθρώπινου παράγοντα η από εξωτερικά/εξωγενή 
γεγονότα. Για τον Όμιλο Ελληνικής, ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει  τον νομικό κίνδυνο, τον κίνδυνο επαγγελματικής 
συμπεριφοράς καθώς και τον κίνδυνο φήμης, αλλά αποκλείει τον στρατηγικό κίνδυνο. 
 
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις αρχές και τις διατάξεις που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές των Οδηγιών 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και της Βασιλείας ΙΙΙ, όπως υοθετίθηκαν 
από την ΕΕ και την Επιτροπή Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Τραπεζών (CEBS). 

 
6.3.2 Οι  Τρείς Γραμμές Άμυνας (the Three Lines of Defense) – ρόλοι, ευθύνες, υποχρεώσεις  
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας εύρωστης κουλτούρας διαχείρισης 
λειτουργικού κινδύνου, όπου οι ρόλοι των επιχειρηματικών και ελεγκτικών λειτουργιών, κάτω από ένα μοντέλο 3ων 
Γραμμών Άμυνας, είναι κατανοητοί και σεβαστοί. Το ΔΣ ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο, την ‘πρόκληση’ και 
ενδελεχή ανάλυση των λειτουργικών  κινδύνων που αναγνωρίζονται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτοί 
διαχειρίζονται μέσα στη διάθεση ανάληψης των κινδύνων. 
 
Η πρώτη γραμμή άμυνας αποτελείται από τις Διευθύνσεις Γραμμών/Ανώτερων Διευθυντών, που αναλαμβάνουν 
την τελική ευθύνη των κινδύνων του  Ομίλου. Η Διοίκηση των Επιχειρηματικών Γραμμών είναι υπεύθυνη για την 
αναγνώριση και την διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τα προϊόντα, τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες 
και τα συστήματα κάτω από τις αρμοδιότητες τους. 
 
Η  δεύτερη γραμμή άμυνας αποτελείται από μια ανεξάρτητη Μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου που 
επιβλέπει τη διαχείριση του κινδύνου, την καθιέρωση και παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση και ενσωμάτωση 
των πολιτικών, την υπεύθυνη ευθυγράμμιση τους με τους κίνδυνους και τη στρατηγική και την παροχή 
διασφαλίσεων στον Εσωτερικό Έλεγχο για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών και διαδικασιών. Οι υπηρεσίες 
Ασφάλειας Πληροφοριών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου, αποτελούν επίσης μέρος της 2ης Γραμμής 
Άμυνας, και διέπονται  από ξεχωριστά καταστατικά, όπου οι ρόλοι της 2ης γραμμής και οι αρμοδιότητες της κάθε 
υπηρεσίας, αναφέρονται αντίστοιχα και ρητά. Οι ακόλουθες Μονάδες του Ομίλου εκτελούν και κάποιους ρόλους 
2ης γραμμής: Επιχειρησιακή Συνέχεια, Ασφάλειας & Υγεία, Εσωτερική Νομική Υπηρεσία, Ανθρωπίνου Δυναμικού 
και Φορολογίας. 
 
Η τρίτη γραμμή άμυνας είναι ο Εσωτερικός Έλεγχος του Ομίλου και αποτελεί την ανεξάρτητη  αναθεώρηση και 
επικύρωση για αντικειμενική επαλήθευση  της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης λειτουργικών 
κινδύνων του Ομίλου. 
 
Και οι τρείς γραμμές άμυνας αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι κατά μια έννοια, η τέταρτη γραμμή 
άμυνας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

6.3.3 Υπηρεσία Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων Ομίλου (ΥΔΛΚ)  
Η ΥΔΛΚ είναι μία ανεξάρτητη υπηρεσία κάτω από τον Ανώτατος Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνου, εξουσιοδοτημένη 
να επιβλέπει την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. 
 
Κάτω από τις εντολές της ως 2η Γραμμής Άμυνας, οι κύριες αρμοδιότητες της ΥΔΛΚ του Ομίλου περιλαμβάνουν: 

- Καθορισμό του Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου της Τράπεζας 
- Καθιέρωση του περιβάλλοντος ελέγχου για τον λειτουργικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και 
διαδικασιών 
- Σχεδιασμός εργαλείων διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρηματικές 
μονάδες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου 
- Καθορισμός των εξουσιοδοτημένων εξουσιών, καθορισμός ορίων και ενδυνάμωση της ανάληψης κινδύνου 
από την 1η γραμμή άμυνας 
- Εφαρμογή συνεχούς και ανεξάρτητης πρόκλησης στη χρήση και παραγωγή των εργαλείων διαχείρισης 
λειτουργικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από την 1η γραμμή άμυνας 
- Σχεδιασμός και παροχή εκπαιδευτικής και πρακτικής κατάρτισης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον 
λειτουργικό κίνδυνο 



 
 

Πυλώνας ΙΙΙ Ομίλου της Βασιλείας ΙΙI 2016   

   

       

79 

- Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνου στην εκτελεστική διεύθυνση και στις αρμόδιες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 
- Προώθηση μιας ισχυρής κουλτούρας διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου 

 
Η ΥΔΛΚ καθοδηγεί και συμβουλεύει τις επιχειρηματικές μονάδες, τις θυγατρικές εταιρείες και τα τμήματα στη 
Τράπεζα και την Διοίκηση και λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας προς και από τις επιχειρηματικές μονάδες και με το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Η ΥΔΛΚ κάνει εισηγήσεις για χειρισμό των λειτουργικών κινδύνων που εντοπίζει σε όλα τα σημαντικά προϊόντα, 
υπηρεσίες, διαδικασίες και συστήματα της Τράπεζας, πριν αυτά υιοθετηθούν ή εφαρμοστούν. 

Αξιολογεί τους λειτουργικούς κινδύνους και δίνει κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και περιορισμό των 
πιθανών συνεπειών τους. Η Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου θεωρείται και αντιμετωπίζεται από την ΥΔΛΚ 
ως μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στο να υποβοηθά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου. 
 

6.3.4 Διαδικασίες Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων  
Οι διαδικασίες που εφαρμόζει η ΥΔΛΚ περιλαμβάνουν την αναγνώριση και καταγραφή, αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, έλεγχο και τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων τους οποίους ο Όμιλος αναλαμβάνει ή ενδέχεται 
να αναλάβει να αντιμετωπίσει (Κύκλος Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων). 
 
Για την αναγνώριση και διαχείριση των λειτουργικών τους κινδύνους από τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου 
(με τη βοήθεια της ΥΔΛΚ) χρησιμοποιούνται: 
  

- Ίδια γνώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους 

- Ετήσια Αξιολόγηση Λειτουργικού Κινδύνου 

- Πρόγραμμα Αναγνώρισης και Αυτοαξιολόγησης Κινδύνων και Ελέγχων (RCSA-Risk Control Self assessment) 

- Βασικοί Δείκτες Κινδύνου (KRIs-Key Risk Indicators)  

- Εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου 

- Εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου 
 

Η ΥΔΛΚ εισηγείται βελτιώσεις και βοηθά τα Τμήματα της 1ης Γραμμής Άμυνας στην εφαρμογή των μέτρων για 
περιορισμό των λειτουργικών κινδύνων που εμπεριέχονται σε σημαντικές διαδικασίες. Τα μέτρα περιλαμβάνουν  
καθαρές γραμμές ευθύνης, διαχωρισμό καθηκόντων, four eye principle, και τους ελέγχους των καταστάσεων. Αυτά 
τα μέτρα είναι ευθυγραμμισμένα με τις αρχές που υιοθετούνται από το Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων 
Ομίλου. 
 

6.3.5 Συστήματα Αναφοράς  
Η ΥΔΛΚ χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες και  στοιχεία από το Σύστημα Καταγραφής Λειτουργικών 
Κινδύνων (RCMS - Risk & Compliance Management System), από τις Ετήσιες Αξιολογήσεις Λειτουργικών 
Κινδύνων, και μαζί με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στις ad-hoc αξιολογήσεις και 
ελέγχους των επιχειρησιακών μονάδων, υποβάλλει εκθέσεις για τα ακόλουθα θέματα: 

- Ζημίες / λάθη / παρ’ ολίγον ζημίες 

- Επιχειρησιακές διακοπές και ανεπάρκειες συστημάτων 

- Γεγονότα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη φήμη του Ομίλου 

- Βασικούς Δείκτες κινδύνου 

- Αξιολογήσεις λειτουργικού κινδύνου από τις επιχειρηματικές μονάδες 

- Υποθέσεις που χειρίστηκαν/χειρίζονται οι  Νομικές Υπηρεσίες,  στις  οποίες  εντοπίσθηκαν/παρατηρήθηκαν 
γεγονότα λειτουργικού κινδύνου.    

 
Οι εκθέσεις  υποβάλλονται:  
- Μηνιαία στο Εκτελεστικό σώμα (Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου & Ελέγχου), μέσα απο την οποία τονίζονται 

βασικά θέματα λειτουργικού κινδύνου, υποβάλλονται σχετικές αιτήσεις για έγκριση / κλιμάκωση, 
παρουσιάζονται σημαντικά εσωτερικά και εξωτερικά περιστατικά λειτουργικού κινδύνου, καθώς και επιλεγμένοι 
βασικοί δείκτες λειτουργικού κινδύνου. 

- Τριμηνιαία προς  την Επιτροπή Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων του Διοικητικού Συμβούλιου με τους 
σημαντικότερους λειτουργικούς κινδύνους που είναι εκτεθειμένος ο Όμιλος, τα σχετικά μέτρα που λαμβάνονται 
και σχετικές εισηγήσεις 
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- Ετήσια έκθεση στην ΚΤΚ μέσω της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας με βάση 
το Πυλώνα ΙΙ. 

 
6.3.6 Πολιτικές Αντιστάθμισης και Μείωσης Κινδύνων  
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο Κύκλος Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων εφαρμόζεται από την ΥΔΛΚ και από 
τις επιχειρηματικές μονάδες μέσω των καθημερινών λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και μέσα από την καταγραφή 
των αναγνωρισμένων εγγενών ή πιθανών λειτουργικών κινδύνων και τα γεγονότα λειτουργικού κινδύνου μέσω του 
Συστήματος Καταγραφής Λειτουργικών Κινδύνων (RCMS). 
 
Οι αναγνωρισμένοι λειτουργικοί κίνδυνοι αξιολογούνται κατά πόσο μπορούν να είναι ανεκτοί, να τύχουν χειρισμού, 
να μεταφερθούν ή να τερματιστούν. Σύμφωνα με τη Διάθεση Ανάληψης Κινδύνων του Ομίλου, ο Όμιλος «δεν θα 
εκτεθεί σε κανένα κίνδυνο που δεν μπορεί να αξιολογηθεί, να αναφερθεί, να ελεγχθεί ή που, σε ακραίες 
περιπτώσεις, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της τράπεζας" 
 
Η ΥΔΛΚ παρακολουθεί τα όρια συναλλαγών και μετρητών, όπως αυτά κατανέμονται από τη Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνου του ΔΣ, στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, και από τον τελευταίο στους Γενικούς Διευθυντές και 
Διευθυντές Γραμμής. 
 

Η παρακολούθηση του Λειτουργικού Κινδύνου περιλαμβάνει μία σειρά από παράγοντες όπως: 
- Το μέγεθος της μέγιστης πιθανής απώλειας και την εκτιμημένη πιθανότητα εκδήλωσης. 
- Τη φύση, πολυπλοκότητα και μέγεθος των σχετικών δραστηριοτήτων και στρατηγικών στόχων. 
- Τις πιθανές επιπτώσεις στην κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια από τους αναγνωρισμένους λειτουργικούς 
κινδύνους, τις επιπτώσεις στη, συμπεριλαμβανομένου του Πυλώνα ΙΙ, θέματα προσωπικού και πιθανές επιπτώσεις 
στη φήμη του Ομίλου. 
 

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται επίσης στη διαχείριση διαδικασιών, στην εκπαίδευση του προσωπικού, 
περιλαμβανομένου της συνεχής ανάπτυξης του δικτύου “Risk Champions”, στην εφαρμογή ορίων, στη δημιουργία 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης και γενικότερα στην εμπέδωση κουλτούρας διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων. Για το 
σκοπό αυτό, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και κατάρτισης με τον λειτουργικό κίνδυνο, που 
περιλαμβάνει την οργάνωση εργαστηρίων και ενημερωτικές συνεδρίες, στοχεύει στο να δημιουργήσει μια ισχυρή 
κουλτούρα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και να ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με συγκεκριμένα εργαλεία 
και διαδικασίες διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. 
 

6.3.7 Εσωτερικός  Έλεγχος 
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης διενεργεί ελέγχους και συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και τον 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου για την καταλληλόλητα των διαδικασιών Διαχείρισης Λειτουργικών 
Κινδύνων Ομίλου. Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής για τη 
Διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων του Ομίλου. 
 

6.3.8 Εξωτερικός  Έλεγχος 
Διενεργούνται επίσης έλεγχοι από εξωτερικούς ελεγκτές και την ΚΤΚ για την καταλληλότατα των διαδικασιών 
διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων. 
 

6.3.9 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις 
Ο Όμιλος εφαρμόζει τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη ως βάση υπολογισμού του απαιτούμενου κεφαλαίου για 
λειτουργικό κίνδυνο. 
 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου: 

Λειτουργικός Κίνδυνος (€000)  
Ελάχιστη 

Κεφαλαιακή 
Απαίτηση 

Μέθοδος Βασικού Δείκτη  36.863 

Σύνολο Απαιτούμενου Κεφαλαίου  36.863 

 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων, παρουσιάζονται 
στην Σημείωση 48 των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
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7. ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΒΑΡΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Επιβαρυμένο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι μίας 
υφιστάμενης υποχρέωσης και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τον Όμιλο για περαιτέρω απαιτήσεις 
εξασφάλισης ή ρευστότητας. Μη επιβαρυμένο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν έχει 
δεσμευθεί έναντι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης. 
 
Το σύνολο του ενεργητικού τα οποία επιβαρύνονται αποτελούν μικρό ποσοστό του συνόλου των περιουσιακών 
στοιχείων της Τράπεζας.  Υπάρχει μόνο μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, οι λογαριασμοί μετρητών, που 
επιβαρύνονται κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η επιβάρυνση των λογαριασμών μετρητών προέρχεται από δύο 
κύριες πηγές. Η πρώτη είναι λόγω των συμφωνιών CSA που υπογράφονται με τους αντισυμβαλλομένους της 
Τράπεζας σε παράγωγα, κάτι που είναι κοινή πρακτική στην αγορά. Η δεύτερη πηγή οφείλεται σε μια συμφωνία 
CLS (Continuous Linked Settlements) που η Τράπεζα έχει υπογράψει ως τρίτο μέλος. 
 
Σε γενικές γραμμές, ως μέρος της πολιτικής της, η Τράπεζα δεν επιβαρύνει σημαντικά ποσοστά περιουσιακών 
στοιχείων. Ωστόσο, η Τράπεζα κατέχει ένα απόθεμα επιλέξιμων ομολόγων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν 
οι συνθήκες αλλάξουν και προκύπτει η ανάγκη, για άντληση άμεσης χρηματοδότησης. 
 
Η Τράπεζα δεν χρησιμοποιεί σε γενικές γραμμές τις υποθήκες που παρέχονται από τους πελάτες για να 
εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των επιβαρυμένων και μη επιβαρυμένων περιουσιακών στοιχείων 
στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 

Κατάσταση των επιβαρυμένων και 
μη επιβαρυμένων στοιχείων 
ενεργητικού (€000) 

 

Λογιστική αξία 
επιβαρυμένων 
περιουσιακών 

στοιχείων  

Εύλογη αξία 
επιβαρυμένων 
περιουσιακών 

στοιχείων  

Λογιστική αξία μη 
επιβαρυμένων 
περιουσιακών 

στοιχείων 

Εύλογη αξία μη 
επιβαρυμένων 
περιουσιακών 

στοιχείων  

Μετοχικοί τίτλοι  - - 8.503 8.503 

Χρεωστικά ομόλογα  - - 1.149.132 1.149.132 

Δάνεια  110.979 N/A 5.393.727 N/A 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  - - 375.262 N/A 

Περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος 
παροχής στοιχείων 

 110.979 N/A 6.926.624 N/A 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των εξασφαλίσεων που έχουν εισπραχθεί σχετικά με τα 
επιβαρυμένα και μη επιβαρυμένα περιουσιακά στοιχεία στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 

 

Κατάσταση των εξασφαλίσεων που έχουν εισπραχθεί 
σχετικά με τα επιβαρυμένα και μη επιβαρυμένα περιουσιακά 
στοιχεία (€000)  

 

Εύλογη αξία 
επιβαρυμένης 

εξασφάλισης που έχει 
εισπραχθεί ή ίδιων 

χρεωστικών 
ομολόγων που έχουν 

εκδοθεί 

Εύλογη αξία 
επιβαρυμένης 

εξασφάλισης που έχει 
εισπραχθεί ή ίδιων 

χρεωστικών ομολόγων 
που έχουν εκδοθεί επί 
των οποίων μπορεί να 

συσταθεί βάρος 

Εξασφάλιση που έχει εισπραχθεί από το ίδρυμα παροχής 
στοιχείων 

 - 7.403.987 

Μετοχικοί τίτλοι  - 51.081 

Χρεωστικά ομόλογα  - 13.677 

Λοιπές εξασφαλίσεις που έχουν εισπραχθεί  - 7.339.229 

Ίδιοι εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι πέραν των ίδιων καλυμμένων 
ομολογιών ή των παρακρατηθέντων προϊόντων τιτλοποίησης 
(asset backed securities - ABS) 

 - - 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των επιβαρυμένων περιουσιακών στοιχείων και των 
εξασφαλίσεων που έχουν εισπραχθεί καθώς και συναφείς υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 
 

Κατάσταση των επιβαρυμένων στοιχείων ενεργητικού και 
των εξασφαλίσεων που έχουν εισπραχθεί καθώς και 
συναφείς υποχρεώσεις (€000) 

 

Αντίστοιχες 
υποχρεώσεις, 

ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις ή τίτλοι 

που χορηγήθηκαν 

Περιουσιακά στοιχεία, 
εξασφαλίσεις που έχουν 

εισπραχθεί και ίδια 
χρεωστικά ομόλογα 

πέραν των ίδιων 
καλυμμένων ομολογιών 

και των 
παρακρατηθέντων 

προϊόντων τιτλοποίησης 
(asset backed securities - 

ABS) 

Λογιστική αξία επιλεγμένων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων  3.545 34.723 
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8. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 
 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Άρθρο 429, ο δείκτης 
μόχλευσης υπολογίζεται ως το μέτρο κεφαλαίου ενός ιδρύματος προς το μέτρο συνολικού ανοίγματος του 
ιδρύματος αυτού και εκφράζεται ως ποσοστό.  
 
Ο δείκτης μόχλευσης του Ομίλου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δύο παραμέτρους κεφαλαίου:  
(α) Κεφάλαια Κατηγορίας 1: ολοκληρωτικός ορισμός που ενσωματώθηκε σταδιακά. 
(β) Κεφάλαια Κατηγορίας 1: μεταβατικός ορισμός. 
 
Σύμφωνα με τον πιο πάνω Κανονισμό και τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ.2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2014, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ο Δείκτης Μόχλευσης, του Ομίλου διαμορφώθηκε 
στο 8,75% και της Τράπεζας στο 8,74%. Ο Δείκτης Μόχλευσης του Ομίλου με μεταβατικές διατάξεις διαμορφώθηκε 
στο 8,71% και της Τράπεζας στο 8,70%.  
 
Συμφιλίωση των περιουσιακών στοιχείων και του συνολικού ανοίγματος του δείκτη 
μόχλευσης (€000) 

  31 Δεκεμβρίου 2016 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων όπως παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις   7.037.604 

Προσαρμογή για οντότητες οι οποίες ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς αλλά δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο της κανονιστικής ενοποίησης 

  (48.429) 

Προσαρμογές για παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα  1.110 

Προσαρμογές για ανοίγματα εκτός ισολογισμού (π.χ. μετατροπή ανοιγμάτων εκτός ισολογισμού σε 
πιστωτικά ισοδύναμα) 

  306.173 

Άλλες προσαρμογές   (24.333) 

Συνολικό άνοιγμα δείκτη μόχλευσης   7.272.125 
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Δείκτης Μόχλευσης – Κοινές Γνωστοποιήσεις (€000)  
Συνολικό άνοιγμα 
δείκτη μόχλευσης 

Αξίες Ανοιγμάτων   

Παράγωγα: Τρέχον Κόστος Αντικατάστασης   8.057 

Παράγωγα: Προσαύξηση σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει τρεχουσών τιμών αγοράς  3.978 

Στοιχεία εκτός ισολογισμού με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής (CCF) 10% σύμφωνα με το 
Άρθρο 429 (Π.10) του CRR 

 49.115 

Στοιχεία εκτός ισολογισμού με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής (CCF) 20% σύμφωνα με το 
Άρθρο 429 (Π.10) του CRR 

 890 

Στοιχεία εκτός ισολογισμού με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής (CCF) 50% σύμφωνα με το 
Άρθρο 429 (Π.10) του CRR 

 103.168 

Στοιχεία εκτός ισολογισμού με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής (CCF) 100% σύμφωνα με το 
Άρθρο 429 (Π.10) του CRR 

 153.000 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία   6.985.453 

(-) Ποσό περιουσιακού στοιχείου που αφαιρείται – κεφάλαιο της κατηγορίας 1  - ορισμός με 
μεταβατικές διατάξεις 

 (34.922) 

(-) Ποσό περιουσιακού στοιχείου που αφαιρείται – κεφάλαιο της κατηγορίας 1  - ορισμός χωρίς 
μεταβατικές διατάξεις 

 (31.536) 

Συνολικό άνοιγμα του Δείκτη Μόχλευσης – ορισμός με μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου της 
κατηγορίας 1  

 7.268.739 

Συνολικό άνοιγμα του Δείκτη Μόχλευσης ορισμός χωρίς μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου της 
κατηγορίας 1 

 7.272.125 

 Κεφάλαιο   

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Tier 1 capital) – ορισμός με μεταβατικές διατάξεις  633.248 

Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 (Tier 1 capital) – ορισμός χωρίς μεταβατικές διατάξεις  636.634 

Δείκτης Μόχλευσης   

Δείκτης Μόχλευσης – ορισμός με μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου της κατηγορίας 1  8,71% 

Δείκτης Μόχλευσης – ορισμός χωρίς μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου της κατηγορίας 1  8,75% 
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Διαχωρισμός των Ανοιγμάτων εντός Ισολογισμού Άνοιγμα (εξαιρουμένων παραγώγων και 
συμφωνιών επαναγοράς) (€000) 

  31 Δεκεμβρίου 2016 

Ανοίγματα Βιβλίου Συναλλαγών   293 

Ανοίγματα Τραπεζικού Χαρτοφυλακίου, εκ των οποίων:   6.985.162 

Καλυμμένα Ομόλογα   38.815 

Ανοίγματα χειριζόμενα ως κρατικά   3.092.310 

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες   2.810.330 

Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές    - 

ΠΤΑ και διεθνείς οργανισμοί   281.980 

Οντότητες Δημοσίου Τομέα (ΟΔΤ)   - 

Ανοίγματα σε περιφερειακές κυβερνήσεις, ΠΤΑ, διεθνείς οργανισμούς και ΟΔΤ ΜΗ 
χειριζόμενα ως κρατικά 

  614 

Περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές ΜΗ χειριζόμενα ως κρατικά   614 

ΠΤΑ ΜΗ χειριζόμενες ως κρατικές   - 

ΟΔΤ ΜΗ χειριζόμενες ως κρατικές   - 

Ιδρύματα   544.340 

Ανοίγματα που καλύπτονται με ακίνητη περιουσία, εκ των οποίων   644.201 

Εξασφαλισμένα με υποθήκες σε οικιστική περιουσία   392.559 

Ανοίγματα Λιανικής   363.394 

ΜΜΕ Λιανικής   133.165 

Ανοίγματα σε Εταιρίες   606.240 

Χρηματοοικονομικού Τομέα   23.409 

Μη Χρηματοοικονομικού τομέαl   582.831 

Ανοίγματα σε ΜΜΕ   468.211 

Ανοίγματα σε Εταιρίες εκτός από ΜΜΕ   114.620 

Ανοίγματα σε καθυστέρηση   779.319 

Άλλα ανοίγματα, εκ των οποίων:   915.929 

Θέσεις Τιτλοποίησης   19.844 

Συνολικό εντός Ισολογισμού Άνοιγμα (εξαιρουμένων παραγώγων και συμφωνιών 
επαναγοράς) 

  6.985.453 

 
Ο δείκτης μόχλευσης του Ομίλου με βάση τις μεταβατικές διατάξεις μειώθηκε ελαφρώς κατά τη διάρκεια του 2016 
κυρίως λόγω μείωσης των Πρωτοβάθμιων Ιδίων Κεφαλαίων . Η μείωση μετριάσθηκε μερικώς λόγω μείωσης του 
παρονομαστή ο οποίος αφορά τα ανοίγματα που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης. 
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9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Οικονομικό Περιβάλλον και Εργασίες του Ομίλου στην Κύπρο 
Η Κύπρος ολοκλήρωσε το τριετές μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής τον Μάρτιο του 2016 και 
επανάκτησε  πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Η Κύπρος έχει εφαρμόσει σημαντικές δημοσιονομικές και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, οι οποίες 
αναμένεται να συμβάλουν στη διασφάλιση ισχυρής δημοσιονομικής διακυβέρνησης στα επόμενα χρόνια. Τα 
δημόσια οικονομικά σταθεροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου 
χρέους. Οι δημοσιονομικές εξελίξεις έχουν σε μεγάλο βαθμό υπερβεί τους στόχους για το πρωτογενές ισοζύγιο 
που είχαν καθοριστεί κατά την έναρξη του προγράμματος. Επίσης, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
της Κύπρου. Η καλύτερη από ότι αναμενόταν εξέλιξη της οικονομίας, μαζί με τη σταδιακή αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού τομέα, δημιούργησαν και διατήρησαν ένα κλίμα βελτιωμένης εμπιστοσύνης, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των μεγαλύτερων εγχώριων 
τραπεζικών ιδρυμάτων από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Αυτό επέτρεψε τρεις επιτυχείς εξόδους της χώρας στις 
διεθνείς αγορές κατά το 2016, με την απόδοση των κρατικών ομολόγων να μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα 
επιτρέποντας την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους με χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερο μέσο 
όρο διάρκειας. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch, τον Οκτώβριο 2016, αναβάθμισε την μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου 
κατά μια βαθμίδα σε ΒΒ- με θετικό ορίζοντα. Τον Μάρτιο του 2017, ο οίκος Standard and Poor’s αναβάθμισε την 
πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, επίσης κατά μια βαθμίδα, σε ΒΒ+ από ΒΒ που ήταν μέχρι τώρα, μια βαθμίδα 
πιο κάτω από την επενδυτική διαβάθμιση. Ο οίκος Moody’s, τον Αύγουστο 2016,  αναθεώρησε τον ορίζοντα του 
κυπριακού τραπεζικού συστήματος από σταθερό σε θετικό. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, και την απαίτηση της 
ελάχιστης πιστοληπτικής διαβάθμισης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, τα κυπριακά ομόλογα θα πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος όταν η Κύπρος επιστρέψει 
στην επενδυτική βαθμίδα με βάση την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Τον Ιούλιο 2016, η 
Κυπριακή Δημοκρατία, άντλησε χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, μέσω της έκδοσης επταετούς ομολόγου ύψους €1 δις με απόδοση 
3,8%. 
 
Η προσήλωση όσον αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής αποτέλεσε τον 
ακρογωνιαίο λίθο για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση. Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας από τις 
αρχές του 2015, συνεχίζεται με το πραγματικό ΑΕΠ να έχει αυξηθεί κατά 2,8% το 2016 σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Η σταθερή πορεία ανάκαμψης αντικατοπτρίζεται και στην αγορά 
εργασίας η οποία έχει την τάση να ακολουθεί την ανάκαμψη με μια χρονική υστέρηση. Ο αποπληθωρισμός που 
παρατηρείται από τους πρώτους μήνες του 2013 αρχίζει να αποκλιμακώνεται, καθώς, το επίπεδο τιμών το 2016 
μειώθηκε κατά 1,2%, σε σύγκριση με μείωση 1,5% το 2015. 
 
Η ανάπτυξη της οικονομίας προήλθε κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εν μέσω αρνητικού 
πληθωρισμού και υποστηρίχθηκε από την υποτίμηση του Ευρώ και των χαμηλών τιμών του πετρελαίου. Το 2016, 
η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Για την ίδια περίοδο, 
οι επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση 26%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία που κατέγραψαν οι 
επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό. Επίσης, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασαν αύξηση 
της τάξης του 8,7%. Από τομεακής πλευράς, η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε επίσης από την ανθεκτική επίδοση στις 
εξαγωγές υπηρεσιών του τουρισμού και των επαγγελματικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι αφίξεις τουριστών 
κατά το 2016 αυξήθηκαν κατά 19,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ενώ, τα έσοδα από τον τουρισμό 
αυξήθηκαν ετήσια κατά 12%. 
  
Η αγορά ακινήτων εξακολούθησε την προσαρμογή της κατά τη διάρκεια του 2016, με αποτέλεσμα η συνολική 
μείωση των τιμών από τα μέσα του 2008 να ανέλθει σε 32% (Δείκτης Τιμών Ακινήτων της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου). Νέα αύξηση κατέγραψαν κατά ολόκληρο το έτος 2016 οι πωλήσεις ακινήτων, σύμφωνα με στοιχεία που 
ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν κατατεθεί το 2016 ανήλθαν στα 
7.063 τεμάχια έναντι 4.952 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 43%. 
 
Oι μακροοικονομικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας είναι θετικές και συνοδεύονται από τη σημαντική 
αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2016, τη μείωση της ανεργίας και την περαιτέρω 
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βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών από την αρχή του έτους. Παρά τα σημαντικά βήματα που γίνονται προς την 
κατεύθυνση αποκατάστασης του οικονομικού κλίματος, κάποιος βαθμός αβεβαιότητας παραμένει καθώς 
εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα θέματα που χρειάζονται επίλυση, όπως ο υψηλός δείκτης των μη-
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), η υψηλή ανεργία και καθυστερήσεις στην προώθηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων. Τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού που έχουν οδηγήσει σε απομόχλευση αλλά και σε 
αυξημένα επίπεδα μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, συνεχίζουν να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη 
σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και τις οικονομικές προοπτικές, ειδικότερα μέσω μεταβολών 
στις τιμές των ακινήτων. 
 
Όσον αφορά τις εξωτερικές προκλήσεις, η οικονομία μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε περίπτωση που 
σημειωθούν χαμηλότεροι από τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και πιθανή επιβράδυνση 
της βρετανικής οικονομίας και περαιτέρω υποτίμηση της στερλίνας έναντι του ευρώ, λόγω της αυξημένης 
αβεβαιότητας που δημιουργείται μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ. Επίσης, πιθανή επιδείνωση των προοπτικών της Ρωσικής οικονομίας και οι γεωπολιτικές εντάσεις στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, ενδεχομένως να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στην 
οικονομική εμπιστοσύνη, στον τουρισμό και κατ’ επέκταση στη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Αφετέρου, οι  
γεωπολιτικές εντάσεις στις γειτονικές χώρες καθιστούν την Κύπρο ασφαλέστερο τουριστικό προορισμό και θα 
μπορούσαν επομένως να αντισταθμίσουν, σε σημαντικό βαθμό, την πιθανή μείωση του τουριστικού ρεύματος από 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, οι εξελίξεις που αφορούν την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και τα θέματα 
φυσικού αερίου παρακολουθούνται στενά για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των προοπτικών που 
δημιουργούνται. 
 
Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι μακροοικονομικές προοπτικές της Κύπρου είναι θετικές. Οι επίσημες προβλέψεις 
του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπουν αύξηση 2,8% το 2017. Η ανάκαμψη της 
εγχώριας ζήτησης αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας, με την ανεργία να 
αρχίσει να εμφανίζει σταδιακή υποχώρηση. Ο πληθωρισμός αναμένεται να  είναι θετικός, αλλά θα παραμείνει σε 
σχετικά χαμηλά επίπεδα, υπό την πίεση των μειώσεων των τιμών του πετρελαίου. 
 

Επιπτώσεις εξελίξεων 
Ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου έχει περάσει από μια φάση αναμόρφωσης και βρίσκεται τώρα σε μια ενισχυμένη 
θέση κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Το μέγεθός του έχει μειωθεί σε ένα μετριοπαθές σημείο ύψους 3,7 
φορές του ΑΕΠ ή περίπου τον μέσο όρο της ΕΕ. Η έκθεση στο εξωτερικό έχει εξαλειφθεί και οι εγχώριες τραπεζικές 
δραστηριότητες αποτελούν το κύριο μέλημα. Ενώ έγιναν αποφασιστικά βήματα και έχει επιτευχθεί ταχεία πρόοδος 
σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, το υψηλό ποσοστό των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχει αντίκτυπο τόσο 
στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και στην ικανότητά τους να επεκτείνουν πιστώσεις στην οικονομία. 
 
Η Τράπεζα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει με επιτυχία μέσα από την τραπεζική κρίση.  Έχει διατηρήσει καθ' όλη 
τη διάρκεια της κρίσης τη φήμη της για σταθερότητα και εμπιστοσύνη και επικεντρώνεται στην ενίσχυση και στην 
βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Παράλληλα, η άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα, της επιτρέπει 
παράλληλα να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται, με κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη. Η Τράπεζα 
έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για τις οικονομικές τους ανάγκες 
υποβοηθώντας έτσι την αναστήλωση της κυπριακής οικονομίας. Η Τράπεζα εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες και 
προοπτικές σε κάποιους τομείς της οικονομίας. Η επικέντρωση για νέο δανεισμό θα είναι σε εταιρείες που αυξάνουν 
την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας. Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα θα 
επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια, σε μικρά δάνεια σε νέους πελάτες και στη στήριξη υφιστάμενων πελατών 
που θεωρούνται βιώσιμοι. 
 
Τα υψηλά επίπεδα των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας. Μη 
αποτελεσματική εφαρμογή του Πλαισίου για την Αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις, ενδέχεται να καθυστερήσει την 
επιστροφή των υγειών πιστωτικών συνθηκών και της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Αναπόφευκτα, το υψηλό 
επίπεδο των µη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων διαβρώνει τα εισοδήματα της Τράπεζας, και μπορεί να δημιουργεί 
την ανάγκη για επιπρόσθετες προβλέψεις και κατ’ επέκταση μειώνει το κέρδος από συνήθεις εργασίες. 
Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η αγορά ακινήτων, η οποία είναι ένας σημαντικός οδηγός για τις 
προβλέψεις για απομειώσεις των χορηγήσεων σε πελάτες, εξακολουθεί να είναι άτονη και δημιουργεί 
περισσότερη πίεση στην κερδοφορία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αντιμετώπισης της ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου του Ομίλου, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την APS Holding a.s (APS) για τη 
διαχείριση των ακινήτων και ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της. Η 
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συμφωνία αυτή, η οποία υπόκειται στην ολοκλήρωσή της και την τελική έγκριση των εποπτικών και άλλων αρχών, 
είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την Ελληνική Τράπεζα και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του 
Ομίλου για αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού του μοντέλου. Οι κύριοι πυλώνες της 
στρατηγικής αυτής αφορούν τη μείωση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,  την αύξηση των νεών 
χορηγήσεων, μεγαλώνοντας το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, και την αύξηση των εσόδων της μέσω άλλων 
τραπεζικών δραστηριοτήτων. H νέα εταιρεία θα αποτελέσει την πρώτη πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων και μη-
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και πραγματογνωμοσύνη της APS, 
η συνεργασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει στην εξεύρεση καλύτερων, γρηγορότερων και πιο αποδοτικών 
λύσεων για τις μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην 
ανάπτυξη των εργασιών της και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, καθώς και στην τεχνολογική αναβάθμιση, 
την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω  βελτίωση στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και των αυξανόμενων 
απαιτήσεων συμμόρφωσης σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο.   
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10. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
Τον Ιούλιο του 2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις απαιτήσεις 
που ορίζονται από το ΔΛΠ 39 για την αναγνώριση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 

Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 
Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί όπως τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε μία από τις τρεις 
κατηγορίες μέτρησης: εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων 
ή στο αποσβεσμένο κόστος. Για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί τις περισσότερες από 
τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στη Σημείωση 2.3 των Οικονομικών 
Καταστάσεων για το . 
 

Μοντέλο απομείωσης  
Το μοντέλο απομείωσης για το ΔΠΧΑ 9 θα εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, εισπρακτέες μισθώσεις, δανειακές δεσμεύσεις και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που δεν 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9, αντικαθιστά το παρόν μοντέλο απομείωσης 
βασισμένο στις «πραγματοποιηθείσες πιστωτικές ζημιές» με ένα μοντέλο απομείωσης που είναι βασισμένο στις 
«αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές» που θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα την νωρίτερη αναγνώριση των 
πιστωτικών ζημιών σε σχέση με το ΔΛΠ 39. 
 
Το μοντέλο «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών» (Expected Credit Loss - ECL) έχει τρία στάδια. Οι οντότητες 
υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν 12μηνη αναμενόμενη ζημιά απομείωσης κατά την αρχική αναγνώριση (στάδιο 
1) και αναμενόμενη ζημιά απομείωσης για όλη τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 
(“lifetime ECL”) όταν υπάρξει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση (στάδιο 2). Το 
στάδιο 3 απαιτεί αντικειμενικές ενδείξεις ότι το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά 
απομειωμένο, που είναι παρόμοιο με την καθοδήγηση του μοντέλου «πραγματοποιηθείσες πιστωτικές ζημιές» με 
βάση το ΔΛΠ 39. Η απαίτηση για αναγνώριση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια της ζωής του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει σε δάνεια που έχουν βιώσει σημαντική αύξηση 
πιστωτικού κινδύνου από την αναγνώριση, δεν υπάρχει σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. 
 
Η μεθοδολογία που απαιτείται για την μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, που θα βασίζεται στην 
αντικειμενική και σταθμισμένη εκτίμηση της εμφάνισης μιας σειράς πιθανών μελλοντικών σεναρίων που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τη συλλογή των συμβατικών ταμειακών ροών, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αξία 
του χρήματος, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με γεγονότα του παρελθόντος, και τις τρέχουσες συνθήκες 
και προβλέψεις των μακροοικονομικών παραγόντων που θεωρείται ότι σχετίζονται με τον υπολογισμό του ποσού 
αυτού (π.χ. το ΑΕΠ, τις τιμές σπιτιών, το ποσοστό ανεργίας, κλπ.). Η ανάγκη να εξεταστεί μια σειρά οικονομικών 
σεναρίων και πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζημιά απομείωσης είναι ένα υποκειμενικό χαρακτηριστικό του 
μοντέλου «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών» του ΔΠΧΑ 9. Το μοντέλο θα χρησιμοποιεί κυρίως τρεις βασικές 
παραμέτρους για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών, οι οποίες είναι η πιθανότητα αθέτησης (PD), ζημία 
σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και η έκθεση σε περίπτωση αθέτησης (EAD). 
 

Εποπτικά κεφάλαια 
Εκτός από τις επιπτώσεις που προκύπτουν αποκλειστικά από την επικείμενη εφαρμογή των απαιτήσεων του 
ΔΠΧΑ 9, η επίδραση των προβλέψεων του ΔΠΧΑ 9 για τη θέση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας είναι 
άγνωστη καθώς υπάρχουν προτάσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών για μια μεταβατική εφαρμογή της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στην κεφαλαιακή βάση. Η Τράπεζα εξετάζει 
την επίδραση του ΔΠΧΑ 9 στον προγραμματισμό του κεφαλαίου της. 
 

Προκαταρκτική επίδραση του ΔΠΧΑ 9 στον Όμιλο 
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση προβλέψεων πιστωτικών ζημιών του Ομίλου και συνεπώς 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την θέση εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου. Η έκταση κάθε αύξησης των 
προβλέψεων θα εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων τη σύνθεση του δανειακού 
χαρτοφυλακίου του Ομίλου και την πρόβλεψη των οικονομικών συνθηκών κατά την ημερομηνία της εφαρμογής. 
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 και στις αρχές του 2017, η Τράπεζα δέσμευσε εξωτερικούς συμβούλους που 
διενέργησαν ανάλυση ανοίγματος (gap analysis) της τρέχουσας θέσης καθώς και μια προκαταρκτική μελέτη 
ποσοτικών επιπτώσεων (QIS). Η ανάλυση του ανοίγματος σε υψηλό επίπεδο επισημαίνει τα κενά της Τράπεζας 
στην εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 και παρέχει πιθανές λύσεις για την εξάλειψη αυτών των ανοιγμάτων. 
Η μελέτη, η οποία βασίστηκε στην τρέχουσα ταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έγινε για 
να ληφθεί μια ένδειξη των επιπτώσεων του ΔΠΧΑ 9 όσον αφορά τις προβλέψεις και να τεθεί ένα σχέδιο δράσης το 
οποίο θα βοηθήσει την Τράπεζα κατά την πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. 
 
Το αποτέλεσμα αυτής της άσκησης έδειξε ότι η κερδοφορία ή τα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου θα επηρεαστούν 
αρνητικά, αν και οι επιπτώσεις δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί η 
συνεχιζόμενη επίδραση του μοντέλου απομείωσης ΔΠΧΑ 9 στα οικονομικά αποτελέσματα, αν και η απαίτηση για 
τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των σταδίων και η ενσωμάτωση προνοητικών δεδομένων στον 
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών οικονομικών σεναρίων, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ασταθείς χρεώσεις απομείωσης σε σύγκριση με το σημερινό μοντέλο απομείωσης 
του ΔΛΠ 39. 
 
Η τελική επίπτωση θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα και τις συνθήκες που θα υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2018 
όπως επίσης και από την ολοκλήρωση του προγράμματος εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 για το οποίο η Τράπεζα δέσμευσε 
εξωτερικούς συμβούλους. 
 

ΔΠΧΑ 9 Πρόγραμμα Εφαρμογής 
Εκτός από τα πιο πάνω εγχειρήματα που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του έτους 2017, ο Όμιλος έχει εδραιωμένο 
σχέδιο δράσης για το ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να εξασφαλίσει υλοποίηση υψηλής ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
και τις πρόσθετες ρυθμιστικές οδηγίες. Το σχέδιο, το οποίο εμπλέκει κυρίως την Οικονομική Διεύθυνση και την 
Μονάδα Πιστωτικού Κινδύνου, περιλαμβάνει τον καθορισμό της ΔΠΧΑ 9 μεθοδολογίας και της λογιστικής 
πολιτικής, την ανάπτυξη μοντέλου «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών», τον προσδιορισμό απαιτήσεων 
δεδομένων και συστημάτων, και τη δημιουργία κατάλληλου λειτουργικού μοντέλου και πλαίσιο διακυβέρνησης. Η 
Τράπεζα δεν αναμένει να επαναδιατυπώσει συγκριτικά στοιχεία κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 την 1η 
Ιανουαρίου 2018, αλλά θα παρέχει λεπτομερείς μεταβατικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τις τροποποιημένες 
διατάξεις του ΔΠΧΑ 7 
 

11. ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Η Τράπεζα, στα πλαίσια της Οδηγίας σχετικά με την Εξυγίανση και Ανάκαμψη των Τραπεζών (Bank Recovery and 
Resolution Directive - BRRD), υπόκειται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων 
(Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL).  Το πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2016, παρέχει στις αρχές ένα αξιόπιστο σύνολο εργαλείων για να παρέμβει εγκαίρως και γρήγορα σε 
αφερέγγυα ή πιθανόν αφερέγγυα ιδρύματα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της χρηματοοικονομικής και 
οικονομικής λειτουργίας τους, ενώ ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στην οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
σε τυχόν πιστοληπτικές αθετήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται απαιτώντας από τις τράπεζες να έχουν μια δομή 
χρηματοδότησης με ένα συγκεκριμένο ποσοστό υποχρεώσεων που μπορεί να διαγραφεί ή να μετατραπεί σε 
μετοχές σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας («bailed-in»). Οι εν λόγω υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με ίδια 
κεφάλαια, είναι γνωστά ως MREL. Η ΕΑΤ στην πρόσφατη τελική έκδοση ενός ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου, έχει 
περαιτέρω ενδιατρίψει στις απαιτήσεις MREL και στα κριτήρια εντός της BRRD. 
 
Οι ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία θέσπισης των απαιτήσεων MREL για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
Πιο συγκεκριμένα, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και η Τοπική Επιτροπή Εξυγίανσης διεξάγουν εργαστήρια και 
συζητήσεις με ρυθμιζόμενα ιδρύματα.   
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12. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
12.1 Τελική Οδηγία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα Μη-Εξυπηρετούμενα Δάνεια  
Στις 20 Μαρτίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε την τελική οδηγία προς τις τράπεζες για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια 
(ΜΕΔ). Η οδηγία δεν έχει πρόθεση να αντικαταστήσει ή να αναιρέσει οποιαδήποτε θεσμική ή λογιστική απαίτηση 
που βρίσκεται σε ισχύ, ή οποιαδήποτε καθοδήγηση από υφιστάμενους κανονισμούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από τη μεταφορά εθνικής νομοθεσίας ή ισοδύναμής, ή τις κατευθυντήριες γραμμές όπως αυτές 
εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Μέσα στα πλαίσια αυτής της οδηγίας, η εποπτεία των 
τραπεζών από την ΕΚΤ καθορίζει ένα αριθμό βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την αναγνώριση, 
επιμέτρηση, διαχείριση και διαγραφή των ΜΕΔ σε τομείς όπου οι υφιστάμενοι κανονισμοί, οι οδηγίες ή οι 
κατευθυντήριες γραμμές είναι είτε ανύπαρκτες είτε δεν είναι συγκεκριμένες. Η οδηγία η οποία στο παρόν στάδιο 
δεν είναι δεσμευτική τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία της δημοσίευσης της. Οι αναμενόμενες προσδοκίες 
για τις γνωστοποιήσεις για τα ΜΕΔ όπως περιγράφονται στην οδηγία αναμένεται να αρχίσουν από ημερομηνίες 
αναφοράς εντός του 2018. Η οδηγία θα ληφθεί υπόψην στην τακτική  Διαδικασία Εποπτικής Επιθεώρησης και 
Αξιολόγησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και μη συμμόρφωση θα ενεργοποιήσει εποπτικά μέτρα. 
Η Τράπεζα στο παρόν στάδιο αξιολογεί την οδηγία με σκοπό να διασφαλίσει την συμμόρφωση με αυτήν. 

 
12.2 Η Ελληνική Τράπεζα και η APS υπέγραψαν συμφωνία για τη διαχείριση  ακινήτων και 
ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων  
Στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την APS για τη διαχείριση ακινήτων και 
ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό θα 
συσταθεί νέα εταιρεία στην οποία η Τράπεζα θα διατηρήσει το 49%, με την πλειοψηφία του 51% να κατέχεται από 
την APS Recovery Cyprus Ltd. Οι εργασίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας θα 
μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, περιλαμβανομένων των πόρων που κρίνονται αναγκαίοι για την ομαλή συνέχιση 
των εργασιών της, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Τράπεζα θα εξακολουθεί να διατηρεί στην ιδιοκτησία της τόσο τα ακίνητα 
όσο και το χαρτοφυλάκιο των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, συνολικού ύψους περίπου €2,4 δις, τα οποία θα 
διαχειρίζεται με τη σύστασή της η νέα εταιρεία. 
  
H APS, η οποία επιλέγηκε μετά από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, ειδικεύεται στη διαχείριση 
ακινήτων και μη-εξυπηρετούμενων δανείων και δραστηριοποιείται σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες στην Κεντρική και 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
  
Η συμφωνία αυτή είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την Ελληνική Τράπεζα και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Ομίλου για αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού του μοντέλου. Οι κύριοι 
πυλώνες της στρατηγικής αυτής αφορούν τη μείωση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,  την αύξηση των 
νεών χορηγήσεων, που μεγαλώνουν το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, και την αύξηση των εσόδων της μέσω 
άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή τη συμφωνία 
περιλαμβάνουν την βελτίωση της πιθανότητας αποδέσμευσης του ισολογισμού της Τράπεζας από τα ΜΕΧ και την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς, κοινοποιώντας ένα ισχυρό μήνυμα δράσης. Επιπλέον, 
ο σαφής διαχωρισμός των επιχειρήσεων προ-ΜΕΧ και των ΜΕΧ επιχειρήσεων, θα συμβάλει στην αποτελεσματική 
εμπρόθεσμη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να ενισχύσει την συλλογή χρεών από τα αρμόδια 
τμήματα. Επίσης, η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα εξυπηρέτησης, θα προσελκύσει αξιόπιστους επενδυτές στη 
Κύπρο με αποτέλεσμα την μελλοντική απομόχλευση των ΜΕΧ σε πιο ψηλές τιμές.  
  
H νέα εταιρεία θα αποτελέσει την πρώτη και μεγαλύτερη πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων και μη-
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και πραγματογνωμοσύνη της APS, 
η συνεργασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει στην εξεύρεση καλύτερων, γρηγορότερων και πιο αποδοτικών λύσεων 
για τις μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.  Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 
των εργασιών της και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, καθώς και στην τεχνολογική αναβάθμιση, την 
ψηφιοποίηση και την περαιτέρω  βελτίωση στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και των αυξανόμενων 
απαιτήσεων συμμόρφωσης σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο. 
  
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας  υπόκειται στην τελική έγκριση των εποπτικών και άλλων αρχών και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2017. Η συμφωνία είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ΕΚΤ ως  καθοδήγηση προς τις Τράπεζες για τη διαχείριση των μη-
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εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και θεωρείται από την Ελληνική Τράπεζα ως η πιο κατάλληλη στρατηγική για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 
  
Περισσότερα στοιχεία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και οικονομικών όρων, αναμένεται 
να ανακοινωθούν πριν το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2017 με την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
  

12.3 Νέα συμφωνία Ελληνικής Τράπεζας με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
Στις 13 Μαρτίου 2017, η Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με στόχο την 
ενίσχυση των κυπριακών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Με βάση την συμφωνία, την οποία εγγυάται η κυβέρνηση, ποσό ύψους €66,7 εκατ. θα διατεθεί υπό τη μορφή 
χαμηλότοκων δανείων σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Στο ποσό των  
€66,7 εκατ. συμπεριλαμβάνονται €16,7 εκατ., τα οποία προέρχονται από κεφάλαια της Ελληνικής Τράπεζας. 
Στόχος της Τράπεζας είναι η στήριξη της οικονομίας και η χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε βασικούς κλάδους 
όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η υγεία και οι συγκοινωνίες.   
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Παράρτημα 1 – Αναφορές Διοικητικής Πληροφόρησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ονομασία Αναφοράς Περιγραφή Αναφοράς 
Υπεύθυνο 

Τμήμα 
Παραλήπτης Συχνότητα  

Τριμηνιαία Έκθεση 
Κινδύνων 

Τριμηνιαία αξιολόγηση και μέτρηση των 
κινδύνων και προοπτική ανάλυση, που 
καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΤΚ για την 
συγκεκριμένη έκθεση,  αλλά δεν 
περιορίζεται σε αυτές 

ΜΔΚ ΔΣ, ΕΔΚ, ΚΤΚ Τριμηνιαία 

Ετήσια Έκθεση 
Κινδύνων 

Ετήσια αξιολόγηση και μέτρηση των 
κινδύνων και προοπτική ανάλυση, που 
καλύπτει τις απαιτήσεις της ΚΤΚ για την 
συγκεκριμένη έκθεση,  αλλά δεν 
περιορίζεται σε αυτές 

ΜΔΚ ΔΣ, ΕΔΚ, ΚΤΚ Ετήσια 

Ετήσια Έκθεση 
Ασφάλειας 
Πληροφοριών 

Ετήσια Έκθεση που περιλαμβάνει 
σύνοψη των σημαντικότερων κινδύνων 
ασφάλειας πληροφοριών, κατάλογο όλων 
των σημαντικών περιστατικών, των 
διορθωτικών μέτρων και εκκρεμή  θέματα 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
πληροφοριών  

ΥΑΠΟ ΔΣ, ΕΔΚ, ΚΤΚ Ετήσια 

ΔΑΕΕΚ 
Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας 
του Εσωτερικού Κεφαλαίου 

ΜΔΚ 
ΔΣ, ΕΔΚ, ΕΤΚ, 

EE 
Ετήσια 

ΔΑΕΕΡ 
Διαδικασία Αξιολόγησης της Εσωτερικής 
Επάρκειας Ρευστότητας 

ΥΔΚΑΡ 
ΔΣ, ΕΔΚ, ΕΤΚ, 

EE 
Ετήσια 

Στόχοι 
Αναδιαρθρώσεων 
Δανείων  

Σύγκριση πραγματικών αποτελεσμάτων  
με τους Στόχους Αναδιαρθρώσεων 
Δανείων ΚΤΚ 

ΥΔΠΚ ΕΔΚ, ΚΤΚ Τριμηνιαία 

Έκθεση Λειτουργικών 
Κινδύνων 

Πληροφορεί για εξελίξεις σε σχέση με το 
λειτουργικό κίνδυνο, παραθέτει δεδομένα 
ζημιογόνων συμβάντων και δείκτες 
κινδύνου, καθώς και σχετικά έγγραφα 
(πολιτικές) για επισκόπηση/έγκριση  

ΜΔΛΚ ΕΕΚΕ Μηνιαία 

Έκθεση περί 
Μεταβολής του 
Πιστωτικού Κινδύνου 
του Δανειακού 
Χαρτοφυλακίου 

Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου του 
δανειακού χαρτοφυλακίου (εξέλιξη των 
ΜΕΧ, ανάλυση της αποτελεσματικότητας 
των αναδιαρθρώσεων και 
παρακολούθηση του νέου δανεισμού) 

ΥΔΠΚ EE, ΕΔΚ Μηνιαία 

Μηνιαία έκθεση προς 
την επιτροπή ALCO 

Μηνιαία αξιολόγηση και μέτρηση των 
κινδύνων αγοράς και ρευστότητας 

ΥΔΚΑΡ ALCO Μηνιαία 

Παρακολούθηση σε 
σχέση με το Πλαίσιο 
Επενδύσεων 
Ομολόγων 

Μηνιαία παρακολούθηση των θέσεων, της 
κερδοφορίας και των κινδύνων του 
χαρτοφυλακίου των ομολόγων που 
εμπίπτουν στο Πλαίσιο των Επενδύσεων 
Ομολόγων 

ΜΔΚ ALCO Μηνιαία 

Μετρήσεις Κινδύνου 
που περιλαμβάνονται 
στους Δείκτες 
Απόδοσης (KPI 
dashboard) προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο 

Μηνιαία Παρακολούθηση διαφόρων 
μεγεθών της Τράπεζας που έχουν 
καθοριστεί ως βασικοί δείκτες απόδοσης  

ΜΔΚ ΔΣ,ΕΕ Μηνιαία 

Τριμηνιαία Έκθεση 
προς Εκτελεστική 
Επιτροπή Πιστωτικού 
Κινδύνου 

Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης 
Ποιότητας Δανειακού Χαρτοφυλακίου 

ΥΔΠΚ ΕΕΠΚ Τριμηνιαία 
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Ονομασία Αναφοράς Περιγραφή Αναφοράς 
Υπεύθυνο 
Τμήμα 

Παραλήπτης Συχνότητα  

Μηνιαία Έκθεση προς 
την επιτροπή 
Προβλέψεων 

Μηνιαία Έκθεση παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων για προβλέψεις 

ΜΔΚ ΕΕΠ Μηνιαία 

Τριμηνιαία Έκθεση 
Προβλέψεων 

Τριμηνιαία Έκθεση παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων για προβλέψεις 

ΜΔΚ ΕΕΠ, ΕΕΚΕ Τριμηνιαία 

Έκθεση Διαγραφών  
Έκθεση για διαγραφές πιστωτικών 
διευκολύνσεων 

ΥΔΧ ΔΣ Τριμηνιαία 

Πίνακας Δεικτών 
Σχεδίου Ανάκαμψης 

Έκθεση δεικτών Ανάκαμψης και 
Προειδοποιητικών Δεικτών που άπτονται 
θεμάτων Διαχείρισης Κινδύνου  

ΜΔΚ ΕΕ, ΔΣ Μηνιαία 

Αναθεώρηση 
πλαισίων, πολιτικών 
και καταστατικών 

- 
Όλοι οι 

Διευθυντές 

Αρμόδια 
Εκτελεστική 
Επιτροπή, 
ΕΔΚ, ΔΣ 

Ετήσια για 
πολιτικές και 
καταστατικά. 
Κάθε τριετία 
για πλαίσια 

 
 

ΔΣ Διοικητικό Συμβούλιο 

ΜΔΚ Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων 

ΥΔΠΚ Υπηρεσία Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου 

ΕΔΚ Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων  Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕEKE Εκτελεστική Επιτροπη Κινδύνων & Ελέγχου 

EE Εκτελεστική Επιτροπή 

ALCO Επιτροπή Ενεργητικού και Παθητικού 

ΥΔΚΑΡ Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας Ομίλου 

ΚΤΚ Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

ΥΑΠΟ Υπηρεσία Ασφάλειας Πληροφοριών Ομίλου 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΜΔΛΚ Μονάδα Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων 

ΕΕΠΚ Εκτελεστική Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου 

ΕΕΠ Εκτελεστική Επιτροπή Προβλέψεων 

ΥΔΧ Υπηρεσία Διαχείρισης Χορηγήσεων 

 
 
 
 
 


