
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥ-

ΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗ-
ΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ Ο-
ΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (L 150)
Άρθρο 1 Σκοπός - Αντικείµενο
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση του άρθρου

2 του ν. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 3 Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.

4261/2014 (παρ. 2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 4 Πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οργανωτική

διάρθρωση – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν.
4261/2014 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 5 Μέτοχοι και εταίροι – Τροποποίηση του άρ-

θρου 14 του ν. 4261/2014 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 6 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας – Τροπο-

ποίηση του άρθρου 19 του ν. 4261/2014(παρ. 8 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 7 Έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµ-

µετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών
συµµετοχών/Ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστη-
µένη στην ΕΕ – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο 22 του
ν. 4261/2014 (παρ. 9 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 8 Κριτήρια αξιολόγησης – Τροποποίηση του άρ-

θρου 24 του ν. 4261/2014 (παρ. 10 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 9 Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση,

σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν
στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πι-
στωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες – Τρο-
ποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4261/2014 (περ. α της
παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 10 Ενηµέρωση για άδειες υποκαταστηµάτων

τρίτων χωρών – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν.
4261/2014 (περ. β της παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 11 Υπηρεσιακό - Επαγγελµατικό απόρρητο –

Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (παρ. 12
και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 12 Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανι-

σµούς – Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 54 του ν.
4261/2014 (παρ. 14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878
Άρθρο 13 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επι-

φορτισµένα µε το νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενο-
ποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων –
Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4261/2014 (παρ. 15
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 14 Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής

κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν.
4261/2014 (παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 15 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέ-

τρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας
λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών
συµµετοχών επί πιστωτικών ιδρυµάτων – Τροποποίηση
του άρθρου 58 του ν. 4261/2014 (παρ. 17 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878) 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΒ ΄, 13 Μαΐου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις χρηµατοδοτικές 

εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές, τα µέτρα 
και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ σχετικά µε την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), µέσω της τροποποίησης 
του άρθρου 2  του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις



Άρθρο 16 Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου
59 του ν. 4261/2014 (παρ. 18 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 17 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια α-

νάκαµψης και εξυγίανσης – Τροποποίηση του άρθρου 66
του ν. 4261/2014 (παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 74 της
παρ. 19 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 18 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών – Τροπο-

ποίηση του άρθρου 67 του ν. 4261/2014 (παρ. 20 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 19 Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες ε-

κτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών – Τροποποίηση του
άρθρου 76 του ν. 4261/2014 (παρ. 21 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 20 Λειτουργικός κίνδυνος – Τροποποίηση του

άρθρου 77 του ν. 4261/2014 (παρ. 22 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 21 Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης – Τρο-

ποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (παρ. 23 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 22 Διοικητικό Συµβούλιο – Τροποποίηση του

άρθρου 83 του ν. 4261/2014 (παρ. 25 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 23 Πολιτικές αποδοχών – Τροποποίηση του άρ-

θρου 84 του ν. 4261/2014 (παρ. 26 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 24 Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών – Τροποποί-

ηση του άρθρου 86 του ν. 4261/2014 (παρ. 27 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878) 
Άρθρο 25 Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγη-

σης – Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4261/2014
(παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 26 Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση

και αξιολόγηση – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν.
4261/2014 (παρ. 29 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 27 Εποπτικές εξουσίες – Τροποποίηση του άρ-

θρου 96 του ν. 4261/2014 (παρ. 32 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878) 
Άρθρο 28 Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων / Κα-

τεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια / Συνερ-
γασία µε τις αρχές εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρων µετά
το άρθρο 96 του ν. 4261/2014 (παρ. 33 του άρθρου 1 της
οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 29 Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ι-

δρυµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν.
4261/2014 (παρ. 36 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 30 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης επο-

πτείας – Αντικατάσταση του άρθρου 104 του ν.
4261/2014 (παρ. 37 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 31 Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτι-

κής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα – Αντικατάσταση
του άρθρου 106 του ν. 4261/2014 (παρ. 38 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 32 Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας –

Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4261/2014 (παρ. 39
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 33 Σώµατα εποπτών – Τροποποίηση του άρθρου

109 του ν. 4261/2014 (παρ. 40 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις συνεργασίας – Τροποποίηση του άρ-

θρου 110 του ν. 4261/2014 (παρ. 41 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 35 Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία

σε ενοποιηµένη βάση – Τροποποίηση του άρθρου 112
του ν. 4261/2014 (παρ. 42 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 36 Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών εται-

ρειών συµµετοχών – Τροποποίηση του άρθρου 113 του ν.
4261/2014 (παρ. 43 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 37
Συνεργασία – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν.

4261/2014 (παρ. 44 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 38
Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν.

4261/2014 (παρ. 45 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 39
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρη-

σης κεφαλαίου – Αντικατάσταση του άρθρου 122 του ν.
4261/2014 (παρ. 46 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 40
Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού

αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος – Αντικατάστα-
ση του άρθρου 123 του ν. 4261/2014(παρ. 46 του άρθρου
1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 41
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά

συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα – Τροποποίηση του άρ-
θρου 124 του ν. 4261/2014 (παρ. 47 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 42
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας

συστηµικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 125
του ν. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 43 Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφα-

λείας συστηµικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου
126 του ν. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878
Άρθρο 44 Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών αποθε-

µάτων ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν.
4261/2014 (παρ. 50 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 45 Περιορισµοί διανοµής κερδών – Τροποποίη-

ση του άρθρου 131 του ν. 4261/2014 (παρ. 51 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 46 Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθε-

µάτων ασφαλείας / Περιορισµοί διανοµής σε περίπτωση
µη τήρησης της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για
τον δείκτη µόχλευσης / Μη τήρηση της απαίτησης απο-
θέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης – Προ-
σθήκη άρθρων µετά το άρθρο 131 του ν. 4261/2014 (παρ.
52 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
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Άρθρο 47
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρ-

θρου 132 του ν. 4261/2014 (παρ. 53 του άρθρου 1 της Ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 48 Γενικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης πληρο-

φοριών από τις αρµόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρ-
θρου 134 του ν. 4261/2014 (παρ. 54 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 49 Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

– Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 4261/2014 (παρ.
17 και 18 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγκρι-

ση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των
µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών –
Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 165 του ν. 4261/2014
(παρ. 56 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 51 Καταργούµενες διατάξεις
(παρ. 26(α), 28(α), 29(α), 30, 31, 32β, 34, 35, 47(θ, ια,

ιγ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥ-

ΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗ-
ΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡ-
ΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε-
ΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/26/ΕΚ (L 150) ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4335/2015
Άρθρο 52 Σκοπός
Άρθρο 53 Ορισµοί - Τροποποίηση του εσωτερικού άρ-

θρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 1 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 54 Σχέδια εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσω-

τερικού άρθρου 18 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ.
2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 55 Σχέδια εξυγίανσης οµίλου – Τροποποίηση

του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 56 Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυ-

γίανσης οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου
21 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 4 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 57 Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ο-

µίλων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 5 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 58 Εξουσία απαγόρευσης ορισµένων διανοµών

– Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 59 Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλει-

ψη εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης – Αντικατά-
σταση του εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 60 Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλει-

ψη των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπε-

δο οµίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 26 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 8 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 61 Προϋποθέσεις εξυγίανσης – Τροποποίηση

του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 9 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 62 Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό ορ-

γανισµό και πιστωτικά ιδρύµατα µονίµως συνδεδεµένα
µε κεντρικό οργανισµό – Προσθήκη άρθρου µετά το εσω-
τερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 10
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 63 Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών

ιδρυµάτων και εταιρειών συµµετοχών – Τροποποίηση
του εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 64 Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσε-

ων – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 33 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 12 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 65 Αποτίµηση για τους σκοπούς της εξυγίαν-

σης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 36 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 13 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 66 Γενικές αρχές των µέτρων εξυγίανσης –

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (παρ. 14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 67 Πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθη-

τικού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 44 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 15 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 68 Πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµέ-

νης εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες – Προσθήκη άρ-
θρου µετά το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 69 Εφαρµογή και υπολογισµός της ελάχιστης

απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώ-
σεις – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 45 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 70 Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ί-

δια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις – Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 71 Επιλέξιµες υποχρεώσεις για οντότητες εξυ-

γίανσης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο
45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 72 Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για

ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις- Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
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Άρθρο 73 Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για
ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για τις οντό-
τητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σηµαντι-
κές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ - Προσθήκη άρθρου µετά
το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 74 Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια

κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυ-
γίανσης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο
45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 75 Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων

κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σε οντότητες
που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 76 Απαλλαγή για κεντρικό οργανισµό και πι-

στωτικά ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό ορ-
γανισµό - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο
45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 77 Διαδικασία για τον καθορισµό της ελάχιστης

απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσε-
ων - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του
άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 78 Εποπτικές αναφορές και δηµοσιοποίηση της

απαίτησης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο
45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 79 Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ - Προσθήκη

άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 80 Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων

κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων - Προσθήκη άρ-
θρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 81 Υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου µετά

το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 82 Μεταβατικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις µετά

την εξυγίανση - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό
άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 83 Εκτίµηση του ποσού – Τροποποίηση του ε-

σωτερικού άρθρου 46 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 18 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 84 Μεταχείριση των µετόχων σε περιπτώσεις

αναδιάρθρωσης παθητικού ή αποµείωσης ή µετατροπής
κεφαλαιακών µέσων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρ-
θρου 47 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 19 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 85
Αποτέλεσµα των ενεργειών της αποµείωσης και της

µετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 48 του άρθρου 2
του v. 4335/2015 (παρ. 20 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)

Άρθρο 86 Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης
παθητικού – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 55
του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 21 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 87 Μέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθε-

ροποίησης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
Άρθρο 88
Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΑ’ του v.

4335/2015 (παρ. 22 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 89
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή

µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 59 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 23 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 90
Διατάξεις που αφορούν την αποµείωση ή µετατροπή

των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υπο-
χρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 60
του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 24 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 91
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή περιπτώσεων του

άρθρου 59 – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 61
του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 25 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 92
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης –

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 62 του άρθρου 2
του v. 4335/2015 (παρ. 26 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 93
Γενικές εξουσίες – Τροποποίηση του εσωτερικού άρ-

θρου 63 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 27 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 94 Εξουσία επιβολής µέτρων διαχείρισης κρί-

σης ή µέτρων πρόληψης κρίσης που λαµβάνονται από
άλλα κράτη-µέλη – Τροποποίηση του εσωτερικού άρ-
θρου 66 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 28 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 95 Αποκλεισµός ορισµένων συµβατικών ρη-

τρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέµβασης και εξυγίαν-
σης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 68 του άρ-
θρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 29 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 96 Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσε-

ων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69 του άρ-
θρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 30 του άρθρου 1 της οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 97 Εξουσία περιορισµού της αναγκαστικής ε-

κτέλεσης συµφωνιών παροχής εξασφάλισης – Τροπο-
ποίηση του εσωτερικού άρθρου 70 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 31 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 98
Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωµάτων καταγ-

γελίας – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 71 του
άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 32 του άρθρου 1 της ο-
δηγίας (ΕΕ) 2019/879)
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Άρθρο 99 Συµβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής
της εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό
άρθρο 71 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 33 του άρ-
θρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 100 Υπηρεσιακό Επαγγελµατικό απόρρητο –

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 83 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Άρθρο 101 Σώµατα αρχών εξυγίανσης – Τροποποίηση

του εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 34 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 102 Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης –

Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86 του άρθρου 2
του v. 4335/2015 (παρ. 35 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 103 Τροποποίηση των τµηµάτων Β και Γ του Πα-

ραρτήµατος του v. 4335/2015 (παρ. 36 του άρθρου 1 της
οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 104 Άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου

1 του ν. 2789/2000 (άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-

ΚΩΝ
Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών
Άρθρο 105 Κατάταξη απαιτήσεων στην ειδική εκκαθά-

ριση - Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
Άρθρο 106 Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκα-

θάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη εσω-
τερικού άρθρου 103Α του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.
Άρθρο 107 –
Οµολογίες και µεταβιβάσιµα χρέη – Αντικατάσταση

της περ. β΄ του ορισµού 110 του εσωτερικού άρθρου 2
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.
Άρθρο 108 Εκπρόσωπος των οµολογιούχων - Τροπο-

ποίηση του άρθρου 64 του ν. 4548/2018
Άρθρο 109 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 110 Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος ε-

παγγελµατικών µισθώσεων - Τροποποίηση
της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Άρθρο 111 Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης επι-

χειρήσεων µε τη µορφή επιδότησης παγίων δαπανών -
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
4772/2021
Άρθρο 112 Ρυθµίσεις σχετικά µε τον φόρο πώλησης ε-

πί των χρηµατιστηριακών συναλλαγών - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998
Άρθρο 113 Μεταγραφή πράξεων µεταβίβασης περιου-

σιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσε-
ων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
2166/1993
Άρθρο 114 Καταχώριση εµπραγµάτων δικαιωµάτων

συγχωνευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων - Τροποποίηση
της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997
Άρθρο 115 Παράταση Προγράµµατος «Γέφυρα ΙΙ» 
Άρθρο 116 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Α-

ξίας των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του
ν. 4787/2021
Άρθρο 117 Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων

- Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 14Α του
ν. 3429/2005

Άρθρο 118 Φόρος σε πωλήσεις µετοχών -
Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999

και του άρθρου 21 του 3697/2008
Άρθρο 119 Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδή-

µατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προ-
σώπων και φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 των άρ-
θρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου,
Aντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη
παρ. 72 και73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. 
Άρθρο 120 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισο-

δήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων –
Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 121 Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφο-

ράς αλληλεγγύης σε συγκεκριµένα εισοδήµατα του άρ-
θρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και
2022 – Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 ν.
4172/2013 – Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του
Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 122 Κατανοµή της ωφέλειας της περ. ζ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 - Προσθήκη παρ.
7 στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 123 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρ-

νησης για εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεών τους - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.

4281/2014 
Άρθρο 124 Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρ-

θρων 48 και 49 του ν. 4797/2021 – Τροποποίηση των άρ-
θρων 48 και 49 του ν. 4797/2021
ΜΕΡΟΣ Δ’
Συµβάσεις Στρατηγικής Σηµασίας
Άρθρο 125 Σκοπός - Αντικείµενο
Άρθρο 126 Ορισµοί
Άρθρο 127 Χρηµατοδότηση των Συµβάσεων του Προ-

γράµµατος
Άρθρο 128 Κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγω-

γής συµβάσεων στο Πρόγραµµα
Άρθρο 129 Υποβολή προτάσεων από τους φορείς
Άρθρο 130 Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως

φορέα ωρίµανσης
Άρθρο 131 Διοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτές ΕΕΣΥΠ

- Τροποποίηση των άρθρων 192 παρ. 4 και 193 του
ν. 4389/2016
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 132 Εκσυγχρονισµός διαδικασίας εξέτασης

των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής
αντίθετων απόψεων θιγοµένων κατά τη διαδικασία της
κτηµατογράφησης – Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του
άρθρου 6Α του ν. 2308/1995
Άρθρο 133 Ανασύσταση Γενικού Προξενείου στη Βεγ-

γάζη της Λιβύης
Άρθρο 134 Γενική απαγόρευση αλιείας µε µηχανότρα-

τες κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σε-
πτέµβριο κάθε έτους
Άρθρο 135 Ρυθµιστικά µέτρα για την αλιεία του είδους

συµιακό γαριδάκι (Plesionika narval)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 136 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ
ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (L 150)

Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείµενο

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην ελλη-
νική έννοµη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Μαΐου 2019 «για την τροποποίηση της οδηγίας
2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις
χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρη-
µατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές,
τα µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατή-
ρησης κεφαλαίου» (L 150), δια της τροποποίησης του ν.
4261/2014 (Α΄ 107). 

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση του άρθρου 2 

του ν. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)

Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντι-
καθίσταται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-166 εφαρµόζονται σε ι-
δρύµατα κατά την έννοια της περ. 3 της παρ. 1 του άρ-
θρου 3.

2. Το άρθρο 30 εφαρµόζεται στις τοπικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια του σηµείου 4 του άρθρου 3.

3. Το άρθρο 31 εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις που α-
ναφέρονται στην περ. γ) του σηµείου 2 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

4. Τα άρθρα 41, 42 και 104 έως 120 εφαρµόζονται στις
χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, στις µικτές χρη-
µατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών και στις µικτές
εταιρείες συµµετοχών που έχουν την έδρα τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή ως
προς: 
α) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρήσε-

ων επενδύσεων στον βαθµό που ρυθµίζεται από τον ν.
4514/2018 (Α΄ 14), 
β) την Τράπεζα της Ελλάδος, 
γ) τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών, 
δ) το «Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων», πλην του

άρθρου 150.
6. Οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. α), γ) και δ)

της παρ. 5 αντιµετωπίζονται ως χρηµατοδοτικά ιδρύµατα
για την εφαρµογή των άρθρων 41, 42 και 104 έως 120.

7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38

περί ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέ-
λη και έχουν ρητά εξαιρεθεί δυνάµει του άρθρου 2 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το πεδίο εφαρµογής της.»

Άρθρο 3
Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4261/2014

(παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (A΄ 107)
προστίθενται ορισµοί υπ’ αριθµ. 62 έως 67, προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Ορισµοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 1-166, ισχύουν οι κά-

τωθι ορισµοί:
1) «πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα όπως ορίζε-

ται στο σηµείο 1) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

2) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση επενδύσε-
ων όπως ορίζεται στο σηµείο 2) της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέ-
ρεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007,
µε τις οποίες ενσωµατώνεται το σηµείο 1 της παρ. 1 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ,

3) «ίδρυµα»: ίδρυµα όπως ορίζεται στο σηµείο 3 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

4) «τοπική επιχείρηση»: τοπική επιχείρηση όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

5) «ασφαλιστική επιχείρηση»: ασφαλιστική επιχείρη-
ση όπως ορίζεται στο σηµείο 5) της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέ-
ρεται στο σηµείο 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας
2009/138/ ΕΚ (EE L 335) που έχει ενσωµατωθεί στην ελ-
ληνική έννοµη τάξη µε την περ. α) του άρθρου 2α του
ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10),

6) «αντασφαλιστική επιχείρηση»: αντασφαλιστική επι-
χείρηση όπως ορίζεται στο σηµείο 6) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο
αναφέρεται στο σηµείο 4 του άρθρου 13 της Οδηγίας
2009/138/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννο-
µη τάξη µε την περ. γ) του άρθρου 2α του ν.δ. 400/1970,

7) «Διοικητικό Συµβούλιο»: το διοικητικό όργανο ενός
ιδρύµατος, που είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση και
την εκπροσώπηση αυτού, καθώς και µε την επίβλεψη και
παρακολούθηση της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση,
περιλαµβανοµένων των προσώπων που πράγµατι διευ-
θύνουν τη δραστηριότητα του ιδρύµατος,

8) «µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου»: τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς εκτελε-
στικές αρµοδιότητες στη διαχείριση του ιδρύµατος πέ-
ραν των καθηκόντων που τους επιφυλάσσει η ιδιότητά
τους ως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και τα οποία
έχουν επιφορτιστεί µε το ρόλο της επίβλεψης και παρα-
κολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση,

9) «ανώτερα διοικητικά στελέχη»: τα φυσικά πρόσω-
πα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυµα και τα
οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο Διοικητικό
Συµβούλιο για την καθηµερινή διοίκηση του ιδρύµατος,

10) «συστηµικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος αποδιοργάνω-
σης του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µε εν δυνάµει
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σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το χρηµατοοικονοµικό
σύστηµα και την πραγµατική οικονοµία,

11) «κίνδυνος του υποδείγµατος»: η ζηµία που κινδυ-
νεύει να υποστεί ένα ίδρυµα συνεπεία αποφάσεων που
βασίζονται κυρίως στα αποτελέσµατα εσωτερικών υπο-
δειγµάτων, λόγω σφαλµάτων στη θέσπιση, την εφαρµο-
γή ή τη χρήση αυτών των υποδειγµάτων,

12) «µεταβιβάζουσα οντότητα»: µεταβιβάζουσα οντό-
τητα όπως ορίζεται στο σηµείο 13 της παρ. 1 του άρθρου
4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

13) «ανάδοχος»: ανάδοχο ίδρυµα όπως ορίζεται στο
σηµείο 14 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

14) «µητρική επιχείρηση»: µητρική επιχείρηση όπως
ορίζεται στο σηµείο 15) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 το οποίο αναφέρεται στα
άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ που έχουν ενσω-
µατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περ. α) της
παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 216),

15) «θυγατρική»: θυγατρική όπως ορίζεται στο σηµείο
16 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 της Ο-
δηγίας 83/349/ΕΟΚ που έχουν ενσωµατωθεί στην ελλη-
νική έννοµη τάξη µε την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου
42ε του κ.ν. 2190/1920,

16) «υποκατάστηµα»: υποκατάστηµα όπως ορίζεται
στο σηµείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

17) «επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών»: ε-
πιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζε-
ται στο σηµείο 18 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

18) «εταιρεία διαχείρισης»: εταιρεία διαχείρισης όπως
ορίζεται στο σηµείο 19 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται
στο σηµείο 5 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ που
έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την
παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 και την περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (EE L 174)
που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε
την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (A΄
253),

19) «χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών»: χρηµατο-
δοτική εταιρεία συµµετοχών όπως ορίζεται στο σηµείο
20 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

20) «µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών»:
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών όπως ο-
ρίζεται στο σηµείο 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο
σηµείο 15 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ (EE L
35) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε
την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84),

21) «µικτή εταιρεία συµµετοχών»: µικτή εταιρεία συµ-
µετοχών όπως ορίζεται στο σηµείο 22 της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

22) «χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: χρηµατοδοτικό ίδρυµα
όπως ορίζεται στο σηµείο 26 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

23) «οντότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα»: οντό-

τητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπως ορίζεται στο
σηµείο 27 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

24) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος-µέ-
λος»: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος
όπως ορίζεται στο σηµείο 28 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

25) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ»: µητρι-
κό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό-
πως ορίζεται στο σηµείο 29 της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

26) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ε-
γκατεστηµένη σε κράτος µέλος»: µητρική χρηµατοδοτι-
κή εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέ-
λος όπως ορίζεται στο σηµείο 30 της παρ. 1 του άρθρου
4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

27) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ε-
γκατεστηµένη στην ΕΕ»: µητρική χρηµατοδοτική εται-
ρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση όπως ορίζεται στο σηµείο 31 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

28) «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµ-
µετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος»: µητρική µι-
κτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατε-
στηµένη σε κράτος µέλος όπως ορίζεται στο σηµείο 32
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

29) «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµ-
µετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ»: µητρική µικτή χρη-
µατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζεται στο σηµείο 33
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

30) «συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα»: µητρικό ίδρυµα ε-
γκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µητρική χρηµα-
τοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ή ίδρυµα, η περιέλευση του οποίου σε καθεστώς αφε-
ρεγγυότητας ή η δυσλειτουργία του θα µπορούσε να ο-
δηγήσει σε συστηµικό κίνδυνο,

31) «κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: κεντρικός αντι-
συµβαλλόµενος όπως ορίζεται στο σηµείο 34 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

32) «συµµετοχή»: συµµετοχή όπως ορίζεται στο ση-
µείο 35 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013,

33) «ειδική συµµετοχή»: ειδική συµµετοχή όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

34) «έλεγχος»: έλεγχος όπως ορίζεται στο άρθρο 4
παρ. 1 σηµείο 37 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
83/349/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη
τάξη µε το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920,

35) «στενοί δεσµοί»: στενοί δεσµοί, όπως ορίζονται
στο σηµείο 38 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

36) «αρµόδια αρχή»: αρµόδια αρχή, όπως ορίζεται
στο σηµείο 40 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
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(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
37) «αρχή ενοποιηµένης εποπτείας»: αρχή ενοποιη-

µένης εποπτείας όπως ορίζεται στο σηµείο 41 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

38) «άδεια λειτουργίας»: άδεια λειτουργίας όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 42 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

39) «κράτος µέλος προέλευσης»: κράτος µέλος προέ-
λευσης όπως ορίζεται στο σηµείο 43 της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

40) «κράτος µέλος υποδοχής»: κράτος µέλος υποδο-
χής όπως ορίζεται στο σηµείο 44 της παρ. 1 του άρθρου
4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

41) «κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ»: κεντρικές τράπε-
ζες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
όπως ορίζονται στο σηµείο 45 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

42) «κεντρικές τράπεζες»: κεντρικές τράπεζες όπως
ορίζονται στο σηµείο 46 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

43) «ενοποιηµένη κατάσταση»: ενοποιηµένη κατά-
σταση όπως ορίζεται στο σηµείο 47 της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

44) «ενοποιηµένη βάση»: ενοποιηµένη βάση όπως ο-
ρίζεται στο σηµείο 48 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

45) «υποενοποιηµένη βάση»: υποενοποιηµένη βάση
όπως ορίζεται στο σηµείο 49 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

46) «χρηµατοοικονοµικό µέσο»: χρηµατοοικονοµικό
µέσο όπως ορίζεται στο σηµείο 50 της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

47) «ίδια κεφάλαια»: ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται
στο σηµείο 118 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Kανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

48) «λειτουργικός κίνδυνος»: λειτουργικός κίνδυνος
όπως ορίζεται στο σηµείο 52 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

49) «τεχνική µείωσης πιστωτικού κινδύνου»: τεχνική
µείωσης πιστωτικού κινδύνου όπως ορίζεται στο σηµείο
57 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

50) «τιτλοποίηση»: τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο ση-
µείο 61 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013,

51) «θέση τιτλοποίησης»: θέση τιτλοποίησης όπως ο-
ρίζεται στο σηµείο 62 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

52) «οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση»: ο-
ντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση όπως ορίζεται
στο σηµείο 66 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

53) «προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές»: προαι-
ρετικές συνταξιοδοτικές παροχές όπως ορίζονται στο
σηµείο 73 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

54) «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών»: χαρτοφυλάκιο συ-
ναλλαγών όπως ορίζεται στο σηµείο 86 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

55) «ρυθµιζόµενες αγορές»: ρυθµιζόµενες αγορές ό-
πως ορίζονται στο σηµείο 92 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέ-

ρεται στο σηµείο 14 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννο-
µη τάξη µε την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007,

56) «µόχλευση»: µόχλευση όπως ορίζεται στο σηµείο
93 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

57) «κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης»: κίνδυνος υ-
περβολικής µόχλευσης όπως ορίζεται στο σηµείο 94 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

58) «εξωτερικός οργανισµός πιστοληπτικών αξιολο-
γήσεων»: εξωτερικός οργανισµός πιστοληπτικών αξιο-
λογήσεων όπως ορίζεται στο σηµείο 98 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

59) «εσωτερικές προσεγγίσεις»: η προσέγγιση εσω-
τερικών διαβαθµίσεων η οποία αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 143, η µέθοδος των εσωτερικών υποδειγµά-
των η οποία αναφέρεται στο άρθρο 221, η µέθοδος εσω-
τερικών εκτιµήσεων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 225,
οι εξελιγµένες προσεγγίσεις µέτρησης που αναφέρο-
νται στην παρ. 2 του άρθρου 312, η µέθοδος εσωτερικών
υποδειγµάτων που αναφέρεται στα άρθρα 283 και 363
και η µέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης που αναφέρεται
στην παρ. 3 του άρθρου 259 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

60) «κράτος µέλος»: κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και κάθε άλλο κράτος που έχει κυρώσει τη
Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.),

61) «τρίτες χώρες»: οι λοιπές, πέραν των κρατών µε-
λών, χώρες,

62) «αρχή εξυγίανσης»: η αρχή εξυγίανσης όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 18 της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδη-
γίας 2014/59/ΕΕ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική
έννοµη τάξη µε το σηµείο 8 της παρ. 1 του εσωτερικού
άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87),

63) «παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα» ή «G-
SII»: G-SII όπως ορίζεται στο σηµείο 133 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 

64) «παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα εκτός
ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ G-SII»: εκτός ΕΕ G-SII όπως ορίζεται
στο σηµείο 134 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 

65) «όµιλος»: όµιλος όπως ορίζεται στο σηµείο 138
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, 

66) «όµιλος τρίτης χώρας»: όµιλος του οποίου η µητρι-
κή επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα, 

67) «πολιτική αποδοχών ουδέτερη ως προς το φύλο»:
πολιτική αποδοχών που βασίζεται στην ισότητα αποδο-
χών µεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζοµένων για ό-
µοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

2. Επί ιδρυµάτων που έχουν υιοθετήσει το δυαδικό σύ-
στηµα διοίκησης, ως «Διοικητικό Συµβούλιο» κατά την
έννοια του σηµείου 7 της προηγούµενης παραγράφου
νοείται το διοικητικό όργανο που είναι επιφορτισµένο µε
τις εκεί διαλαµβανόµενες αρµοδιότητες. Ως «µη εκτελε-
στικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου» κατά την έν-
νοια του σηµείου 8 της προηγούµενης παραγράφου νο-
είται το διοικητικό όργανο που ασκεί την εκεί διαλαµβα-
νόµενη εποπτική αρµοδιότητα.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι όροι «ί-
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δρυµα», «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέ-
λος», «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ» και
«µητρική επιχείρηση» περιλαµβάνουν επίσης: 
α) χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και µικτές

χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών στις οποίες
έχει χορηγηθεί έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α, 
β) καθορισµένα ιδρύµατα που ελέγχονται από µητρική

χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην ΕΕ, µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµ-
µετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, µητρική χρηµατοδοτι-
κή εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέ-
λος ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµε-
τοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, εφόσον η οικεία
µητρική εταιρεία δεν υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 22Α, και 
γ) χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, µικτές χρη-

µατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών ή ιδρύµατα που
ορίζονται σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 9 του άρθρου
22Α.»

Άρθρο 4
Πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οργανωτική 
διάρθρωση – Αντικατάσταση του άρθρου 10 

του ν. 4261/2014 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)

Το άρθρο 10 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 10 
Πρόγραµµα δραστηριοτήτων, οργανωτική διάρθρωση
και ρυθµίσεις διακυβέρνησης (άρθρο 10 της Οδηγίας

2013/36/ΕΕ)

1. Η αίτηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από πρό-
γραµµα δραστηριοτήτων το οποίο περιγράφει τα είδη
των σκοπούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και
την οργανωτική διάρθρωση του πιστωτικού ιδρύµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της αναφοράς των µητρικών επι-
χειρήσεων, των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών
και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετο-
χών εντός του οµίλου. 

2. Στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων αναφέρονται ιδίως
η έκταση των εργασιών, το χρονοδιάγραµµα επίτευξης
των στόχων του πιστωτικού ιδρύµατος, η διάρθρωση του
οµίλου στον οποίο τυχόν ανήκει, καθώς και το πλαίσιο
του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, περιλαµβανοµέ-
νων των λειτουργιών της Εσωτερικής Επιθεώρησης, της
Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συµµόρφω-
σης, και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συµ-
µόρφωση µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 66. Σε περίπτω-
ση που το πιστωτικό ίδρυµα προτίθεται να παρέχει και ε-
πενδυτικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται και οι εκά-
στοτε προβλεπόµενες υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύµα-
τα. 

3. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνο-
δεύεται, επίσης, από περιγραφή των ρυθµίσεων, των δια-
δικασιών και των µηχανισµών που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 66. Στην αίτηση γνωστοποιείται, επί-

σης, η ταυτότητα ,καθώς επίσης και στοιχεία αναφορικά
µε το κύρος, την εκπαίδευση, τις τυχόν ποινικές καταδί-
κες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και την
κατάρτιση των επικεφαλής των κρίσιµων λειτουργιών
του πιστωτικού ιδρύµατος.»

Άρθρο 5
Μέτοχοι και εταίροι – Τροποποίηση του άρθρου 14 

του ν. 4261/2014
(παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) α-
ντικαθίσταται και το άρθρο 14 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Μέτοχοι και εταίροι (άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση ά-
δειας λειτουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυµα εφόσον το
πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει προηγουµένως γνωστοποιή-
σει την ταυτότητα των είκοσι (20) σηµαντικότερων µετό-
χων ή εταίρων του, καθώς και των µετόχων ή εταίρων
του, άµεσων ή έµµεσων, φυσικών ή νοµικών προσώπων,
οι οποίοι κατέχουν ειδική συµµετοχή, καθώς και το πο-
σοστό συµµετοχής τους. Επίσης, γνωστοποιείται η ταυ-
τότητα των φυσικών προσώπων που, αν και δεν περιλαµ-
βάνονται στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, α-
σκούν, µέσω γραπτών ή άλλων συµφωνιών ή µέσω κοι-
νής δράσης, τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος.

2. Για να καθοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδι-
κής συµµετοχής, λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψή-
φου και οι όροι για την άθροιση αυτών που αναφέρονται
στα άρθρα 9, 10, 12 και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 13
του ν. 3556/2007 και στην περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 3606/2007. Κατά τον υπολογισµό του προηγού-
µενου εδαφίου δεν λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα
ψήφου ή οι µετοχές µε δικαίωµα ψήφου τις οποίες κατέ-
χουν ιδρύµατα ως αποτέλεσµα αναδοχής ή τοποθέτησης
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι Τµήµα Α΄ σηµείο 6 της Ο-
δηγίας 2004/39/ΕΚ, υπό τον όρο ότι, τα εν λόγω δικαιώ-
µατα, αφενός, δεν ασκούνται ούτε χρησιµοποιούνται
κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό την παρέµβαση στη διαχείρι-
ση του εκδότη και, αφετέρου, εφόσον υπάρχει πρόθεση
µεταβίβασης εντός ενός έτους από την απόκτηση.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδει-
ας λειτουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυµα εφόσον, υπό το
πρίσµα της αναγκαιότητας να εξασφαλισθεί η υγιής και
συνετή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος, δεν έχει
πεισθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή εταίρων,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 24. Εφαρµόζονται προς τούτο οι παρ. 2 και 3 του
άρθρου 24 και το άρθρο 25.

4. Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ του πιστωτι-
κού ιδρύµατος και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων
η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια λειτουργίας
µόνον εάν οι δεσµοί αυτοί δεν παρεµποδίζουν την ορθή
εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής της. Η Τράπεζα
της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
σε πιστωτικό ίδρυµα εάν νοµοθετικές, κανονιστικές ή δι-
οικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται
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ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα ο-
ποία το υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυµα έχει στενούς δε-
σµούς, ή εάν δυσχέρειες σχετικές µε την εφαρµογή των
εν λόγω νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατά-
ξεων, παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της εποπτι-
κής αποστολής της. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από
τα πιστωτικά ιδρύµατα να της παρέχουν τις αναγκαίες
πληροφορίες, ώστε να µπορεί να παρακολουθεί σε συνε-
χή βάση τη συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπο-
νται στην παρούσα παράγραφο ή ότι δεν ανέκυψαν κα-
ταστάσεις που θα αποτελούσαν αιτία για τη µη χορήγη-
ση της άδειας λειτουργίας.»

Άρθρο 6
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση

του άρθρου 19 του ν. 4261/2014
(παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η περ. δ) του άρθρου 19 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) α-
ντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Ανάκληση άδειας λειτουργίας (άρθρο 18 της Οδηγίας

2013/36/ΕΕ)

Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την ά-
δεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος µόνο όταν το εν
λόγω πιστωτικό ίδρυµα:

α) παραιτείται ρητώς από αυτή, έπαυσε να ασκεί τη
δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6)
µηνών ή δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας σε διά-
στηµα δώδεκα (12) µηνών από τη λήψη της αδείας λει-
τουργίας του,

β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώ-
σεις ή µε οποιονδήποτε άλλον µη σύννοµο τρόπο,

γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους
του χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) δεν πληροί πλέον το σύνολο των απαιτήσεων προ-

ληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στα άρθρα 92 έ-
ως 403 και 411 έως 428 ν.β εκτός από τις απαιτήσεις που
ορίζονται στα άρθρα 92α και 92β, του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 (L 176) ή επιβάλλονται δυνάµει της περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 96 ή του άρθρου 98 του παρόντος ή
δεν παρέχει πλέον την εγγύηση ότι µπορεί να εκπληρώ-
σει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και,
κυρίως, δεν εξασφαλίζει πλέον την ασφάλεια των κεφα-
λαίων που του έχουν εµπιστευθεί οι καταθέτες του,
ε) υπάγεται σε µία από τις άλλες περιπτώσεις ανάκλη-

σης που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
στ) διαπράττει µία από τις παραβάσεις που αναφέρο-

νται στην παρ. 1 του άρθρου 59,
ζ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά

του,
η) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο

που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
θ) παραβαίνει διατάξεις νόµων σχετικών µε την επο-

πτεία ή την άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών
ιδρυµάτων ή αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, σε
βαθµό που είναι δυνατόν να τίθενται σε διακινδύνευση η
φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος ή εν γένει η ε-

πίτευξη των στόχων της ασκούµενης από την Τράπεζα
της Ελλάδος εποπτείας, ή

ι) δηµιουργούνται καταστάσεις που αναφέρονται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 ή η διάρθρωση
του οµίλου του πιστωτικού ιδρύµατος έχει µεταβληθεί
κατά τρόπο που να παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική ά-
σκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων.»

Άρθρο 7
Έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών

και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών 
συµµετοχών/Ενδιάµεση µητρική επιχείρηση 

εγκατεστηµένη στην ΕΕ – Προσθήκη άρθρων µετά το
άρθρο 22 του ν. 4261/2014

(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά το άρθρο 22 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) προστίθε-
νται άρθρα 22Α και 22Β ως εξής:

«Άρθρο 22Α 
Έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών

και των µικτών χρηµατοοικονοµικών 
εταιρειών συµµετοχών 

(άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Οι µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών
και οι µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών ζητούν έγκριση από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποι-
ηµένης εποπτείας ή, αν συντρέχει περίπτωση, από την
αρχή κράτους µέλους που ενεργεί ως αρχή ενοποιηµέ-
νης εποπτείας και από την Τράπεζα της Ελλάδος ως αρ-
µόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατε-
στηµένες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αν είναι: 
α) µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ε-

γκατεστηµένες σε κράτος µέλος σύµφωνα µε το σηµείο
26) της παρ. 1 του άρθρου 3 ή µητρικές µικτές χρηµατο-
οικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε
κράτος µέλος σύµφωνα µε το σηµείο 28) της παρ. 1 του
άρθρου 3, ή
β) µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ε-

γκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύµφωνα
µε το σηµείο 27) της παρ. 1 του άρθρου 3 ή µητρικές µι-
κτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατε-
στηµένες στην ΕΕ σύµφωνα µε το σηµείο 29) της παρ. 1
του άρθρου 3, ή 
γ) άλλες χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µι-

κτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών όταν α-
παιτείται συµµόρφωσή τους µε τον παρόντα νόµο ή τον
Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 (L 176) σε υποενοποιηµένη
βάση.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, οι χρηµατοδοτικές ε-
ταιρείες συµµετοχών και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες συµµετοχών παρέχουν στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, όταν ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενο-
ποιηµένης εποπτείας ή , αν συντρέχει περίπτωση, στην
αρχή κράτους µέλους που ενεργεί ως αρχή ενοποιηµέ-
νης εποπτείας και στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµό-
δια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατε-
στηµένες, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
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α) την οργανωτική διάρθρωση του οµίλου του οποίου η
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατο-
οικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποτελεί µέρος, µε σα-
φή αναφορά στις οικείες θυγατρικές και, κατά περίπτω-
ση, στις µητρικές επιχειρήσεις, καθώς και τον τόπο και
το είδος της δραστηριότητας που ασκείται από καθεµία
από τις οντότητες του οµίλου, 
β) πληροφορίες σχετικά µε τον διορισµό τουλάχιστον

δύο (2) προσώπων που όντως διευθύνουν τη χρηµατοδο-
τική εταιρεία συµµετοχών ή τη µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών και τη συµµόρφωση προς τις απαι-
τήσεις του άρθρου 114 περί επάρκειας των διευθυντικών
στελεχών, 
γ) πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς τα

κριτήρια του άρθρου 14, εφόσον η χρηµατοδοτική εται-
ρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών έχει πιστωτικό ίδρυµα ως θυγατρική της, 
δ) την εσωτερική οργάνωση και την κατανοµή καθηκό-

ντων στο εσωτερικό του οµίλου, 
ε) κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί να είναι ανα-

γκαία για τη διενέργεια των αξιολογήσεων που αναφέ-
ρονται στις παρ. 4 και 5. 

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έγκριση χρηµα-
τοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικο-
νοµικής εταιρείας συµµετοχών συµπίπτει χρονικώς µε
την αξιολόγηση απόκτησης ή αύξησης ειδικής συµµετο-
χής σε πιστωτικό ίδρυµα που αναφέρεται στο άρθρο 23,
η Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς του εν λόγω
άρθρου συντονίζεται καταλλήλως µε την αρχή ενοποιη-
µένης εποπτείας και, εφόσον είναι διαφορετική, την αρ-
µόδια αρχή του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστη-
µένη η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Στην περίπτω-
ση αυτή, η περίοδος αξιολόγησης που αναφέρεται στην
παρ. 8 του άρθρου 23 αναστέλλεται επί χρονικό διάστη-
µα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες, έως
ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο
παρόν. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας ή ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου
είναι εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετο-
χών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
συντονίζεται ως ανωτέρω µε την αρµόδια αρχή για την
αξιολόγηση απόκτησης ή αύξησης ειδικής συµµετοχής
σε πιστωτικό ίδρυµα που αναφέρεται στο άρθρο 22 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (L 176).

4. Έγκριση µπορεί να χορηγηθεί από την Τράπεζα της
Ελλάδος σε χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µι-
κτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών της παρ. 1
µόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋπο-
θέσεις: 
α) Οι εσωτερικές ρυθµίσεις και η κατανοµή καθηκό-

ντων στο εσωτερικό του οµίλου επαρκούν για τον σκοπό
της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις που επιβάλλουν
ο παρών νόµος και ο Κανονισµός (ΕΕ) 575/2013 σε ενο-
ποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση και είναι, ιδίως, κατάλ-
ληλες για: 
αα) τον συντονισµό όλων των θυγατρικών της χρηµα-

τοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µικτής χρηµατο-
οικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, µέσω, µεταξύ άλ-
λων, της κατάλληλης κατανοµής καθηκόντων µεταξύ
των θυγατρικών ιδρυµάτων, εφόσον απαιτείται,
ββ) την πρόληψη ή τη διαχείριση συγκρούσεων συµφε-

ρόντων στο εσωτερικό του οµίλου, και 
γγ) την επιβολή των πολιτικών οι οποίες αφορούν ολό-

κληρο τον όµιλο και καθορίζονται από τη µητρική χρηµα-
τοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή τη µητρική µικτή χρηµα-
τοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών σε ολόκληρο τον ό-
µιλο, 
β) η οργανωτική διάρθρωση του οµίλου, µέρος του ο-

ποίου αποτελεί η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, δεν ε-
µποδίζει ούτε παρακωλύει κατ’ άλλον τρόπο την αποτε-
λεσµατική εποπτεία των θυγατρικών ιδρυµάτων ή των
µητρικών ιδρυµάτων όσον αφορά τις ατοµικές, τις ενο-
ποιηµένες και, κατά περίπτωση, τις υποενοποιηµένες υ-
ποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται. Για την αξιολόγηση
του εν λόγω κριτηρίου λαµβάνονται υπόψη ιδίως:
αα) η θέση της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών

ή της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
σε πολυεπίπεδο όµιλο,
ββ) η µετοχική διάρθρωση, και 
γγ) ο ρόλος της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετο-

χών ή της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµε-
τοχών εντός του οµίλου, 
γ) πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14

και οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 114. 
5. Δεν απαιτείται έγκριση από την Τράπεζα της Ελλά-

δος της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µι-
κτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών της
παρ. 1, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέ-
σεις: 
α) κύρια δραστηριότητα της χρηµατοδοτικής εταιρείας

συµµετοχών είναι η απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρι-
κές ή, στην περίπτωση µικτής χρηµατοοικονοµικής εται-
ρείας συµµετοχών, κύρια δραστηριότητά της έναντι ι-
δρυµάτων ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων είναι η απόκτη-
ση συµµετοχών σε θυγατρικές, 
β) η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή

χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών δεν έχει ορι-
στεί ως οντότητα εξυγίανσης σε οποιονδήποτε από τους
οµίλους εξυγίανσης του οµίλου, σύµφωνα µε τη στρατη-
γική εξυγίανσης που καθορίζεται από την οικεία αρχή ε-
ξυγίανσης, βάσει του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), 
γ) ένα θυγατρικό πιστωτικό ίδρυµα έχει οριστεί υπεύ-

θυνο για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οµίλου
µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε ενοποιηµέ-
νη βάση και του παρέχονται όλα τα αναγκαία µέσα και η
νόµιµη εξουσία να εκπληρώνει αποτελεσµατικά τις εν
λόγω υποχρεώσεις, 
δ) η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή

χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών δεν προβαίνει
στη λήψη διαχειριστικών, επιχειρησιακών ή οικονοµικών
αποφάσεων που επηρεάζουν τον όµιλο ή τις θυγατρικές
του οι οποίες είναι ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, 
ε) δεν υπάρχει κώλυµα για την αποτελεσµατική επο-

πτεία του οµίλου σε ενοποιηµένη βάση. 
6. Χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µικτές

χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών που απαλ-
λάσσονται από τις απαιτήσεις έγκρισης σύµφωνα µε την
παρ. 5 περιλαµβάνονται στην περίµετρο της ενοποίησης,
όπως καθορίζεται στον παρόντα νόµο και στον Κανονι-
σµό (ΕΕ) 575/2013. 

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητά της ως αρ-
χή ενοποιηµένης εποπτείας, παρακολουθεί τη συµµόρ-
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φωση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή των
µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών της
παρ. 1 προς τις προϋποθέσεις της παρ. 4 ή, κατά περί-
πτωση, των παρ. 5 και 6 σε συνεχή βάση. Οι εν λόγω ε-
ταιρείες παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την
ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, τις πλη-
ροφορίες που ζητεί για να παρακολουθεί σε συνεχή βά-
ση την οργανωτική διάρθρωση του οµίλου και τη συµ-
µόρφωση προς τις προϋποθέσεις της παρ. 4 ή , κατά πε-
ρίπτωση, των παρ. 5 και 6. Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό
την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, κοι-
νοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η χρη-
µατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικο-
νοµική εταιρεία συµµετοχών. 

8. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά της
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας διαπιστώνει ότι δεν
πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 4, η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκει-
ται στα κατάλληλα εποπτικά µέτρα για τη διασφάλιση ή
την αποκατάσταση, ανάλογα µε την περίπτωση, της συ-
νέχειας και της ακεραιότητας της ενοποιηµένης επο-
πτείας και της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ο-
ρίζονται στον παρόντα, και στον Κανονισµό (ΕΕ)
575/2013 σε ενοποιηµένη βάση. Στην περίπτωση µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, τα εποπτικά
µέτρα λαµβάνουν, ιδίως, υπόψη τις επιπτώσεις στον χρη-
µατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριοτήτων. 

9. Τα εποπτικά µέτρα που αναφέρονται στην παρ. 8
µπορούν να περιλαµβάνουν: 
α) Παύση των αποτελεσµάτων εκ της άσκησης των δι-

καιωµάτων ψήφου που απορρέουν από µετοχές των θυ-
γατρικών ιδρυµάτων που κατέχει η χρηµατοδοτική εται-
ρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών,
β) έκδοση προσωρινών µέτρων ή κυρώσεων κατά της

χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών, της µικτής χρη-
µατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών ή των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελε-
χών, τηρουµένων των άρθρων 57 έως 64, 
γ) παροχή εντολών ή οδηγιών στη χρηµατοδοτική ε-

ταιρεία συµµετοχών ή στη µικτή χρηµατοοικονοµική ε-
ταιρεία συµµετοχών να µεταβιβάσει τις συµµετοχές στα
θυγατρικά της ιδρύµατα στους µετόχους της, 
δ) καθορισµό σε προσωρινή βάση άλλης χρηµατοδοτι-

κής εταιρείας συµµετοχών, µικτής χρηµατοοικονοµικής
εταιρείας συµµετοχών ή ιδρύµατος εντός του οµίλου ως
υπευθύνου για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς
τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα νόµο, στην
Οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013
σε ενοποιηµένη βάση, 
ε) περιορισµό ή απαγόρευση της διανοµής κερδών ή

της καταβολής τόκων στους µετόχους, 
στ) απαίτηση από τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµε-

τοχών ή τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµε-
τοχών να προβούν σε διάθεση ή περιορισµό των συµµε-
τοχών σε ιδρύµατα ή άλλες οντότητες του χρηµατοπι-
στωτικού τοµέα, 
ζ) απαίτηση από τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµε-

τοχών ή τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµε-

τοχών να υποβάλουν, χωρίς καθυστέρηση, σχέδιο για
την αποκατάσταση της συµµόρφωσης. 

10. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά
της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, διαπιστώνει ότι οι
προϋποθέσεις των παρ. 5 και 6 δεν πληρούνται πλέον, η
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατο-
οικονοµική εταιρεία συµµετοχών ζητεί έγκριση σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο. 

11. Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση
και την απαλλαγή από την υποχρέωση έγκρισης κατά τις
παρ. 4 και 5, αντίστοιχα, και τα εποπτικά µέτρα κατά τις
παρ. 8, 9 και 10, σε περίπτωση που η αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας είναι διαφορετική από την αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η χρη-
µατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικο-
νοµική εταιρεία συµµετοχών, η Τράπεζα της Ελλάδος υ-
πό την ιδιότητά της ως µία εκ των ως άνω αρχών συνερ-
γάζεται µε την εκάστοτε έτερη αρχή σε πλήρη συνεν-
νόηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας συντάσσει αξιολόγηση για τα θέµατα που α-
ναφέρονται στις παρ. 4, 5, 6, 8, 9 και 10, κατά περίπτω-
ση, την οποία και διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή του κρά-
τους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η χρηµατο-
δοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµι-
κή εταιρεία συµµετοχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος, είτε
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας είτε ως αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατο-
οικονοµική εταιρεία συµµετοχών, καταβάλλει κάθε δυνα-
τή προσπάθεια προκειµένου να καταλήξει σε κοινή από-
φαση µε την εκάστοτε έτερη αρχή, εντός δύο (2) µηνών
από την παραλαβή της εν λόγω αξιολόγησης. Η εν λόγω
κοινή απόφαση είναι δεόντως τεκµηριωµένη και αιτιολο-
γηµένη. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας κοινοποιεί την εν λόγω κοινή απόφαση στη
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή στη µικτή χρηµα-
τοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Σε περίπτωση δια-
φωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, είτε ως αρχή ενοποιη-
µένης εποπτείας, είτε ως αρµόδια αρχή του κράτους µέ-
λους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική ε-
ταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών, δεν προβαίνει στη λήψη απόφασης και
παραπέµπει το ζήτηµα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ) σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010 (L 331), η οποία αποφασίζει εντός ενός (1)
µηνός από την παραλαβή της παραποµπής. Οι εκάστοτε
αρµόδιες αρχές λαµβάνουν κοινή απόφαση που συνάδει
µε την απόφαση της ΕΑΤ. Το θέµα δεν παραπέµπεται
στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της δίµηνης περιόδου ή µετά τη
λήψη κοινής απόφασης. 

12. Στην περίπτωση µικτών χρηµατοοικονοµικών εται-
ρειών συµµετοχών, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό
την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ή αρ-
µόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατε-
στηµένη η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετο-
χών, δεν έχει οριστεί συντονιστής σύµφωνα µε το άρθρο
11 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84), απαιτείται η συγκατάθεση
του συντονιστή για τους σκοπούς των αποφάσεων ή των
κοινών αποφάσεων που αναφέρονται στις παρ. 4, 5, 6, 8,
9 και 10 κατά περίπτωση. Εφόσον απαιτείται η συγκατά-
θεση του συντονιστή, οι διαφωνίες παραπέµπονται στη
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σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, ήτοι την ΕΑΤ ή την
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συ-
ντάξεων (ΕΑΑΕΣ), που συστάθηκε µε τον υπ’ αρ. Κανονι-
σµό (ΕΕ) 1094/2010 (L 331), η οποία αποφασίζει εντός ε-
νός (1) µηνός από την παραλαβή της παραποµπής. Οποι-
αδήποτε απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρού-
σα παράγραφο δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προβλέ-
πονται στον ν. 3455/2006 ή στον ν. 4364/2016 (Α΄ 13). 

13. Εφόσον η έγκριση χρηµατοδοτικής εταιρείας συµ-
µετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµε-
τοχών έχει απορριφθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρ-
χή ενοποιηµένης εποπτείας, ενηµερώνει τον αιτούντα
για την απόφαση και το σκεπτικό της εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την παραλαβή της αίτησης ή, εφόσον η αί-
τηση είναι ελλιπής, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την
παραλαβή του συνόλου των πληροφοριών που απαιτού-
νται για την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται α-
πόφαση χορήγησης ή άρνησης έγκρισης εντός έξι (6)
µηνών από την παραλαβή της αίτησης. Η άρνηση µπορεί
να συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από οποιοδήποτε εκ
των µέτρων των παρ. 8 και 9.

14. Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο ασκούνται αντιστοίχως από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν δεν περιλαµβάνεται
στον όµιλο πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος µέλος.

15. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς, δύναται να καθορίζει µε απόφασή της την απαι-
τούµενη πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτή-
των του παρόντος. 

Άρθρο 22Β
Ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη 
στην ΕΕ (άρθρο 21β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Δύο (2) ή περισσότερα ιδρύµατα εγκατεστηµένα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εκ των οποίων τουλάχι-
στον ένα (1) είναι εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, τα ο-
ποία αποτελούν µέρος του ίδιου οµίλου τρίτης χώρας, έ-
χουν µία µόνο ενδιάµεση µητρική επιχείρηση η οποία εί-
ναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς κατά λόγο αρµοδιότητας δύναται να επιτρέπει στα ι-
δρύµατα που αναφέρονται στην παρ. 1 να έχουν δύο (2)
ενδιάµεσες µητρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην
ΕΕ εάν διαπιστώσουν ότι η εγκατάσταση µιας (1) µόνο
ενδιάµεσης µητρικής επιχείρησης εγκατεστηµένης στην
ΕΕ: 
α) θα ήταν ασυµβίβαστη µε την υποχρεωτική απαίτηση

για διαχωρισµό των δραστηριοτήτων που επιβάλλει η νο-
µοθεσία ή οι εποπτικές αρχές της τρίτης χώρας στην ο-
ποία έχει την έδρα της η τελική µητρική επιχείρηση του
οµίλου τρίτης χώρας, ή 
β) θα καθιστούσε λιγότερο αποτελεσµατική τη δυνα-

τότητα εξυγίανσης από ό,τι στην περίπτωση που υπήρ-
χαν δύο (2) ενδιάµεσες µητρικές επιχειρήσεις εγκατε-
στηµένες στην ΕΕ, σύµφωνα µε αξιολόγηση που διενερ-
γεί η αρµόδια αρχή εξυγίανσης της ενδιάµεσης µητρικής
επιχείρησης εγκατεστηµένης στην ΕΕ. 

3. Η ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη
στην ΕΕ είναι είτε πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος ή το

άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (L 176) είτε χρηµατο-
δοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών η οποία έχει λάβει έγκριση σύµφω-
να µε το άρθρο 22Α του παρόντος ή το άρθρο 21α της Ο-
δηγίας 2013/36/ΕΕ. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδά-
φιο, εάν κανένα από τα ιδρύµατα που αναφέρονται στην
παρ. 1 δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα ή εάν η δεύτερη ενδιά-
µεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ πρέπει
να συσταθεί σε σχέση µε επενδυτικές δραστηριότητες,
προκειµένου να συµµορφωθεί µε την υποχρεωτική απαί-
τηση για διαχωρισµό των δραστηριοτήτων της παρ. 2, η
ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή
η δεύτερη ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη
στην ΕΕ, δύναται να είναι επιχείρηση επενδύσεων που
έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) ή την παρ. 1 του άρ-
θρου 5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (L 173) και η οποία υπό-
κειται στον ν. 4335/2015 (A΄ 87) ή στην Οδηγία
2014/59/ΕΕ (L 173). 

4. Οι παρ. 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται όταν η συνολι-
κή αξία των στοιχείων ενεργητικού του οµίλου τρίτης
χώρας στην ΕΕ είναι χαµηλότερη από σαράντα δισεκα-
τοµµύρια (40.000.000.000) ευρώ. 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η συνολική
αξία των στοιχείων ενεργητικού του οµίλου τρίτης χώ-
ρας στην ΕΕ είναι το άθροισµα των ακολούθων: 
α) της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού κά-

θε ιδρύµατος του οµίλου τρίτης χώρας στην ΕΕ, όπως
αυτό προκύπτει από τον ενοποιηµένο ισολογισµό του ή
τον ατοµικό ισολογισµό τους, όταν ο ισολογισµός του ι-
δρύµατος δεν είναι ενοποιηµένος, και 
β) της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού κά-

θε υποκαταστήµατος του οµίλου τρίτης χώρας που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας στην EE σύµφωνα µε τον παρό-
ντα νόµο, την Oδηγία 2013/36/ΕΕ, τον ν. 4514/2018 ή
την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή τον Κανονισµό (ΕΕ) α-
ριθµ.600/2014 (L 173). 

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε-
ΑΤ), κατά λόγο αρµοδιότητας, τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες για κάθε όµιλο τρίτης χώρας που λειτουργεί στην
Ελλάδα: 
α) τις επωνυµίες και τη συνολική αξία των στοιχείων ε-

νεργητικού των εποπτευόµενων ιδρυµάτων που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα και ανήκουν σε όµιλο τρίτης χώρας, 
β) τις επωνυµίες και τη συνολική αξία των στοιχείων ε-

νεργητικού που αντιστοιχούν στα υποκαταστήµατα στα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, τον ν. 4514/2018 ή τον
Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014 και τα είδη των δραστηριοτή-
των για τα οποία έχουν λάβει την εν λόγω άδεια λει-
τουργίας, 
γ) την επωνυµία και το είδος, όπως αναφέρεται στην

παρ. 3, οποιασδήποτε ενδιάµεσης µητρικής επιχείρησης
εγκατεστηµένης στην ΕΕ που έχει συσταθεί στην Ελλά-
δα και την επωνυµία του οµίλου τρίτης χώρας στον ο-
ποίο ανήκει. 

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς διασφαλίζει ότι κάθε ίδρυµα µε έδρα στην Ελλάδα
που ανήκει σε όµιλο τρίτης χώρας πληροί µία από τις α-
κόλουθες προϋποθέσεις: 
α) έχει ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη
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στην ΕΕ, 
β) είναι ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη

στην ΕΕ, 
γ) είναι το µόνο ίδρυµα του οµίλου τρίτης χώρας στην

ΕΕ, ή 
δ) ανήκει σε όµιλο τρίτης χώρας µε συνολική αξία

στοιχείων ενεργητικού στην ΕΕ κάτω από σαράντα δισε-
κατοµµύρια (40.000.000.000) ευρώ.

8. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, οι όµιλοι τρίτης
χώρας που λειτουργούσαν µέσω περισσότερων του ε-
νός ιδρυµάτων στην ΕΕ, µε τουλάχιστον ένα ίδρυµα ή υ-
ποκατάστηµα στην Ελλάδα και µε συνολική αξία στοιχεί-
ων ενεργητικού ίση ή µεγαλύτερη από σαράντα δισεκα-
τοµµύρια (40.000.000.000) ευρώ στις 27 Ιουνίου 2019,
πρέπει να έχουν έως τις 30 Δεκεµβρίου 2023 ενδιάµεση
µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή, εφόσον ι-
σχύει η παρ. 2, δύο (2) ενδιάµεσες µητρικές επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες στην ΕΕ. 

9. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς δύναται να καθορίζει µε απόφασή της την απαιτού-
µενη πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων
του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 8
Κριτήρια αξιολόγησης – Τροποποίηση 

του άρθρου 24 του ν. 4261/2014
(παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 24
Κριτήρια αξιολόγησης 

(άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης των παρ.
1 και 6 του άρθρου 23 και των πληροφοριών που αναφέ-
ρονται στην παρ. 8 του άρθρου 23, η Τράπεζα της Ελλά-
δος προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή δι-
οίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για το οποίο προτείνε-
ται η απόκτηση συµµετοχής, και λαµβάνοντας υπόψη
την ενδεχόµενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στο
πιστωτικό ίδρυµα, αξιολογεί την καταλληλότητα του υ-
ποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόµε-
νης απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική ά-
ποψη, σύµφωνα µε το σύνολο των ακόλουθων κριτη-
ρίων:
α) τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή,
β) τη φήµη, τη γνώση, τις δεξιότητες και την εµπειρία,

όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου τα οποία θα διευθύνουν τις
δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος, κατόπιν της
προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής,
γ) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου α-

γοραστή, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων
που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από το
πιστωτικό ίδρυµα για το οποίο προτείνεται η απόκτηση
συµµετοχής,
δ) την ικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να συµ-

µορφώνεται και να συνεχίσει να συµµορφώνεται µε τις

απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος
και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και, κατά περί-
πτωση, βάσει του ενωσιακού δικαίου και κυρίως των νό-
µων 3455/2006 και 4021/2011, όπως το κατά πόσον ο ό-
µιλος του οποίου θα καταστεί µέλος διαθέτει δοµή που
καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτεί-
ας, την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µετα-
ξύ των αρµόδιων αρχών και τον προσδιορισµό της κατα-
νοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους,
ε) κατά πόσον υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε

σχέση µε την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, δια-
πράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί
ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων α-
πό παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του
ν. 3691/2008, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίη-
σης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο-
ποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ή ότι η προτεινόµενη
απόκτηση συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν
τον κίνδυνο.»

Άρθρο 9
Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες

χώρες από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν
στην Ελλάδα – Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από
πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες –

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4261/2014
(περ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/878)

Μετά την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) προστίθενται παρ. 8A και 8B και το άρθρο 36
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 36
Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες

χώρες από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν 
στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα 

από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες 
(άρθρο 47 (1) και (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει για τη χορήγη-
ση άδειας σε πιστωτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν στην
Ελλάδα, προκειµένου να ιδρύσουν υποκατάστηµα σε
τρίτες χώρες.

2. Για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκα-
ταστηµάτων πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη
χώρα, η άδεια χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος
µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας και µε την επιφύλα-
ξη των συµφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε
βάση την παρ. 3 του άρθρου 47 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ,
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου υπο-
καταστήµατος υφίσταται προικώο κεφάλαιο, σύµφωνα
µε την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 12, που θα επέχει
θέση ιδίων κεφαλαίων για τη δραστηριότητα του υποκα-
ταστήµατος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των ιδίων κεφα-
λαίων του υποκαταστήµατος καθορίζονται µε απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει τα στοιχεία και τις
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πληροφορίες που ζητούνται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, προκειµένου αυτή να διαµορφώσει σαφή εικόνα για
τη δραστηριότητά του στο πλαίσιο άσκησης της εποπτι-
κής της αρµοδιότητας.

3. Για την ίδρυση στην Ελλάδα περισσότερων υποκα-
ταστηµάτων πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη
χώρα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 33.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την
άδεια λειτουργίας των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ι-
δρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες όταν δεν εκ-
πληρώνονται πλέον οι όροι της παρ. 2, σύµφωνα µε τους
οποίους χορηγήθηκε η άδεια αυτή, ή συντρέχει οποιοσ-
δήποτε από τους όρους του άρθρου 19 και ιδιαίτερα ό-
ταν έχει ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος α-
πό τις αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας.

5. Πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει στην Ελλάδα και ε-
πιθυµεί να παρέχει σε τρίτη χώρα, χωρίς εγκατάσταση,
µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες για τις οποί-
ες έχει λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος κοινο-
ποιεί την πρόθεσή του αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος.

6. Το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα
πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες
δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να είναι ευνοϊκότε-
ρο από το αντίστοιχο των πιστωτικών ιδρυµάτων που ε-
δρεύουν και λειτουργούν σε άλλο κράτος µέλος και α-
σκούν δραστηριότητα µε ή χωρίς εγκατάσταση στην Ελ-
λάδα.

7. Η κατά το άρθρο αυτό άσκηση δραστηριοτήτων
στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 39.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος:
α) Εποπτεύει τη ρευστότητα των υποκαταστηµάτων

στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν
σε τρίτες χώρες.

β) Μπορεί να καθορίζει για το σκοπό της παρούσας
κανόνες γενικής εφαρµογής, µε την προϋπόθεση ότι τα
µέτρα αυτά δεν µπορεί να οδηγούν σε ευνοϊκότερο κα-
θεστώς σε σχέση µε εκείνο των πιστωτικών ιδρυµάτων
που εδρεύουν στα κράτη µέλη.

γ) Μπορεί να αίρει, κατά περίπτωση, την υποχρέωση
τήρησης ορισµένων ή όλων των προαναφερθέντων κα-
νόνων, µε την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυµα δε-
σµεύεται έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ότι θα καλύ-
πτει διαρκώς µε ισοδύναµο τρόπο τις ανάγκες ρευστότη-
τας των υποκαταστηµάτων του στην Ελλάδα.

8A. Τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων
που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα και έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα υποβάλλουν έκθεση,
τουλάχιστον ετησίως, στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τις
ακόλουθες πληροφορίες: 
α) τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοι-

χούν στις δραστηριότητες του υποκαταστήµατος, 
β) πληροφορίες σχετικά µε τα ρευστά διαθέσιµα του υ-

ποκαταστήµατος, ιδίως τη διαθεσιµότητα των ρευστών
διαθεσίµων σε νοµίσµατα των κρατών µελών,
γ) τα ίδια κεφάλαια που διαθέτει το υποκατάστηµα, 
δ) τις ρυθµίσεις προστασίας των καταθέσεων που είναι

διαθέσιµες στους καταθέτες στο υποκατάστηµα, 
ε) τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση των κινδύνων, 
στ) τις ρυθµίσεις διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµέ-

νων των επικεφαλής των κρίσιµων λειτουργιών για τις
δραστηριότητες του υποκαταστήµατος, 
ζ) τα σχέδια ανάκαµψης αναφορικά µε το υποκατάστη-

µα, και 
η) κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από

την Τράπεζα της Ελλάδος για την ενδελεχή παρακολού-
θηση των δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος.

8B. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια αρχή των υ-
ποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία έχουν
την έδρα τους σε τρίτη χώρα και έχουν λάβει άδεια λει-
τουργίας στην Ελλάδα και οι αρµόδιες αρχές για τα ι-
δρύµατα που αποτελούν µέρος του ίδιου οµίλου τρίτης
χώρας, συνεργάζονται στενά προκειµένου να διασφαλί-
ζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του οµίλου της εν λό-
γω τρίτης χώρας στην ΕΕ υπόκεινται σε συνολική επο-
πτεία και να αποτρέπεται η παράβαση των απαιτήσεων
που ισχύουν για τους οµίλους τρίτης χώρας, δυνάµει του
παρόντος νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 (L
176), καθώς και κάθε αρνητική επίπτωση στη χρηµατοπι-
στωτική σταθερότητα της ΕΕ.

9. Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει την απαιτούµενη
πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του
παρόντος.»

Άρθρο 10 
Ενηµέρωση για άδειες υποκαταστηµάτων τρίτων χω-
ρών – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4261/2014
(περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/878)

Το άρθρο 37 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 37
Ενηµέρωση για υποκαταστήµατα τρίτων χωρών 

(άρθρο 47 (2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τα εξής: 
α) όλες τις άδειες λειτουργίας υποκαταστηµάτων, οι ο-

ποίες χορηγούνται στα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν
την έδρα τους σε τρίτη χώρα, καθώς και κάθε µεταγενέ-
στερη τροποποίηση των εν λόγω αδειών,
β) τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού,

βάσει των περιοδικών εκθέσεων, των υποκαταστηµάτων
πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε τρίτη χώρα που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, 
γ) την επωνυµία του οµίλου τρίτης χώρας στον οποίο

ανήκει υποκατάστηµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα.»

Άρθρο 11
Υπηρεσιακό Επαγγελµατικό απόρρητο – Τροποποίηση

του άρθρου 54 του ν. 4261/2014
(παρ. 12 και 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)

2019/878)

Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 54 του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107) προστίθενται υποπερ. ζζ) και ηη),
το εισαγωγικό εδάφιο της περ. β) αντικαθίσταται και η
παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
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«6.α) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου:

αα) του Υπουργού Οικονοµικών κατά την ενάσκηση
των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 4 του π.δ. 437/19 Σεπτεµβρίου 1985 (Α΄ 157) και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των
προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία αρµοδιο-
τήτων της,

ββ) των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής,
κατά τη, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, άσκη-
ση των καθηκόντων τους,

γγ) των οργάνων τα οποία νόµιµα µετέχουν σε διαδι-
κασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης ιδρυµάτων,
δδ) των αναγνωρισµένων ελεγκτών, στους οποίους έ-

χουν νόµιµα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των οικονοµι-
κών καταστάσεων ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσε-
ων και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, για την εκπλήρωση
της αποστολής τους,
εε) του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσε-

ων, εφόσον πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για
την εκπλήρωση της αποστολής του, καθώς και
στστ) τoυ Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,

εφόσον πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την
εκπλήρωση της αποστολής του,
ζζ) των αρµόδιων αρχών για την εποπτεία των υπόχρε-

ων προσώπων που αναφέρονται στα σηµεία 2) και 3) του
άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄139) αναφορικά µε τη
συµµόρφωση µε τον προαναφερόµενο νόµο, καθώς και
Μονάδων Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφο-
ριών,
ηη) των αρµόδιων αρχών ή φορέων που είναι υπεύθυ-

νοι για την εφαρµογή των κανόνων περί διαρθρωτικού
διαχωρισµού στο εσωτερικό τραπεζικού οµίλου.
β) Τηρουµένων των παρ. 1 έως 5, επιτρέπεται η ανταλ-

λαγή πληροφοριών µεταξύ αφενός της Τράπεζας της
Ελλάδος και αφετέρου:
αα) των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την επο-

πτεία των προσώπων και οργάνων των υποπερ. γγ) και
δδ) της περ. α) και

ββ) προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιά-
βλητου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων εποπτείας των ανωνύµων εταιρειών, µε την
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για
την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής των εν λόγω
αρχών. Εάν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κα-
τά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του, χρησιµο-
ποιεί τις υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω ει-
δικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δη-
µόσια διοίκηση, η βάσει του παρόντος εδαφίου ανταλλα-
γή πληροφοριών µπορεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
της Τράπεζας της Ελλάδος, να επεκταθεί και στα πρό-
σωπα αυτά. Η ανταλλαγή πληροφοριών λαµβάνει χώρα
σύµφωνα µε τους ίδιους όρους και αφού ο Υπουργός Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων έχει προηγουµένως γνωστο-
ποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το
ακριβές περιεχόµενο της εντολής των προσώπων στα ο-
ποία διαβιβάζονται οι πληροφορίες.

γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να γνωστοποιεί σε
αρχές, όργανα ή πρόσωπα άλλων κρατών µελών, αντί-
στοιχα προς αυτά που αναφέρονται στις περ. α) και β),

συµπεριλαµβανοµένων αρχών ή οργάνων επιφορτισµέ-
νων µε την ευθύνη για τη διατήρηση της σταθερότητας
του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος στα κράτη µέλη
µέσω της χρήσης µακροπροληπτικών κανόνων, των αρ-
χών που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση των αρµο-
διοτήτων εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλι-
στικών επιχειρήσεων και των αρχών που είναι υπεύθυ-
νες για την εποπτεία των συµβατικών ή θεσµικών συστη-
µάτων προστασίας της παρ. 7 του άρθρου 113 του Κανο-
νισµού αριθµ. 575/2013, πληροφορίες που προορίζονται
για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής τους.

δ) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ α-
φενός της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου:

αα) των κεντρικών τραπεζών του ευρωπαϊκού συστή-
µατος κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισµών µε
παρόµοια αποστολή, όταν ενεργούν µε την ιδιότητα νο-
µισµατικής αρχής, εφόσον αυτές οι πληροφορίες είναι
σχετικές µε την εκπλήρωση των εκ του νόµου αποστο-
λών τους, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης νοµισµα-
τικής πολιτικής και της σχετικής µε αυτήν παροχής ρευ-
στότητας, της επίβλεψης συστηµάτων πληρωµών, εκκα-
θάρισης και διακανονισµού και της διαφύλαξης της στα-
θερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος,

ββ) τυχόν άλλων αρχών επιφορτισµένων µε την επί-
βλεψη των συστηµάτων πληρωµών και

γγ) του ΕΣΣΚ, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντά-
ξεων) (εφεξής ΕΑΑΕΣ) που συστάθηκε µε τον Κανονι-
σµό (ΕΕ) αριθµ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και Συµβουλίου (EE L 331) ή της ΕΑΚΑΑ, όταν οι πλη-
ροφορίες αυτές έχουν σχέση µε την άσκηση των καθη-
κόντων τους δυνάµει των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ.
1092/2010, αριθµ. 1094/2010 και αριθµ. 1095/2010 αντι-
στοίχως.

ε) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να κοινοποιεί τις
πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε οίκο
διακανονισµού και εκκαθάρισης ή άλλον παρόµοιο οργα-
νισµό αναγνωρισµένο από το εθνικό δίκαιο για να παρέ-
χει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή διακανονισµού σε αγορά
του κράτους µέλους, εάν θεωρεί ότι η κοινοποίηση αυτή
είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουρ-
γίας των εν λόγω οργανισµών σε περίπτωση αδυναµίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, έστω και δυνητικής,
των συµµετεχόντων στις αγορές αυτές.

στ) Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας, οι λαµβα-
νόµενες από τις αρχές, τους οργανισµούς και τα πρόσω-
πα πληροφορίες υπόκεινται στους κανόνες επαγγελµα-
τικού απορρήτου της παρ. 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος
κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) την
ταυτότητα των αρχών ή οργάνων τα οποία µπορούν να
λαµβάνουν πληροφορίες δυνάµει της παρούσας.

Άρθρο 12
Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισµούς –
Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 54 του ν. 4261/2014

(παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά το άρθρο 54 του ν. 4261/2014 (Α΄107) προστίθε-
ται άρθρο 54Α ως εξής:
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«Άρθρο 54Α
Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισµούς 

(άρθρο 58α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 4 του άρθρου 54 ή
της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύ-
ναται, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του παρό-
ντος άρθρου να διαβιβάζει ή να ανταλλάσσει ορισµένες
πληροφορίες µε τους ακόλουθους φορείς:
α) το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια

Τράπεζα, για τους σκοπούς των αξιολογήσεων του Προ-
γράµµατος Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα, 
β) την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών, για τη µελέτη

ποσοτικών επιπτώσεων, 
γ) το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,

για την οικεία λειτουργία επιτήρησης. 
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς µπορεί να ανταλλάσσει εµπιστευτικές πληροφορίες
µόνο κατόπιν ρητού αιτήµατος του σχετικού φορέα, ε-
φόσον πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋπο-
θέσεις: 
α) το αίτηµα είναι δεόντως δικαιολογηµένο από τα ει-

δικά καθήκοντα που εκτελεί ο αιτών φορέας σύµφωνα
µε την καταστατική αποστολή του, 
β) το αίτηµα είναι αρκούντως ακριβές ως προς τη φύ-

ση, την έκταση και τον µορφότυπο των ζητούµενων πλη-
ροφοριών, καθώς και τα µέσα της κοινοποίησης ή διαβί-
βασής του, 
γ) οι ζητούµενες πληροφορίες είναι απολύτως απαραί-

τητες για την εκτέλεση των συγκεκριµένων καθηκόντων
του αιτούντος φορέα και δεν υπερβαίνουν τα καταστατι-
κά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί σε αυτόν, 
δ) οι πληροφορίες διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται α-

ποκλειστικά στα πρόσωπα τα οποία εµπλέκονται άµεσα
στην εκτέλεση των συγκεκριµένων καθηκόντων, 
ε) τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφο-

ρίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρή-
του τουλάχιστον ισοδύναµες µε τις προβλεπόµενες
στην παρ. 1 του άρθρου 54 ή στην παρ. 1 του άρθρου 74
του ν. 4514/2018. 

3. Εφόσον το αίτηµα υποβάλλεται από οποιαδήποτε α-
πό τις οντότητες που αναφέρονται στην παρ. 1, η Τράπε-
ζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται
να διαβιβάζει µόνο συγκεντρωτικά ή ανωνυµοποιηµένα
στοιχεία και δύναται να ανταλλάσσει άλλες πληροφο-
ρίες µόνο στις εγκαταστάσεις της. 

4. Στον βαθµό που η γνωστοποίηση πληροφοριών α-
φορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα από τον αιτούντα φορέα συµµορφώνεται προς τις
απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679
(L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).»

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα
µε τον νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων – Τροποποί-

ηση του άρθρου 55 του ν. 4261/2014
(παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107)
προστίθεται περ. γ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 55
Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα
µε τον νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων (άρθρο 63

της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. α) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι ελεγκτικές
εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών
που διενεργούν είτε τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετή-
σιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ι-
δρυµάτων είτε κάθε άλλη νόµιµη αποστολή, στο πλαίσιο
των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά µε το ίδρυµα
που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε
σε γνώση τους κατά την άσκηση του έργου τους, εφό-
σον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατόν:

αα) να αποτελεί ουσιαστική παράβαση των νοµοθετι-
κών ή κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋ-
ποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκη-
ση δραστηριότητας των ιδρυµάτων,

ββ) να θίγει τη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύµα-
τος ή να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των οικονο-
µικών καταστάσεων του ιδρύµατος ή σε διατύπωση επι-
φυλάξεων επ’ αυτών.
β) Η ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης της Τράπεζας της

Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ισχύει για τα
ως άνω πρόσωπα όσον αφορά τα γεγονότα και τις απο-
φάσεις των οποίων έλαβαν γνώση στο πλαίσιο διενέρ-
γειας του αναφερόµενου στην περ. α) της παρούσας έρ-
γου τους σε οικονοµική µονάδα που διατηρεί στενούς
δεσµούς µε το ίδρυµα κατά την έννοια του σηµείου 38
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού αριθµ.
575/2013, απορρέοντες από δεσµό ελέγχου.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς δύναται να απαιτεί την αντικατάσταση προσώπου
που αναφέρεται στην περ. α), εάν το εν λόγω πρόσωπο
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει της εν
λόγω περίπτωσης.»

Άρθρο 14
Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

– Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4261/2014
(παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 56 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 56
Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων

(άρθρο 64 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ασκεί τις εποπτικές αρµοδιότητες και επιβάλλει τις
κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα και στη λοιπή
ισχύουσα νοµοθεσία: 
α) άµεσα ή 
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές, ή 
γ) υπό την ευθύνη της, µε ανάθεση καθηκόντων στις

αρχές της περ. β), ή 
δ) µε τη συνδροµή των αρµόδιων δικαστικών αρχών.
2. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την Τράπεζα

της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την
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άσκηση των εποπτικών τους αρµοδιοτήτων και των ε-
ξουσιών τους για την επιβολή κυρώσεων, αναφέρουν
τους λόγους στους οποίους βασίζονται, οι οποίοι δύνα-
νται να προκύπτουν και να συµπληρώνονται από τα στοι-
χεία του φακέλου της υπόθεσης.»

Άρθρο 15
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα για

παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας 
λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών
συµµετοχών επί πιστωτικών ιδρυµάτων – Τροποποίηση

του άρθρου 58 του ν. 4261/2014
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107)
προστίθεται περ. στ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 58
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα για πα-
ραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας
και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συµµετοχών

επί πιστωτικών ιδρυµάτων (άρθρο 66 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει µε απόφασή της
τις διοικητικές κυρώσεις και µέτρα της παρ. 2 στις εξής
περιπτώσεις:

α) αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφα-
λαίων από το κοινό χωρίς ο αποδέκτης να είναι πιστωτι-
κό ίδρυµα, κατά παράβαση του άρθρου 9,

β) έναρξη ή άσκηση δραστηριότητας χωρίς την απαι-
τούµενη κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλά-
δος,

γ) απόκτηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε
πιστωτικό ίδρυµα ή περαιτέρω αύξηση, άµεσα ή έµµεσα,
ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα, ούτως ώστε η
αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των κατεχόµενων
µεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώ-
τατα όρια που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 ή
ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καταστεί θυγατρική επιχεί-
ρηση του αποκτώντος ή αυξάνοντος τη συµµετοχή, χω-
ρίς έγγραφη γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλά-
δος ότι αυτός επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συµµε-
τοχή ή να την αυξήσει, κατά το χρονικό διάστηµα αξιο-
λόγησης, ή παρά την αντίθετη γνώµη της Τράπεζας της
Ελλάδος, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 23,

δ) παύση κατοχής, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετο-
χής σε πιστωτικό ίδρυµα ή µείωση της ειδικής συµµετο-
χής ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή
των κατεχόµενων µεριδίων κεφαλαίου να είναι µικρότε-
ρη από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 26
ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει να είναι θυγατρι-
κή επιχείρηση, χωρίς έγγραφη γνωστοποίηση προς την
Τράπεζα της Ελλάδος,

ε) µη τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης στην
Τράπεζα της Ελλάδος περί της αλλαγής της ταυτότητας
των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα,
κατόχους συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παρ. 3 του άρθρου 23 ή εφόσον δεν υπάρξει συµ-
µόρφωση προς την τυχόν απαίτηση της Τράπεζας της

Ελλάδος για την εφαρµογή των προβλεποµένων στις
περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 15,
στ) µη υποβολή αίτησης για έγκριση κατά παράβαση

του άρθρου 22Α ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση των α-
παιτήσεων του εν λόγω άρθρου.»

Άρθρο 16
Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τρά-

πεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 59 
του ν. 4261/2014

(παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 59 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 59
Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τρά-

πεζα της Ελλάδος
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις ακόλουθες περι-
πτώσεις που πιστωτικό ίδρυµα:
α) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς ή ανα-

κριβείς δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο
τρόπο,
β) αφού πληροφορήθηκε για αγορές ή εκχωρήσεις

συµµετοχών στο κεφάλαιό του, οι οποίες αυξάνουν τα
ποσοστά συµµετοχής ή τα µειώνουν κάτω από ένα από
τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 23 ή του άρθρου 26 του
παρόντος νόµου, δεν ενηµέρωσε την Τράπεζα της Ελλά-
δος σχετικά µε αυτές τις αγορές ή εκχωρήσεις, όπως ο
νόµος ορίζει,
γ) το οποίο δεν κοινοποιεί, τουλάχιστον σε ετήσια βά-

ση, στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ονόµατα των µετόχων
ή εταίρων που έχουν ειδικές συµµετοχές καθώς και τα
ποσοστά των συµµετοχών αυτών, όπως ο νόµος ορίζει,
δ) δεν εφαρµόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ό-

πως απαιτείται από το άρθρο 66 του παρόντος νόµου,
ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-

χεία και πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς
την υποχρέωση ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κε-
φαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παράβαση
της παρ. 1 του άρθρου 99 του εν λόγω Κανονισµού,
στ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή

στοιχεία και πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σε
σχέση µε τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ζ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-

χεία και πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετι-
κά µε ένα µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα, κατά παράβα-
ση της παρ. 1 του άρθρου 394 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013,
η) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-

χεία και πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετι-
κά µε τη ρευστότητά του, κατά παράβαση των παρ. 1 και
2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-

χεία και πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετι-
κά µε το δείκτη µόχλευσης, κατά παράβαση της παρ. 1
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του άρθρου 430 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ι) δεν διατηρεί κατ’ εξακολούθηση και σε βάθος χρό-

νου ρευστά διαθέσιµα, κατά παράβαση του άρθρου 412
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ια) παρουσιάζει χρηµατοδοτικό άνοιγµα πέραν των ο-

ρίων που θέτει το άρθρο 395 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
ιβ) που είναι εκτεθειµένο στον πιστωτικό κίνδυνο µιας

θέσης τιτλοποίησης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 405 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ιγ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-

χεία και πληροφορίες κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και 3
του άρθρου 431 ή της παρ. 1 του άρθρου 451 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ιδ) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που

περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά
παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος νόµου ή σε πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λό-
γω πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται
στα ίδια κεφάλαια,
ιε) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αµελλητί τα πρόσωπα

που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 83
του παρόντος νόµου.

1Α. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται επίσης σε περίπτω-
ση που µητρικό ίδρυµα, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών δεν προβαίνει σε ενέργεια που ενδέ-
χεται να απαιτείται, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµ-
µόρφωση προς τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 403 και 411 έως
429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 (L 176) ή επι-
βάλλονται δυνάµει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96
ή του άρθρου 98 του παρόντος σε ενοποιηµένη ή υποε-
νοποιηµένη βάση.

2. Τηρουµένων των διατάξεων του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος και των κατ’ εξουσιοδότηση του
παρόντος νόµου κανονιστικών πράξεων, η Τράπεζα της
Ελλάδος στις περιπτώσεις της παρ. 1, καθώς και σε κάθε
άλλη περίπτωση παράβασης του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδό-
τηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, επιβάλ-
λει µε απόφασή της, διαζευκτικά ή σωρευτικά, διοικητι-
κές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα, τα οποία περιλαµβά-
νουν τα εξής:
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται το

υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, το ίδρυµα, η χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών, καθώς και η φύση της παράβασης,
β) εντολή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο

για παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλει-
ψής της στο µέλλον,
γ) στην περίπτωση ιδρύµατος, ανάκληση της άδειας

λειτουργίας του κατά την ισχύουσα νοµοθεσία,
δ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της

παρ. 2 του άρθρου 57 του παρόντος νόµου να ασκούν
καθήκοντα σε ιδρύµατα,
ε) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικά πρό-

στιµα ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου
εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των ακαθάριστων ε-
σόδων που συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξο-
µοιούµενα έσοδα, έσοδα από µετοχές και άλλους τίτ-
λους µεταβλητής ή σταθερής απόδοσης και εισπρακτέες
προµήθειες ή αµοιβές σύµφωνα µε το άρθρο 316 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 της επιχείρησης κατά την
προηγούµενη χρήση,
στ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικά

πρόστιµα µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευ-
ρώ,
ζ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του πο-

σού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που α-
ποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου µπορούν να
συγκεκριµενοποιηθούν.
Σε περίπτωση που επιχείρηση της περ. ε΄ της παρού-

σας παραγράφου είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης,
τα σχετικά ακαθάριστα έσοδα θα είναι τα ακαθάριστα έ-
σοδα που προκύπτουν από τις ενοποιηµένες καταστά-
σεις της ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά την προη-
γούµενη χρήση.

3. Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος, τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, οι ελεγκτές, οι αρµόδιοι διευθυντές και οι υ-
πάλληλοι, κάθε πιστωτικού ιδρύµατος τιµωρούνται µε
φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή µε αµφότερες τις ποι-
νές αυτές, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται βα-
ρύτερη ποινή, εφόσον:
α) παραλείπουν ή παραποιούν εκ προθέσεως την εγ-

γραφή σηµαντικής συναλλαγής στα βιβλία του,
β) υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ψευδείς ή

ανακριβείς εκθέσεις ή παρέχουν ψευδή ή ανακριβή στοι-
χεία.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται ή

παρακωλύουν µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο, που
ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, τιµωρούνται µε
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.

4. α) Όποιος προβαίνει, κατά παράβαση του άρθρου 9
του παρόντος νόµου, σε κατ’ επάγγελµα αποδοχή κατα-
θέσεων χρηµάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων ή
σε κατ’ επάγγελµα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώ-
σεων ή σε παροχή υπηρεσιών πληρωµών, προς το κοινό
ή στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος και όποιος παρα-
βαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόµου,
τιµωρείται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή µε αµφό-
τερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από άλλη διάταξη προ-
βλέπεται βαρύτερη ποινή. Υπεύθυνοι για την παράβαση
και υποκείµενοι στις ποινές αυτές θεωρούνται και οι νό-
µιµοι εκπρόσωποι ή οι ασκούντες τη διοίκηση του νοµι-
κού προσώπου.
β) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω

περ. α΄ της παρούσας παραγράφου και στην περ.β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 58 του παρόντος νόµου, είναι δυνατή
η σφράγιση των γραφειων και εγκαταστάσεων του πα-
ραβάτη από όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος µε τη
συνδροµή της αστυνοµικής αρχής κατά τους όρους του
νόµου, ανεξαρτήτως της επιβολής των παραπάνω ή τυ-
χόν άλλων, προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθε-
σία, κυρώσεων.»
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Άρθρο 17
Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαµψης

και εξυγίανσης – Τροποποίηση του άρθρου 66 
του ν. 4261/2014

(παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 74 της παρ. 19 του άρ-
θρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Ο τίτλος του άρθρου 66 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) α-
ντικαθίσταται και προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην
παρ. 1, η οποία διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 66
Εσωτερική διακυβέρνηση (άρθρο 74 της Οδηγίας

2013/36/ΕΕ)

1. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν άρτιο και αποτελεσµατικό
σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαµβάνει σα-
φή οργανωτική διάρθρωση µε ευκρινείς, διαφανείς και
συνεπείς γραµµές αναφοράς και κατανοµής αρµοδιοτή-
των, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρι-
σης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους
οποίους αναλαµβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν, ε-
παρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβα-
νοµένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών
διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδο-
χών, οι οποίες είναι συνεπείς και προάγουν την ορθή και
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Οι πολιτικές
και πρακτικές αποδοχών που αναφέρονται στο πρώτο ε-
δάφιο είναι ουδέτερες ως προς το φύλο.»

Άρθρο 18
Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών – Τροποποίηση 

του άρθρου 67 του ν. 4261/2014
(παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ιδρύµατα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος
ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες για τις α-
ποδοχές του προσωπικού σύµφωνα µε τις περ. ζ), η), θ)
και ια) της παρ. 1 του άρθρου 450 του υπ΄ αριθµ. Κανονι-
σµού (ΕΕ) 575/2013 (L 176), καθώς και τις πληροφορίες
σχετικά µε τη διαφορά αποδοχών µεταξύ των φύλων. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
χρησιµοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τη συγκριτική
αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτι-
κών αποδοχών και τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (ΕΑΤ)».

Άρθρο 19
Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός 
χαρτοφυλακίου συναλλαγών – Αντικατάσταση 

του άρθρου 76 του ν. 4261/2014
(παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 76 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 76
Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτο-

φυλακίου συναλλαγών 
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν εσωτερικά συστήµατα και
χρησιµοποιούν την τυποποιηµένη µεθοδολογία ή την α-
πλουστευµένη τυποποιηµένη µεθοδολογία για τον εντο-
πισµό, την εκτίµηση, τη διαχείριση και τον µετριασµό
των κινδύνων που προκύπτουν από δυνητικές µεταβολές
επιτοκίων που επηρεάζουν τόσο την οικονοµική αξία του
µετοχικού κεφαλαίου, όσο και τα καθαρά έσοδα από τό-
κους από τις δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συ-
ναλλαγών του ιδρύµατος. 

2. Tα ιδρύµατα εφαρµόζουν συστήµατα για την εκτίµη-
ση και την παρακολούθηση των κινδύνων που προκύ-
πτουν από δυνητικές µεταβολές πιστωτικών περιθωρίων
που επηρεάζουν τόσο την οικονοµική αξία του µετοχικού
κεφαλαίου, όσο και τα καθαρά έσοδα από τόκους από τις
δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών του
ιδρύµατος. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς δύναται να απαιτεί από ίδρυµα να χρησιµοποιεί την
τυποποιηµένη µεθοδολογία που αναφέρεται στην παρ.
1, όταν τα εσωτερικά συστήµατα που εφαρµόζει αυτό το
ίδρυµα για τον σκοπό αξιολόγησης των κινδύνων που α-
ναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο δεν είναι ικανο-
ποιητικά. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς δύναται να απαιτεί από µικρό και µη πολύπλοκο ί-
δρυµα, όπως ορίζεται στο σηµείο 145) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 (L 176), να χρησι-
µοποιεί την τυποποιηµένη µεθοδολογία, εφόσον κρίνει
ότι η απλουστευµένη τυποποιηµένη µεθοδολογία δεν ε-
παρκεί για την αποτύπωση του κινδύνου επιτοκίου που
προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγών του εν λόγω ιδρύµατος.»

Άρθρο 20
Λειτουργικός κίνδυνος – Τροποποίηση του άρθρου 77

του ν. 4261/2014
(παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) τρο-
ποποιείται και το άρθρο 77 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 77
Λειτουργικός κίνδυνος 

(άρθρο 85 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

«1. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν πολιτικές και διαδικασίες
για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της έκθεσης σε λει-
τουργικό κίνδυνο, περιλαµβανοµένων του κινδύνου υπο-
δείγµατος και των κινδύνων που απορρέουν από την ε-
ξωτερική ανάθεση, και για την κάλυψη του κινδύνου που
απορρέει από γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα και σοβα-
ρές επιπτώσεις. Τα ιδρύµατα ορίζουν µε σαφήνεια τι συ-
νιστά λειτουργικό κίνδυνο για τους σκοπούς αυτών των
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πολιτικών και διαδικασιών.
2. Τα ιδρύµατα καταρτίζουν σχέδια αντιµετώπισης ε-

πειγουσών καταστάσεων και συνέχισης της λειτουργίας,
τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να συνεχί-
ζουν τη λειτουργία τους και να περιορίζουν τις ζηµίες σε
περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς
τους.»

Άρθρο 21
Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης – Τροποποίηση 

του άρθρου 80 του ν. 4261/2014
(παρ. 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) προστίθενται παρ. 3Α και 3Β και το άρθρο 80
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80
Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης 
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογο-
δοτεί για την υλοποίηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης
που διασφαλίζουν την αποτελεσµατική και συνετή διοί-
κηση ενός ιδρύµατος, περιλαµβανοµένου του διαχωρι-
σµού αρµοδιοτήτων στον οργανισµό και την πρόληψη α-
ντικρουόµενων συµφερόντων.

2. Στις ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης εφαρµόζο-
νται οι εξής αρχές:

α) το Διοικητικό Συµβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη δι-
οίκησης και λειτουργίας του ιδρύµατος, εγκρίνει και επι-
βλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της
στρατηγικής αντιµετώπισης κινδύνου και της εσωτερι-
κής διακυβέρνησης του ιδρύµατος,

β) το Διοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει την αρτιότητα
των συστηµάτων λογιστικής και χρηµατοοικονοµικών εκ-
θέσεων, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών
και λειτουργικών ελέγχων και της συµµόρφωσης µε το
νόµο και τα συναφή πρότυπα,

γ) το Διοικητικό Συµβούλιο επιβλέπει τη διαδικασία
των, κατά νόµον, δηµοσιοποιήσεων και τις ανακοινώσεις,

δ) το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την α-
ποτελεσµατική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών
στελεχών, κατά την έννοια της περ. 9 της παρ. 1 του άρ-
θρου 3,

ε) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ενός ιδρύ-
µατος δεν ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος
συµβούλου στο ίδιο ίδρυµα, εκτός αν έχει λάβει έγκριση
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί και αξιολο-
γεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων ε-
ταιρικής διακυβέρνησης του ιδρύµατος και προβαίνει
στις δέουσες ενέργειες για την αντιµετώπιση τυχόν ελ-
λείψεων.

3Α. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά µε τις πι-
στοδοτήσεις προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
των ιδρυµάτων και τα συνδεδεµένα µέρη τους είναι δεό-
ντως τεκµηριωµένα και τίθενται στη διάθεση της Τράπε-

ζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατό-
πιν αιτήµατός τους. 

3Β. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον ό-
ρο «συνδεδεµένο µέρος» νοείται: 
α) σύζυγος, πρόσωπο µε το οποίο έχει συνάψει σύµ-

φωνο συµβίωσης, τέκνο ή γονέας µέλους του Διοικητι-
κού Συµβουλίου, 
β) εµπορική οντότητα, στην οποία µέλος του Διοικητι-

κού Συµβουλίου ή πρόσωπο της περ. α) έχει ειδική συµ-
µετοχή ύψους δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο του
κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου στην εν λόγω ο-
ντότητα ή στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα µπορούν να
ασκούν σηµαντική επιρροή ή κατέχουν θέσεις ανώτερων
διοικητικών στελεχών ή είναι µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου.

4. Τα ιδρύµατα τα οποία είναι σηµαντικά από πλευράς
µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους
και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συγκρο-
τούν επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων αποτελούµενη από
µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τους.

5. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων:
α) εντοπίζει και προτείνει, για έγκριση από το Διοικη-

τικό Συµβούλιο ή από τη γενική συνέλευση, υποψηφίους
για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, αξιολο-
γεί το συνδυασµό ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείµενο,
δεξιοτήτων, και εµπειρίας των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου. Επίσης, προβαίνει στην περιγραφή των επι-
µέρους δεξιοτήτων και προσόντων που κατά την κρίση
της απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου και εκτιµά τον χρόνο
που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση.
Επιπροσθέτως, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων θέ-

τει στόχο για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπρο-
σωπούµενου φύλου στο Διοικητικό Συµβούλιο και εκπο-
νεί πολιτική ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα αυξηθεί
ο αριθµός των προσώπων του ανεπαρκώς εκπροσωπού-
µενου φύλου στο Διοικητικό Συµβούλιο προκειµένου να
υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Ο στόχος, η πολιτική και η ε-
φαρµογή τους δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το στοι-
χείο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 435 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

β) περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως αξιολογεί τη
δοµή, το µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του Διοι-
κητικού Συµβουλίου και απευθύνει συστάσεις προς αυτό
σχετικά µε τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιµες,

γ) περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως αξιολογεί τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και την εµπειρία ανά αντικείµενο
µεµονωµένων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
του Διοικητικού Συµβουλίου ως συνόλου και υποβάλλει
σχετικές αναφορές στο Διοικητικό Συµβούλιο,

δ) επανεξετάζει περιοδικά την πολιτική που εφαρµό-
ζει το Διοικητικό Συµβούλιο για την επιλογή και το διορι-
σµό ανώτερων διοικητικών στελεχών, κατά την έννοια
του ορισµού υπ’ αριθµ. 9 της παρ. 1 του άρθρου 3, και α-
πευθύνει συστάσεις προς αυτό.

6. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων της, λαµβάνει υπόψη, σε διαρκή
βάση και στο βαθµό που είναι δυνατό, την ανάγκη να δια-
σφαλισθεί ότι κατά τη λήψη των αποφάσεων του Διοικη-
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τικού Συµβουλίου δεν βαρύνει ουσιωδώς η βούληση ε-
νός ατόµου ή µιας µικρής οµάδας κατά τρόπον που θίγει
τα συµφέροντα του ιδρύµατος ως συνόλου.

7. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων µπορεί να χρησι-
µοποιεί οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, πε-
ριλαµβανοµένων των εξωτερικών συµβούλων, της παρέ-
χεται δε η δέουσα χρηµατοδότηση για την εκπλήρωση
του σκοπού αυτού.

8. Οι παρ. 4 έως και 7 δεν τυγχάνουν εφαρµογής επί ι-
δρυµάτων οργανωµένων κατά το δυαδικό σύστηµα διοί-
κησης.»

Άρθρο 22
Διοικητικό Συµβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 83

του ν. 4261/2014
(παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) αντικαθίστανται και το άρθρο 83 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 83
Διοικητικό Συµβούλιο (άρθρο 91 της Οδηγίας

2013/36/ΕΕ)

1. Τα ιδρύµατα, οι χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετο-
χών και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµε-
τοχών έχουν την πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίζουν
ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου έχουν ανά πάσα
στιγµή επαρκώς καλή φήµη και διαθέτουν επαρκείς γνώ-
σεις, δεξιότητες και εµπειρία για την εκτέλεση των κα-
θηκόντων τους. Ειδικότερα, τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στις παρ. 2 έως 8. Όταν µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
παρούσα παράγραφο, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την εξουσία να αποµακρύνει
τα εν λόγω πρόσωπα από το Διοικητικό Συµβούλιο. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξα-
κριβώνει ιδίως κατά πόσο οι απαιτήσεις που καθορίζο-
νται στην παρούσα παράγραφο εξακολουθούν να πλη-
ρούνται όταν έχει βάσιµες υποψίες ότι διαπράττεται ή έ-
χει διαπραχθεί, επιχειρείται ή έχει επιχειρηθεί να δια-
πραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δρα-
στηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή υ-
πάρχει αυξηµένος τέτοιος κίνδυνος σε σχέση µε το εν
λόγω ίδρυµα.

2. Όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αφιερώ-
νουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

3. Ο αριθµός των θέσεων σε διοικητικά συµβούλια που
µπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα µέλος Διοικητικού
Συµβουλίου ιδρύµατος συναρτάται µε τις ιδιαίτερες συν-
θήκες και τη φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Εξαιρουµένων των
εκπροσώπων του Ελληνικού Δηµοσίου, τα µέλη του Διοι-
κητικού Συµβουλίου ιδρύµατος το οποίο είναι σηµαντικό
από πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και της
φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτή-
των του δεν επιτρέπεται να κατέχουν, από την 1η Ιουλί-
ου 2014, περισσότερες της µιας εκ του ακόλουθου συν-
δυασµού θέσεων σε Διοικητικά Συµβούλια ταυτόχρονα:

α) µία θέση εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβου-

λίου και δύο θέσεις µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου,

β) τέσσερις θέσεις µη εκτελεστικού µέλους Διοικητι-
κού Συµβουλίου.

4. Για τους σκοπούς της παρ. 3, τα ακόλουθα υπολογί-
ζονται ως κατοχή µίας θέσης Διοικητικού Συµβουλίου:

α) θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους Δι-
οικητικού Συµβουλίου που κατέχονται εντός του ιδίου ο-
µίλου,

β) θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους Δι-
οικητικού Συµβουλίου στο πλαίσιο:

αα) ιδρυµάτων που είναι µέλη του ίδιου θεσµικού συ-
στήµατος προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 113
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον πληρού-
νται οι εκεί διαλαµβανόµενες προϋποθέσεις που καθορί-
ζονται στην παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, ή

ββ) επιχειρήσεων (περιλαµβανοµένων µη χρηµατοοι-
κονοµικών οντοτήτων) στις οποίες το ίδρυµα κατέχει ει-
δική συµµετοχή.

5. Οι θέσεις µέλους σε όργανα διοίκησης οντοτήτων
που δεν επιδιώκουν πρωτίστως εµπορικούς στόχους δεν
λαµβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παρ. 3.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί να επιτρέπει σε µέλη του Διοικητικού Συµ-
βουλίου να διατηρούν µια πρόσθετη θέση µη εκτελεστι-
κού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου. Οι αρµόδιες αρχές
ενηµερώνουν σχετικά την ΕΑΤ, σε τακτική βάση.

7. Το Διοικητικό Συµβούλιο κατέχει ως σύνολο επαρ-
κείς γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία, ώστε να µπορεί
να κατανοήσει τις δραστηριότητες του ιδρύµατος, περι-
λαµβανοµένων των κυριότερων κινδύνων στους οποίους
εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί. Η συνολική σύνθεση
του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζει έ-
να επαρκώς ευρύ φάσµα εµπειριών.

8. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ενεργεί µε
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση, ώστε
να είναι σε θέση να αξιολογεί και να θέτει υπό αµφισβή-
τηση τις αποφάσεις των ανώτερων διοικητικών στελε-
χών όποτε απαιτείται και να επιβλέπει αποτελεσµατικά
και να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης των αποφάσε-
ων. Η ιδιότητα µέλους συνδεόµενων εταιρειών ή συνδε-
όµενων οντοτήτων δεν συνιστά από µόνη της εµπόδιο
για να ενεργεί κάποιος µε ανεξάρτητη βούληση.»

Άρθρο 23
Πολιτικές αποδοχών – Τροποποίηση του άρθρου 84

του ν. 4261/2014
(παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 84 του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, προστίθεται περ.
η) στην παρ. 2, η παρ. 3 αντικαθίσταται και το άρθρο 84
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 84
Πολιτικές αποδοχών 

(άρθρο 92 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η παρ. 2 και τα άρθρα 85, 86 και 87 εφαρµόζονται
σε επίπεδο οµίλου, µητρικής εταιρείας και θυγατρικών,
περιλαµβανοµένων όσων εδρεύουν σε υπεράκτια οικο-
νοµικά κέντρα.

2. Τα ιδρύµατα, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή
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του συνόλου των πολιτικών αποδοχών στο οποίο περι-
λαµβάνονται οι µισθοί και οι προαιρετικές συνταξιοδοτι-
κές παροχές για τις κατηγορίες εργαζοµένων των οποί-
ων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη α-
ντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου τους, συµµορφώνο-
νται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο και σε βαθµό
που ενδείκνυται προς το µέγεθος, την εσωτερική οργά-
νωση, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των
δραστηριοτήτων τους:
α) η πολιτική αποδοχών συνάδει µε και προάγει την

ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και
δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ
µέρους του ιδρύµατος,

β) η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη προς την επι-
χειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα
µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος και περι-
λαµβάνει µέτρα για την αποφυγή αντικρουόµενων συµ-
φερόντων,

γ) τα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλί-
ου του ιδρύµατος, υιοθετούν και περιοδικά αναθεωρούν
τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υ-
πεύθυνα για την επίβλεψη της υλοποίησής της,

δ) η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται,
τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρ-
τητο εσωτερικό έλεγχο, όπως ασκείται από τη Μονάδα
Εσωτερικής Επιθεώρησης ή τη Μονάδα Εσωτερικού Ε-
λέγχου για τις ΑΕΠΕΥ ως προς τη συµµόρφωση προς
την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών που έχουν ε-
γκριθεί από τα µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµ-
βουλίου,

ε) τα µέλη του προσωπικού που έχουν επιφορτισθεί
µε καθήκοντα ελέγχου είναι ανεξάρτητα από τις επιχει-
ρηµατικές µονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις κα-
τάλληλες εξουσίες και αµείβονται µε βάση την επίτευξη
των στόχων που συνδέονται µε τα καθήκοντά τους, ανε-
ξαρτήτως των επιδόσεων των επιχειρηµατικών τοµέων
που ελέγχουν,

στ) οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών στις λει-
τουργίες διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συµµόρ-
φωσης εποπτεύονται άµεσα από την επιτροπή αποδο-
χών του άρθρου 87 ή, εφόσον δεν έχει συσταθεί η ανω-
τέρω επιτροπή, από τα µη εκτελεστικά µέλη του διοικητι-
κού συµβουλίου,

ζ) στην πολιτική αποδοχών γίνεται σαφής διάκριση
µεταξύ των κριτηρίων όσον αφορά τον καθορισµό:
αα) των σταθερών βασικών αποδοχών, που θα πρέπει

να αντανακλούν κυρίως τη συναφή επαγγελµατική ε-
µπειρία και την ευθύνη της θέσης, όπως ορίζεται στην
περιγραφή καθηκόντων του εργαζόµενου ως µέρος των
όρων της σύµβασης, και

ββ) των µεταβλητών αποδοχών, που θα πρέπει να α-
ντανακλούν επιδόσεις µακροπρόθεσµες και προσαρµο-
σµένες στον κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαί-
νουν τις απαιτούµενες για την εκπλήρωση των καθηκό-
ντων του εργαζόµενου ως µέρος των όρων της σύµβα-
σης,
η) η πολιτική αποδοχών είναι ουδέτερη ως προς το φύ-

λο.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, στις κατηγορίες εργα-

ζοµένων των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες
έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου του

ιδρύµατος περιλαµβάνονται τουλάχιστον: 
α) όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τα α-

νώτερα διοικητικά στελέχη, 
β) τα µέλη του προσωπικού µε διευθυντικές ευθύνες

στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου ή στις σηµαντικές
επιχειρηµατικές µονάδες του ιδρύµατος, 
γ) τα µέλη του προσωπικού που δικαιούνται σηµαντικό

ύψος αποδοχών, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος,
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) οι αποδοχές του εν λόγω µέλους του προσωπικού

είναι ίσες ή υψηλότερες από πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ και ίσες ή υψηλότερες από τον µέσο όρο
των αποδοχών που παρέχονται στα µέλη του Διοικητι-
κού Συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του
ιδρύµατος τα οποία αναφέρονται στην περ. α), 
ββ) το µέλος του προσωπικού εργάζεται σε σηµαντική

επιχειρηµατική µονάδα και η δραστηριότητα αυτή έχει
ουσιώδεις επιπτώσεις στο προφίλ κινδύνου της σχετικής
επιχειρηµατικής µονάδας.

4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κα-
τά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο και στα
άρθρα 86 εκτός της περ. στ) και 87 κατωτέρω, καθορίζο-
νται κριτήρια και θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε την πο-
λιτική αποδοχών των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
επενδύσεων. Η απόφαση αυτή λαµβάνει υπ’ όψη τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά των εν θέµατι επιχειρήσεων, το µέ-
γεθός τους, την εσωτερική τους οργάνωση και τη φύση,
το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους.

5. Για τους σκοπούς της παρ. 4 οι επιχειρήσεις επεν-
δύσεων καταχωρίζονται ως µικρές ή µεσαίες σύµφωνα
µε τη Σύσταση 2003/361/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πο-
λύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.»

Άρθρο 24
Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών – Τροποποίηση

του άρθρου 86 του ν. 4261/2014
(παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, το στοιχείο i) της
υποπερ. αα) της περ. ια) της παρ. 1 αντικαθίσταται, η υ-
ποπερ. αα) της περ. ιβ) της παρ. 1 αντικαθίσταται, προ-
στίθενται παρ. 2, 3 και 4 και το άρθρο 86 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο 86
Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών 

(άρθρο 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Στην περίπτωση µεταβλητών στοιχείων αποδοχών,
οι εξής αρχές ισχύουν επιπρόσθετα και βάσει των ιδίων
προϋποθέσεων µε εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 84, τη-
ρουµένων των ειδικότερων διατάξεων της ισχύουσας
νοµοθεσίας:
α) στην περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται µε τις

επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται
σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατό-
µου, της εµπλεκόµενης υπηρεσιακής µονάδας και των
συνολικών αποτελεσµάτων του ιδρύµατος, και, κατά την
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αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων, λαµβάνονται υπό-
ψη χρηµατοοικονοµικά και µη κριτήρια,

β) η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε πολυε-
τές πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία α-
ξιολόγησης βασίζεται σε πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις
και ότι η καταβολή των τµηµάτων της αµοιβής που συν-
δέονται µε τις επιδόσεις κατανέµεται σε χρονική περίο-
δο εντός της οποίας είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ο
υποκείµενος κύκλος της οικονοµικής δραστηριότητας
του ιδρύµατος και οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι,

γ) το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών δεν περιορί-
ζει τη δυνατότητα των ιδρυµάτων να ενισχύουν την κε-
φαλαιακή βάση τους,

δ) οι εγγυηµένες µεταβλητές αµοιβές δεν συνάδουν
µε την υγιή διαχείριση κινδύνων ή την αρχή της αµοιβής
βάσει επιδόσεων και δεν περιλαµβάνονται στα µελλοντι-
κά σχέδια αποδοχών και ως εκ τούτου αποτελούν εξαί-
ρεση και παρέχονται µόνο όταν προσλαµβάνεται νέο
προσωπικό, υπό τον όρο ότι το ίδρυµα διαθέτει υγιή και ι-
σχυρή κεφαλαιακή βάση, και µόνο για το πρώτο έτος α-
πασχόλησης,

ε) οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συ-
νολικών αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα. Το στα-
θερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό πο-
σοστό των συνολικών αποδοχών, προκειµένου να επι-
τρέπει την εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής
κατά το σκέλος των µεταβλητών αποδοχών, περιλαµβα-
νοµένης της δυνατότητας να µην καταβληθούν µεταβλη-
τές αποδοχές,

στ) τα ιδρύµατα ορίζουν τη δέουσα αναλογία µεταξύ
σταθερών και µεταβλητών συνιστωσών του συνόλου
των αποδοχών, εφαρµόζοντας τις ακόλουθες αρχές:

αα) η µεταβλητή συνιστώσα δεν υπερβαίνει το 100%
της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών
για κάθε άτοµο,

ββ) η Γενική Συνέλευση του ιδρύµατος µπορεί να ε-
γκρίνει υψηλότερη µέγιστη αναλογία µεταξύ σταθερής
και µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών υπό την προ-
ϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος της µεταβλητής συνιστώ-
σας δεν υπερβαίνει το διακόσια τοις εκατό (200%) της
σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για
κάθε πρόσωπο. Τυχόν έγκριση υψηλότερης αναλογίας
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του παρόντος σηµείου
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:

i) η Γενική Συνέλευση του ιδρύµατος αποφασίζει βά-
σει λεπτοµερούς εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου
του ιδρύµατος στην οποία αναφέρονται οι λόγοι και η έ-
κταση εφαρµογής της επιδιωκόµενης έγκρισης, περιλαµ-
βανοµένων του αριθµού των απασχολούµενων το οποίο
αφορά, των καθηκόντων τους και του αναµενόµενου α-
ντίκτυπου ως προς την απαίτηση διατήρησης υγιούς κε-
φαλαιακής βάσης,

ii) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε πλειοψηφία 66%
τουλάχιστον εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το
50% τουλάχιστον των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµά-
των ιδιοκτησίας ή, σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζουν
µε πλειοψηφία 75% των παρόντων ή εκπροσωπούµενων
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας,

iii) το ίδρυµα γνωστοποιεί σε όλους τους µετόχους ή
τους συνεταίρους, παρέχοντας προηγουµένως εύλογη
περίοδο προειδοποίησης, ότι θα επιδιωχθεί έγκριση δυ-

νάµει του πρώτου εδαφίου του παρόντος σηµείου,
iv) το ίδρυµα ενηµερώνει αµελλητί την Τράπεζα της

Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη
γνωστοποίηση προς τους µετόχους, περιλαµβανοµένης
της προτεινόµενης υψηλότερης µέγιστης αναλογίας και
του σχετικού σκεπτικού, είναι δε σε θέση να αποδείξει
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ότι η προτεινόµενη υψηλότερη αναλογία δεν αντι-
βαίνει στις υποχρεώσεις του ιδρύµατος δυνάµει των δια-
τάξεων του παρόντος και δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, έχοντας ιδίως υπόψη τις υποχρεώσεις
περί ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος,

v) το ίδρυµα ενηµερώνει αµελλητί την Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιλαµβανοµένης
τυχόν έγκρισης υψηλότερης αναλογίας βάσει του πρώ-
του εδαφίου του παρόντος σηµείου, η δε Τράπεζα της
Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιούν
τις λαµβανόµενες πληροφορίες για τη συγκριτική αξιο-
λόγηση των σχετικών πρακτικών των ιδρυµάτων. Η Τρά-
πεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβι-
βάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στην ΕΑΤ οι οποίες δη-
µοσιεύονται συνολικά στη βάση κράτους µέλους προέ-
λευσης σε κοινό µορφότυπο διαβίβασης στοιχείων,

vi) τα µέλη του προσωπικού τα οποία αφορούν άµεσα
τα αναφερόµενα στο παρόν σηµείο υψηλότερα µέγιστα
επίπεδα µεταβλητών αποδοχών δεν επιτρέπεται, κατά
περίπτωση, να ασκούν, άµεσα ή έµµεσα, τυχόν δικαιώµα-
τα ψήφου που µπορεί να έχουν ως µέτοχοι του ιδρύµα-
τος,

ζ) οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγ-
γελία σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επι-
τεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και δεν ανταµείβουν την α-
ποτυχία ή τη διάπραξη παραπτωµάτων,

η) τα πακέτα αποδοχών που αφορούν αποζηµίωση ή
εξαγορά από συµβάσεις σε προηγούµενη απασχόληση
πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε το µακροπρόθεσµο συµ-
φέρον του ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων των ρυθµίσε-
ων περί διακράτησης, αναβολής, αναστολής, επιδόσεων
και ανάκτησης,

θ) η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιείται για
τον υπολογισµό των συνιστωσών για τις µεταβλητές α-
ποδοχές ή των οµαδοποιηµένων συνιστωσών για τις µε-
ταβλητές αποδοχές περιλαµβάνει προσαρµογή προς κά-
θε είδους υφιστάµενων και µελλοντικών κινδύνων και
λαµβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και τη ρευστότη-
τα που απαιτείται,

ι) η κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές α-
ποδοχές εντός του ιδρύµατος λαµβάνει επίσης υπόψη
το πλήρες φάσµα των υφιστάµενων και µελλοντικών κιν-
δύνων,

ια) αα) σηµαντικό µέρος, και σε κάθε περίπτωση του-
λάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των µεταβλητών α-
ποδοχών, αποτελείται από αναλογία των παρακάτω:

i) είτε µετοχές ή, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του ι-
δρύµατος, ισοδύναµα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είτε µέσα
που συνδέονται µε µετοχές ή, ανάλογα µε τη νοµική
µορφή του ιδρύµατος, ισοδύναµα µη ευχερώς ρευστο-
ποιήσιµα µέσα, 

ii) κατά περίπτωση, άλλα µέσα, κατά την έννοια του
άρθρου 52 ή 63 του Kανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, ή
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άλλα µέσα πλήρως µετατρέψιµα σε µέσα του Κεφαλαίου
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 ή που έχουν επανε-
κτιµηθεί, τα οποία σε κάθε περίπτωση αντανακλούν δεό-
ντως την πιστοληπτική ικανότητα του ιδρύµατος σε συν-
θήκες δρώσας οικονοµικής κατάστασης και είναι κατάλ-
ληλα να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς των µετα-
βλητών αποδοχών.

ββ) Τα µέσα που αναφέρονται στην παρούσα περ. αα)
υπόκεινται σε ενδεδειγµένη πολιτική διακράτησης, η ο-
ποία έχει καταρτιστεί µε σκοπό την ευθυγράµµιση των
κινήτρων µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύ-
µατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς µπορεί να θέτει περιορισµούς στο είδος και στον
σχεδιασµό αυτών των µέσων ή να απαγορεύει ορισµένα
µέσα σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Η πα-
ρούσα περ. αα) εφαρµόζεται τόσο στην αναβαλλόµενη
µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών σύµφωνα µε την
περ, ιβ) όσο και στη µη αναβαλλόµενη µεταβλητή συνι-
στώσα των αποδοχών,
ιβ) αα) η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε πε-

ρίπτωση ποσοστού ύψους τουλάχιστον σαράντα τοις ε-
κατό (40%) της µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών,
αναβάλλεται για χρονική περίοδο η οποία δεν είναι µι-
κρότερη από τέσσερα (4) έως πέντε (5) έτη και ευθυ-
γραµµίζεται ορθά µε τη φύση των δραστηριοτήτων και
τους κινδύνους του ιδρύµατος, καθώς και µε τα καθήκο-
ντα του µέλους του προσωπικού το οποίο αφορά. Για τα
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτερα διοικη-
τικά στελέχη ιδρυµάτων που είναι σηµαντικά ως προς το
µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύ-
ρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, η
περίοδος αναβολής δεν είναι µικρότερη από πέντε (5) έ-
τη,
ββ) οι πληρωτέες αποδοχές που υπάγονται στις ρυθµί-

σεις περί αναβολής δεν καθίστανται καταβλητέες ταχύ-
τερα απ’ ότι προβλέπεται σε αναλογική βάση (pro-rata).
Σε περίπτωση µεταβλητής συνιστώσας αποδοχών ιδιαί-
τερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή της του-
λάχιστον κατά ποσοστό ύψους εξήντα τοις εκατό (60%).
Η χρονική διάρκεια της περιόδου αναβολής καθορίζεται
σύµφωνα µε τον επιχειρηµατικό κύκλο, τη φύση της επι-
χειρηµατικής δραστηριότητας, τους κινδύνους που ενέ-
χει και τις δραστηριότητες των µελών του προσωπικού
τα οποία αφορά,

ιγ) αα) οι µεταβλητές αποδοχές, περιλαµβανοµένου
του αναβαλλόµενου µέρους, καταβάλλονται ή κατοχυ-
ρώνονται µόνον εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συ-
νολικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ιδρύµατος
και δικαιολογούνται βάσει των επιδόσεων του ιδρύµα-
τος, της εµπλεκόµενης επιχειρησιακής µονάδας και του
µέλους του προσωπικού το οποίο αφορούν.

ββ) Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού
εργατικού δικαίου, περιλαµβανοµένων και των διατάξε-
ων περί ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων εργασίας,
το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών, κατά κανόνα,
µειώνεται σηµαντικά όταν το ίδρυµα παρουσιάζει φθί-
νουσες ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις. Στην
περίπτωση αυτή, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι τρέχουσες
αποδοχές όσο και οι µειώσεις στις αποδοχές που είχαν
κατοχυρωθεί στο παρελθόν, µεταξύ άλλων, µέσω ρυθµί-
σεων malus, επιστροφής αποδοχών (clawback) ή µέσω
άλλων ρυθµίσεων.

γγ) Ποσοστό έως και εκατό τοις εκατό (100%) του συ-

νόλου των µεταβλητών αποδοχών υπόκειται σε ρυθµί-
σεις malus ή ρυθµίσεις περί επιστροφής αποδοχών. Τα ι-
δρύµατα θεσπίζουν συγκεκριµένα κριτήρια για την εφαρ-
µογή των ρυθµίσεων malus ή επιστροφής αποδοχών. Τα
εν λόγω κριτήρια καλύπτουν ειδικότερα καταστάσεις ό-
που το µέλος του προσωπικού, το οποίο αφορούν:

i) συµµετείχε ή ήταν υπεύθυνο για συµπεριφορά η ο-
ποία προξένησε σηµαντικές ζηµίες στο ίδρυµα,

ii) δεν πληρούσε τα προσήκοντα πρότυπα καταλληλό-
τητας,

ιδ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη µε την ε-
πιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα
µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος. Εάν ο απα-
σχολούµενος αποχωρήσει από το ίδρυµα πριν από τη
συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παρο-
χές διακρατούνται από το ίδρυµα για χρονικό διάστηµα
πέντε (5) ετών, µε τη µορφή των µέσων που αναφέρο-
νται στην περ. ια). Στην περίπτωση απασχολούµενου, ο
οποίος συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτι-
κές παροχές καταβάλλονται µε τη µορφή των µέσων που
αναφέρονται στην περ. ια), µε την επιφύλαξη πενταε-
τούς περιόδου διακράτησης,

ιε) τα µέλη του προσωπικού δεν χρησιµοποιούν προ-
σωπικές στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλι-
ση συνδεδεµένη µε αποδοχές ή ευθύνη (ασφάλιση αστι-
κής ευθύνης) µε τις οποίες καταστρατηγούνται οι ενσω-
µατωµένοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί ευ-
θυγράµµισης µε τον κίνδυνο,

ιστ) οι µεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται µέ-
σω µηχανισµών ή µεθόδων που εµποδίζουν τη συµµόρ-
φωση του ιδρύµατος µε τις διατάξεις του παρόντος ή
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, οι απαιτήσεις που
προβλέπονται στις περ. ια) και ιβ) και στο δεύτερο εδά-
φιο της περ. ιδ) αυτής δεν ισχύουν για: 
α) ίδρυµα που δεν είναι µεγάλο ίδρυµα όπως ορίζεται

στο σηµείο 146) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 575/2013 και η αξία των στοιχείων του ενερ-
γητικού του οποίου είναι κατά µέσον όρο και σε ατοµική
βάση, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τον ως άνω Κα-
νονισµό, ίση ή µικρότερη από πέντε δισεκατοµµύρια
(5.000.000.000) ευρώ, κατά τη διάρκεια της τετραετίας
που προηγείται άµεσα του τρέχοντος οικονοµικού έ-
τους, 
β) µέλος του προσωπικού του οποίου οι ετήσιες µετα-

βλητές αποδοχές δεν υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ και δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο α-
πό το ένα τρίτο (1/3) των συνολικών ετήσιων αποδοχών
του µέλους του προσωπικού. 

3. Κατά παρέκκλιση από την περ. α) της παρ. 2, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται
να µειώσει ή να αυξήσει το ανώτατο όριο που αναφέρε-
ται στην εν λόγω διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι: 
α) το εν λόγω ίδρυµα δεν είναι µεγάλο ίδρυµα όπως ο-

ρίζεται στο σηµείο 146) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 575/2013 και, σε περίπτωση που το ανώ-
τατο όριο αυξάνεται: 
αα) το ίδρυµα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα

στοιχεία γ), δ) και ε) του σηµείου 145) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και 
ββ) το ανώτατο όριο δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε δι-

σεκατοµµύρια (15.000.000.000) ευρώ, 
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β) ενδείκνυται να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο, σύµ-
φωνα µε την παρούσα παράγραφο, λαµβανοµένων υπό-
ψη της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των
δραστηριοτήτων του ιδρύµατος, της εσωτερικής οργά-
νωσής του ή, κατά περίπτωση, των χαρακτηριστικών του
οµίλου στον οποίο ανήκει. 

4. Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 2, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να
αποφασίζει ότι τα µέλη του προσωπικού στα οποία απο-
δίδονται ετήσιες µεταβλητές αποδοχές, χαµηλότερες
του αναφερόµενου στην παραπάνω περίπτωση ανώτα-
του ορίου και ποσοστού, δεν υπόκεινται στην εξαίρεση
που ορίζεται στην εν λόγω περίπτωση λόγω των ιδιαιτε-
ροτήτων της εθνικής αγοράς, αναφορικά µε τις πρακτι-
κές αποδοχών ή λόγω της φύσης των αρµοδιοτήτων και
της περιγραφής καθηκόντων των εν λόγω µελών του
προσωπικού.»

Άρθρο 25
Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης – 

Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4261/2014
(παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στην παρ. 4 του άρθρου 89 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107)
προστίθεται τελευταίο εδάφιο, παρ. 4Α και 6 και το άρ-
θρο 89 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 89
Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης (άρθρο

97 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια που παρα-
τίθενται στο άρθρο 90, εξετάζει τις ρυθµίσεις, τις στρα-
τηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που εφαρ-
µόζουν τα ιδρύµατα για τη συµµόρφωσή τους προς τις υ-
ποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του πα-
ρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

Προς το σκοπό αυτόν αξιολογεί:
α) κινδύνους τους οποίους τα ιδρύµατα έχουν αναλά-

βει ή ενδέχεται να αναλάβουν,
β) κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το χρηµατοπι-

στωτικό σύστηµα εξ αιτίας του ιδρύµατος, λαµβάνοντας
υπόψη τον προσδιορισµό και τη µέτρηση του συστηµι-
κού κινδύνου δυνάµει του άρθρου 23 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 ή των συστάσεων του ΕΣΣΚ όπου
απαιτείται, και

γ) κινδύνους που εντοπίζονται κατά τις ασκήσεις προ-
σοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη
τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστη-
ριοτήτων ενός ιδρύµατος.

2. Το πεδίο εφαρµογής της εξέτασης και αξιολόγησης
της προηγούµενης παραγράφου θα καλύπτει όλες τις α-
παιτήσεις του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013.

3. Βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που
προβλέπεται στην παρ. 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει κατά πόσο οι ρυθ-
µίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί
που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα, καθώς και τα ίδια κεφά-
λαιά τους και η ρευστότητά τους εξασφαλίζουν τη συνε-

τή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων τους.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς καθορίζει µε απόφασή της τη συχνότητα και το εύ-
ρος της εξέτασης και αξιολόγησης της παρ. 1 συνεκτι-
µώντας το µέγεθος, τη συστηµική σπουδαιότητα, τη φύ-
ση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριο-
τήτων του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπό-
ψη την αρχή της αναλογικότητας. Η εξέταση και αξιολό-
γηση επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση για
τα ιδρύµατα που καλύπτονται από το πρόγραµµα εποπτι-
κής εξέτασης της παρ. 2 του άρθρου 91. Κατά τη διενέρ-
γεια της εξέτασης και της αξιολόγησης της παρ. 1, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ε-
φαρµόζει την αρχή της αναλογικότητας, σύµφωνα µε τα
κριτήρια που δηµοσιοποιούνται δυνάµει της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 134.

4Α. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς δύναται να προσαρµόσει τις µεθοδολογίες για
την εφαρµογή της εξέτασης και της αξιολόγησης που α-
ναφέρονται στην παρ. 1, προκειµένου να λαµβάνονται υ-
πόψη ιδρύµατα µε παρόµοια χαρακτηριστικά κινδύνου,
όπως παρόµοια επιχειρηµατικά µοντέλα ή γεωγραφική
θέση των ανοιγµάτων. Οι εν λόγω προσαρµοσµένες µε-
θοδολογίες µπορούν να περιλαµβάνουν δείκτες αναφο-
ράς κινδύνων καθώς και ποσοτικούς δείκτες, επιτρέπουν
τη δέουσα συνεκτίµηση των ειδικών κινδύνων στους ο-
ποίους µπορεί να εκτίθεται κάθε ίδρυµα και δεν θίγουν
τον ειδικό για κάθε ίδρυµα χαρακτήρα των µέτρων που
επιβάλλονται βάσει του άρθρου 96. Εφόσον η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιεί
προσαρµοσµένες µεθοδολογίες σύµφωνα µε την παρού-
σα παράγραφο, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπε-
ζών (ΕΑΤ).

5. Σε περίπτωση που ίδρυµα ενέχει συστηµικό κίνδυνο
σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς ενηµερώνει αµελλητί την ΕΑΤ σχετικά µε τα
αποτελέσµατα της εποπτικής διαδικασίας εξέτασης και
αξιολόγησης.

6. Όταν µια εξέταση, ιδίως η αξιολόγηση των ρυθµίσε-
ων εταιρικής διακυβέρνησης, του επιχειρηµατικού µο-
ντέλου ή των δραστηριοτήτων ενός ιδρύµατος, παρέχει
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς βάσιµες υποψίες ότι, σε σχέση µε το εν λόγω ί-
δρυµα, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί, επιχειρείται ή έ-
χει επιχειρηθεί να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας ή υπάρχει αυξηµένος τέτοιος κίνδυνος, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενη-
µερώνει αµέσως την ΕΑΤ και την Αρχή Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστη-
ριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139). Σε
περίπτωση δυνητικού αυξηµένου κινδύνου νοµιµοποίη-
σης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµα-
τοδότησης της τροµοκρατίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστη-
ριότητες συνεργάζονται και κοινοποιούν αµέσως την
κοινή τους εκτίµηση στην ΕΑΤ. Η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει µέτρα καταλλή-
λως σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.».
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Άρθρο 26
Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολό-
γηση – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4261/2014

(παρ. 29 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) α-
ντικαθίσταται και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 90
Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση

και αξιολόγηση 
(άρθρο 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης
που πραγµατοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δυνάµει του άρθρου 89,
επιπλέον του πιστωτικού, του λειτουργικού και του κιν-
δύνου αγοράς καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης α-
κραίων καταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 177 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 που πραγµατοποιούνται
από τα ιδρύµατα που εφαρµόζουν την προσέγγιση των
εσωτερικών διαβαθµίσεων,

β) τον βαθµό έκθεσης των ιδρυµάτων, καθώς και τη
διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης, περιλαµβανοµέ-
νης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις των άρ-
θρων 387 έως 403 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013
και του άρθρου 73 του παρόντος,

γ) την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο ε-
φαρµογής των πολιτικών και διαδικασιών των ιδρυµάτων
για τη διαχείριση του υπολειπόµενου κινδύνου που συν-
δέεται µε τη χρήση αναγνωρισµένων τεχνικών µείωσης
του πιστωτικού κινδύνου,

δ) τον βαθµό επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του ι-
δρύµατος σε σχέση µε στοιχεία ενεργητικού που έχει
τιτλοποιήσει, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής ση-
µασίας της συναλλαγής και του βαθµού κατά τον οποίο
έχει επιτευχθεί η µεταφορά του κινδύνου,

ε) την έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας που αναλαµβά-
νουν τα ιδρύµατα και τη µέτρηση και διαχείριση αυτού,
περιλαµβανοµένων των αναλύσεων εναλλακτικών σενα-
ρίων, της διαχείρισης τεχνικών µείωσης του κινδύνου
(ειδικά το επίπεδο, τη σύνθεση και την ποιότητα των α-
ποθεµάτων ρευστότητας) και αποτελεσµατικών σχεδίων
έκτακτης ανάγκης,

στ) τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο
µε τον οποίο οι επιπτώσεις αυτές ενσωµατώνονται στο
σύστηµα µέτρησης κινδύνων,

ζ) τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης α-
κραίων καταστάσεων που πραγµατοποιούν τα ιδρύµατα
που χρησιµοποιούν εσωτερικό υπόδειγµα για τον υπολο-
γισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς
βάσει των άρθρων 362 έως 377 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013,

η) τη γεωγραφική θέση των ανοιγµάτων των ιδρυµά-
των,

θ) το επιχειρηµατικό µοντέλο του ιδρύµατος,
ι) την αξιολόγηση του συστηµικού κινδύνου, σύµφωνα

µε τα κριτήρια του άρθρου 89.
2. Για τους σκοπούς της περ. ε) της παρ. 1, η Τράπεζα

της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει σε
τακτά διαστήµατα συνολική εκτίµηση της γενικής διαχεί-
ρισης του κινδύνου ρευστότητας από τα ιδρύµατα και
προάγει την ανάπτυξη αξιόπιστων εσωτερικών µεθοδο-
λογιών. Κατά τη διενέργεια αυτών των αξιολογήσεων, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συ-
νεκτιµά τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα ιδρύµατα στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει επίσης υπόψη τον
ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποφάσεών της στη σταθε-
ρότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όλων των
άλλων κρατών µελών.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ελέγχει τον βαθµό κατά τον οποίο ένα ίδρυµα έχει
παράσχει έµµεση υποστήριξη σε µια τιτλοποίηση. Αν
διαπιστωθεί ότι το ίδρυµα έχει παράσχει πάνω από µία
φορά έµµεση υποστήριξη σε τιτλοποίηση, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει κατάλ-
ληλα µέτρα για να αντιµετωπίζει την αυξηµένη προσδο-
κία ότι το ίδρυµα θα παράσχει και µελλοντικά υποστήρι-
ξη στις τιτλοποιήσεις του και ως εκ τούτου δεν θα µπο-
ρέσει να επιτύχει ουσιαστική µεταφορά κινδύνου.

4. Για τους σκοπούς της εποπτικής αξιολόγησης που
πρέπει να γίνει βάσει της παρ. 3 του άρθρου 89, η Τράπε-
ζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει
εάν οι αναπροσαρµογές της αξίας που έχουν πραγµατο-
ποιηθεί για θέσεις ή χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, επιτρέπουν στο ίδρυµα να πωλή-
σει ή να αντισταθµίσει τις θέσεις του σε σύντοµο χρονι-
κό διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες υπό κανονικές
συνθήκες αγοράς.

5. α) Η εποπτική εξέταση και αξιολόγηση που πραγµα-
τοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς περιλαµβάνει τον κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο α-
ναλαµβάνουν τα ιδρύµατα και ο οποίος απορρέει από τις
µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δρα-
στηριότητές τους.
β) Οι εποπτικές εξουσίες ασκούνται τουλάχιστον στις

ακόλουθες περιπτώσεις: 
αα) εφόσον η µείωση της οικονοµικής αξίας του µετο-

χικού κεφαλαίου ιδρύµατος, όπως αναφέρεται στην παρ.
1 του άρθρου 76, είναι µεγαλύτερη του δέκα πέντε τοις
εκατό (15%) του κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 του ιδρύ-
µατος ως αποτέλεσµα αιφνίδιας και µη αναµενόµενης
µεταβολής των επιτοκίων, όπως ορίζεται σε οποιοδήπο-
τε εκ των έξι (6) εποπτικών σεναρίων ακραίων µεταβο-
λών που εφαρµόζονται στα επιτόκια, τα οποία διαµορ-
φώνονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
σύµφωνα µε την παρ. 5α του άρθρου 98 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ,
ββ) εφόσον ένα ίδρυµα αντιµετωπίζει µεγάλη µείωση

στα καθαρά του έσοδα από τόκους,όπως αναφέρεται
στην παρ. 1 του άρθρου 76, ως αποτέλεσµα αιφνίδιας και
µη αναµενόµενης µεταβολής των επιτοκίων, όπως ορίζε-
ται σε οποιοδήποτε εκ των δύο (2) εποπτικών σεναρίων
ακραίων µεταβολών που εφαρµόζονται στα επιτόκια, τα
οποία διαµορφώνονται από την ΕΑΤ, σύµφωνα µε την
παρ. 5α του άρθρου 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (L 176). 
γ) Κατά παρέκκλιση της περ. β), η Τράπεζα της Ελλά-

δος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υποχρεούται να α-
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σκεί εποπτικές εξουσίες όταν κρίνει, βάσει της εποπτι-
κής εξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στην πα-
ρούσα παράγραφο, ότι η διαχείριση στην οποία προβαί-
νει το ίδρυµα έναντι του κινδύνου επιτοκίου που απορρέ-
ει από τις µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλ-
λαγών δραστηριότητές του είναι επαρκής και ότι το ί-
δρυµα δεν είναι υπερβολικά εκτεθειµένο στον κίνδυνο ε-
πιτοκίου που απορρέει από τις µη σχετιζόµενες µε το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές του. 
δ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, µε

τον όρο «εποπτικές εξουσίες» νοούνται οι εξουσίες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 96 ή η εξουσία κα-
θορισµού παραδοχών για την ανάπτυξη υποδειγµάτων
και παραµέτρων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται από
την ΕΑΤ σύµφωνα µε το στοιχείο β) της παρ. 5α του άρ-
θρου 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, που πρέπει να αποτυ-
πώνονται από τα ιδρύµατα στον υπολογισµό τους όσον
αφορά την οικονοµική αξία του µετοχικού κεφαλαίου
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 76.

6. Η εποπτική αξιολόγηση που διενεργείται από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
περιλαµβάνει την έκθεση των ιδρυµάτων στον κίνδυνο υ-
περβολικής µόχλευσης όπως αυτός προσεγγίζεται από
δείκτες υπερβολικής µόχλευσης, περιλαµβανοµένου του
δείκτη µόχλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 429 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Για τον προσδιορισµό του
αποδεκτού επιπέδου του δείκτη µόχλευσης των ιδρυµά-
των και των στρατηγικών, διαδικασιών και µηχανισµών
που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα για τη διαχείριση του κιν-
δύνου υπερβολικής µόχλευσης, η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη το επιχει-
ρηµατικό µοντέλο αυτών.

7. Η εποπτική αξιολόγηση που πραγµατοποιεί η Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περι-
λαµβάνει τις ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης των ι-
δρυµάτων, την εταιρική τους φιλοσοφία και αξίες, καθώς
και την ικανότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλί-
ου να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Κατά την εποπτική
αξιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς έχει τουλάχιστον πρόσβαση στα θέµατα προς
συζήτηση και στα συνοδευτικά έγγραφα των συνεδριά-
σεων του Διοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών αυ-
τού, καθώς και στα αποτελέσµατα της εσωτερικής και ε-
ξωτερικής αξιολόγησης της επίδοσης του Διοικητικού
Συµβουλίου.»

Άρθρο 27
Εποπτικές εξουσίες – Τροποποίηση του άρθρου 96 του

ν. 4261/2014 
(παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 96 του ν. 4261/2014
(Α΄107) αντικαθίστανται, η παρ. 3 καταργείται και το άρ-
θρο 96 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 96
Εποπτικές εξουσίες 

(άρθρο 104 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 89, των παρ. 4 και 5
του άρθρου 90, της παρ. 4 του άρθρου 93 και του άρθρου

94 του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 (L176/1), η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα του-
λάχιστον τα ακόλουθα: 
α) την τήρηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρ-

βαση των ελαχίστων όπως ορίζονται στον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, σύµφωνα µε τους όρους που κα-
θορίζονται στο άρθρο 96Α του παρόντος, 
β) τη βελτίωση των ρυθµίσεων, διαδικασιών, µηχανι-

σµών και στρατηγικών που εφαρµόζονται µε βάση τα άρ-
θρα 65 και 66, 
γ) την υποβολή σχεδίου για την αποκατάσταση της

συµµόρφωσης µε τις εποπτικές απαιτήσεις εκ του παρό-
ντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και τον ο-
ρισµό προθεσµίας για την εφαρµογή του, συµπεριλαµβα-
νοµένων και βελτιώσεων του σχεδίου αυτού όσον αφο-
ρά το πεδίο εφαρµογής και την προθεσµία, 
δ) την εφαρµογή ειδικής, από απόψεως κεφαλαιακής

επάρκειας, πολιτικής προβλέψεων ή µεταχείρισης των
στοιχείων του ενεργητικού, 
ε) τον περιορισµό ή την τήρηση ορίων ως προς το εί-

δος και την έκταση των δραστηριοτήτων τους, ή το δί-
κτυό τους ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού
τους ή την παύση δραστηριοτήτων που ενέχουν αυξηµέ-
νο κίνδυνο για την ευρωστία ενός ιδρύµατος, 
στ) τη µείωση του κινδύνου που ενέχουν οι δραστηριό-

τητες, τα προϊόντα και τα συστήµατα των ιδρυµάτων, συ-
µπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που ανατίθε-
νται σε τρίτους, 
ζ) τον περιορισµό των µεταβλητών αποδοχών ως πο-

σοστού του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώ-
σεις όπου το ύψος των ως άνω αποδοχών δεν συµβάλλει
στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης, 
η) την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων µέσω αποθεµα-

τοποίησης κερδών, 
θ) τον περιορισµό ή την απαγόρευση της διανοµής

κερδών από ένα ίδρυµα στους µετόχους ή καταβολής
τόκων στους κατόχους πρόσθετων µέσων της Κατηγο-
ρίας 1, εφόσον η απαγόρευση δεν συνιστά αθέτηση υπο-
χρέωσης του ιδρύµατος, 
ι) την υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών,

περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα ίδια κεφά-
λαια, τη ρευστότητα και τη µόχλευση, 
ια) την πρόβλεψη ειδικών απαιτήσεων ρευστότητας,

περιλαµβανοµένων των περιορισµών στις αναντιστοι-
χίες ληκτότητας µεταξύ ενεργητικού και παθητικού, 
ιβ) την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών,
ιγ) τη λήψη προηγούµενης έγκρισης από την Τράπεζα

της Ελλάδος για τη διενέργεια συναλλαγών που κατά
την κρίση της είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της
φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος. Η δυνατότη-
τα αυτή ασκείται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα
που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, 
ιδ) την αύξηση κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος σύµ-

φωνα µε το άρθρο 136.
2. α) Για τους σκοπούς της περ. ι) της παρ. 1, η Τράπε-

ζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να
απαιτήσει πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές από τα ι-
δρύµατα µόνο όταν η σχετική απαίτηση είναι κατάλληλη
και αναλογική ως προς τον σκοπό για τον οποίο απαιτού-
νται οι πληροφορίες και οι ζητούµενες πληροφορίες δεν
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είναι επικαλυπτόµενες. 
β) Για τους σκοπούς των άρθρων 89 έως 94, κάθε πρό-

σθετη πληροφορία που µπορεί να απαιτείται από τα ιδρύ-
µατα θεωρείται ως επικαλυπτόµενη εφόσον οι ίδιες ή οι
κατ' ουσία ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη υποβληθεί µε
άλλο τρόπο στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ή µπορούν να παραχθούν από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς δεν απαιτεί την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών
από ίδρυµα, εφόσον τις έχει ήδη λάβει υπό διαφορετική
µορφή ή επίπεδο ανάλυσης που δεν εµποδίζει την Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να
παράγει πληροφορίες ίδιας ποιότητας και αξιοπιστίας µε
εκείνες που θα παράγονταν βάσει των πρόσθετων πλη-
ροφοριών που θα αναφέρονταν διαφορετικά.

3. Καταργείται.

Άρθρο 28
Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων / Κατεύθυνση ως
προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια / Συνεργασία µε τις
αρχές εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο

96 του ν. 4261/2014 
(παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά το άρθρο 96 του ν. 4261/2014 (Α΄107)προστίθε-
νται άρθρα 96Α, 96Β και 96Γ ως εξής:

«Άρθρο 96Α 
Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων 
(άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς επιβάλλει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
που αναφέρεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96
εάν, βάσει της εξέτασης που διενεργείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 89 και 93, διαπιστώνει οποιαδήποτε από τις α-
κόλουθες καταστάσεις για ένα µεµονωµένο ίδρυµα: 
α) το ίδρυµα είναι εκτεθειµένο σε κινδύνους ή στοι-

χεία κινδύνων που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται
επαρκώς, όπως ορίζει η παρ. 2, από τις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και 429
έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο
κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402 (L 347/35 ), 
β) το ίδρυµα δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται

στα άρθρα 65 και 66 του παρόντος ή στο άρθρο 393 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και πιθανώς άλλα επο-
πτικά µέτρα δεν θα επαρκούσαν, ώστε να µπορούν να
καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτές εντός κατάλληλου χρο-
νοδιαγράµµατος, 
γ) οι προσαρµογές που αναφέρονται στην παρ. 4 του

άρθρου 90 θεωρούνται ανεπαρκείς, ώστε να επιτρέψουν
στο ίδρυµα να πωλήσει ή να αντισταθµίσει τις θέσεις του
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες
υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, 
δ) η αξιολόγηση που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την

παρ. 4 του άρθρου 93 αποκαλύπτει ότι η µη συµµόρφωση
προς τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της επιτρεπόµε-
νης προσέγγισης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκείς
απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, 
ε) το ίδρυµα αδυνατεί επανειληµµένως να σχηµατίσει

ή να διατηρήσει επαρκές επίπεδο πρόσθετων ιδίων κε-
φαλαίων για την κάλυψη της κατεύθυνσης που του ανα-
κοινώνεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 96Β, 
στ) άλλες ειδικές ανά ίδρυµα καταστάσεις, οι οποίες

θεωρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς ότι προκαλούν σηµαντικούς εποπτικούς προβλη-
µατισµούς. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

επιβάλλει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που
αναφέρεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 µόνο
για την κάλυψη των κινδύνων που αντιµετωπίζουν µεµο-
νωµένα ιδρύµατα λόγω των δραστηριοτήτων τους, περι-
λαµβανοµένων όσων αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις ο-
ρισµένων οικονοµικών εξελίξεων και εξελίξεων της αγο-
ράς στο προφίλ κινδύνου του µεµονωµένου ιδρύµατος. 

2. α) Για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1, οι κίνδυ-
νοι ή τα στοιχεία κινδύνου θεωρούνται ότι δεν καλύπτο-
νται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις απαιτήσεις ι-
δίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και
429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και
στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402 µόνο ό-
ταν τα ποσά, τα είδη και η κατανοµή των κεφαλαίων που
κρίνονται επαρκή από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβανοµένης υπόψη της επο-
πτικής εξέτασης της αξιολόγησης που διενεργείται από
τα ιδρύµατα σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου
65, είναι υψηλότερα από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων
που ορίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο
2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402. 
β) Για τους σκοπούς της περ. α), η Τράπεζα της Ελλά-

δος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί, λαµβάνο-
ντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου κάθε µεµονω-
µένου ιδρύµατος, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθε-
ται το ίδρυµα, µεταξύ άλλων: 
αα) τους ειδικούς ανά ίδρυµα κινδύνους ή τα στοιχεία

των κινδύνων αυτών που εξαιρούνται ρητά ή δεν καλύ-
πτονται ρητά από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ο-
ρίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402, 
ββ) τους ειδικούς ανά ίδρυµα κινδύνους ή τα στοιχεία

των κινδύνων αυτών που ενδέχεται να υποεκτιµώνται
παρά τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις
που ορίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο
2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402.
γ) Στον βαθµό που οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία κινδύνων

υπόκεινται σε µεταβατικές ρυθµίσεις ή διατάξεις αποδο-
χής του προϋφιστάµενου καθεστώτος του παρόντος νό-
µου ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, δεν θεω-
ρούνται κίνδυνοι ή στοιχεία τέτοιων κινδύνων που ενδέ-
χεται να υποεκτιµώνται παρά τη συµµόρφωση προς τις ι-
σχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 92 έως
403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/2402. 
δ) Για τους σκοπούς της περ. α), τα κεφάλαια που θεω-

ρούνται επαρκή, καλύπτουν όλους τους κινδύνους ή τα
στοιχεία κινδύνων που προσδιορίζονται ως σηµαντικοί
σύµφωνα µε την αξιολόγηση που ορίζεται στην περ. β),
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οι οποίοι δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς α-
πό τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα
άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2017/2402. 
ε) Κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από θέσεις εκτός

χαρτοφυλακίου συναλλαγών µπορεί να θεωρηθεί σηµα-
ντικός τουλάχιστον στις περιπτώσεις που αναφέρονται
στην παρ. 5 του άρθρου 90, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την εκτέλεση
της εξέτασης και της αξιολόγησης, καταλήξει στο συ-
µπέρασµα ότι η διαχείριση από το ίδρυµα του κινδύνου
επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός
χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι επαρκής και ότι το ί-
δρυµα δεν είναι υπερβολικά εκτεθειµένο στον κίνδυνο ε-
πιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρ-
τοφυλακίου συναλλαγών. 

3. α) Όταν απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για
την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβο-
λικής µόχλευσης που δεν καλύπτονται επαρκώς από το
στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει το επίπεδο των πρό-
σθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται βάσει της περ.
α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως τη διαφορά µετα-
ξύ του κεφαλαίου που κρίνεται ότι επαρκεί σύµφωνα µε
την παρ. 2 του παρόντος άρθρου και των σχετικών απαι-
τήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στα άρθρα
92 έως 403 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και
στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402. 
β) Όταν απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την

αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που
δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παρ. 1
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προσδιορίζει το επίπεδο των πρόσθετων ιδίων κεφαλαί-
ων που απαιτούνται βάσει της περ. α) της παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου ως τη διαφορά µεταξύ του κεφαλαίου
που κρίνεται ότι επαρκεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του πα-
ρόντος άρθρου και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κε-
φαλαίων που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 386 και
429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. 

4. α) Το ίδρυµα συµµορφώνεται προς την πρόσθετη α-
παίτηση ιδίων κεφαλαίων την οποία επιβάλλει η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει της
περ. α) της παρ.1 του άρθρου 96 µε ίδια κεφάλαια που
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αα) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της πρόσθετης απαί-

τησης ιδίων κεφαλαίων καλύπτονται µε κεφάλαια της
Κατηγορίας 1, 
ββ) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του κεφαλαίου της

Κατηγορίας 1 που αναφέρεται στην υποπερ. αα) αποτε-
λούνται από κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας
1. 
β) Κατά παρέκκλιση της περ. α), η Τράπεζα της Ελλά-

δος ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτήσει α-
πό το ίδρυµα να πληροί την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κε-
φαλαίων µε υψηλότερο ποσοστό κεφαλαίου της Κατη-
γορίας 1 ή κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας
1, όπου χρειάζεται και λαµβανοµένων υπόψη των ειδι-
κών συνθηκών του ιδρύµατος. 

γ) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυ-
ψη της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που ανα-
φέρεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και επι-
βάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης δεν χρησιµοποι-
ούνται για την κάλυψη οποιουδήποτε εκ των ακολούθων: 
αα) των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπο-

νται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 
ββ) της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, 
γγ) της κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφά-

λαια που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 96Β, όταν
η κατεύθυνση αυτή αφορά κινδύνους εκτός του κινδύ-
νου υπερβολικής µόχλευσης. 
δ) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυ-

ψη της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που ανα-
φέρεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και επι-
βάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση του κινδύνου υ-
περβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς α-
πό το στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 δεν χρησιµοποιούνται για την
κάλυψη οποιουδήποτε εκ των ακολούθων: 
αα) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται

στο στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 
ββ) της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δεί-

κτη µόχλευσης που προβλέπεται στην παρ. 1α του άρ-
θρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 
γγ) της κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφά-

λαια που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 96Β, όταν
η κατεύθυνση αυτή αφορά κινδύνους υπερβολικής µό-
χλευσης. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς αιτιολογεί, δεόντως, γραπτώς προς κάθε ίδρυµα την
απόφαση της επιβολής πρόσθετης απαίτησης ιδίων κε-
φαλαίων βάσει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96,
τουλάχιστον παρέχοντας σαφή εικόνα για την πλήρη ε-
κτίµηση των στοιχείων που αναφέρονται στις παρ. 1 έως
4. Η εν λόγω αιτιολόγηση περιλαµβάνει, στην περίπτωση
που προβλέπεται στην περ. ε) της παρ. 1, ειδική έκθεση
των λόγων για τους οποίους η επιβολή κατεύθυνσης ως
προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια δεν θεωρείται πλέον ε-
παρκής.

Άρθρο 96Β 
Κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια 

(άρθρο 104β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Σύµφωνα µε τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που
αναφέρονται στο άρθρο 65, τα ιδρύµατα καθορίζουν το
εσωτερικό τους κεφάλαιο σε κατάλληλο επίπεδο ιδίων
κεφαλαίων που επαρκεί, ώστε να καλύπτονται όλοι οι
κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ένα ίδρυµα και να δια-
σφαλίζεται ότι τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος µπορούν
να απορροφήσουν δυνητικές ζηµιές που απορρέουν από
σενάρια προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, περιλαµ-
βανοµένων όσων προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις επο-
πτικές ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 92. 
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2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς επανεξετάζει τακτικά το επίπεδο του εσωτερικού
κεφαλαίου που καθορίζεται από κάθε ίδρυµα, σύµφωνα
µε την παρ. 1 στο πλαίσιο των εξετάσεων και των αξιο-
λογήσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 89
και 93, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των
προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που αναφέρο-
νται στο άρθρο 92. Σύµφωνα µε την εν λόγω επανεξέτα-
ση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς καθορίζει για κάθε ίδρυµα το συνολικό επίπεδο των
ιδίων κεφαλαίων που κρίνει κατάλληλο. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ανακοινώνει στα ιδρύµατα την κατεύθυνσή της ως
προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια. Τα πρόσθετα ίδια κε-
φάλαια τα οποία αφορά η κατεύθυνση είναι τα ίδια κεφά-
λαια που υπερβαίνουν το σχετικό ποσό των ιδίων κεφα-
λαίων που απαιτείται σύµφωνα µε τα άρθρα 92 έως 403
και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
το κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402, την περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και το σηµείο 6) της παρ. 1
του άρθρου 121 του παρόντος ή σύµφωνα µε την παρ. 1α
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
κατά περίπτωση, τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευ-
ξη του συνολικού επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων που θε-
ωρείται κατάλληλο από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε την παρ. 2 του
παρόντος. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς παρέχει κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κε-
φάλαια σύµφωνα µε την παρ. 3 ειδικά για κάθε ίδρυµα. Η
κατεύθυνση µπορεί να καλύπτει κινδύνους οι οποίοι α-
ντιµετωπίζονται από την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφα-
λαίων που επιβάλλεται σύµφωνα µε την περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 96 µόνο στον βαθµό που καλύπτει πτυχές
των κινδύνων αυτών οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη βά-
σει της εν λόγω απαίτησης. 

5. α) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κά-
λυψη της κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφά-
λαια που ανακοινώνεται σύµφωνα µε την παρ. 3 για την
αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης δεν χρησιµοποιούνται για την κάλυψη οποι-
ουδήποτε εκ των ακολούθων: 
αα) των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπο-

νται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 
ββ) της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 96Α και

επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση κινδύνων ε-
κτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης και της συ-
νολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας. 
β) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυ-

ψη της κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια
που ανακοινώνεται βάσει της παρ. 3 για την αντιµετώπι-
ση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης δεν χρησιµο-
ποιούνται µε σκοπό την κάλυψη της απαίτησης ιδίων κε-
φαλαίων που ορίζεται στο στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, της απαί-
τησης του άρθρου 96Α του παρόντος νόµου που επιβάλ-
λεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερ-

βολικής µόχλευσης και της απαίτησης αποθέµατος α-
σφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται
στην παρ. 1α του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013. 

6. Η µη κάλυψη της κατεύθυνσης που αναφέρεται
στην παρ. 3, όταν ένα ίδρυµα πληροί τις σχετικές απαι-
τήσεις ιδίων κεφαλαίων των άρθρων 92 έως 403 και 429
έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και του
κεφαλαίου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402, τη σχετική
πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νό-
µου και, κατά περίπτωση, τη συνολική απαίτηση αποθε-
µάτων ασφαλείας ή την απαίτηση αποθέµατος ασφαλεί-
ας για τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται στην παρ.
1α του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013
δεν συνεπάγεται την εφαρµογή των περιορισµών του
άρθρου 131 ή 131Β του παρόντος.

Άρθρο 96Γ - 
Συνεργασία µε τις αρχές εξυγίανσης 

(άρθρο 104γ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
υπό την ιδιότητά της ως αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην
οικεία αρχή εξυγίανσης την πρόσθετη απαίτηση ιδίων
κεφαλαίων που επιβάλλεται σε ιδρύµατα βάσει της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και κάθε κατεύθυνση ως
προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται σε
ιδρύµατα σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 96Β.»

Άρθρο 29
Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων

– Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4261/2014 
(παρ. 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 102 του ν. 4261/2014
(Α΄107) αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και
το άρθρο 102 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 102
Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων 

(άρθρο 109 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Τα ιδρύµατα συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 88 σε ατοµική βά-
ση, εκτός αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς κάνει χρήση της εξαίρεσης του άρθρου 7
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

2. Οι µητρικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές που υπά-
γονται στις διατάξεις του παρόντος τηρούν τις υποχρεώ-
σεις που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 88 σε ενοποι-
ηµένη ή υποενοποιηµένη βάση, διασφαλίζουν ότι οι ρυθ-
µίσεις, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που απαιτούνται
από τα άρθρα 66 έως 88 είναι συνεπείς και ορθά ενσω-
µατωµένες και ότι οποιαδήποτε δεδοµένα και στοιχεία
που σχετίζονται µε τον σκοπό της εποπτείας µπορούν να
παρασχεθούν. Ιδίως, θεσπίζουν στις θυγατρικές τους
που δεν υπόκεινται στον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβα-
νοµένων όσων εδρεύουν σε υπεράκτια (offshore) οικονο-
µικά κέντρα, τις οικείες ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχα-
νισµούς που είναι συνεπείς και κατάλληλα ενσωµατωµέ-
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νοι. Οι εν λόγω θυγατρικές είναι σε θέση να παρέχουν ό-
λα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που αφορούν στην
εποπτεία. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν υπόκει-
νται οι ίδιες στον παρόντα συµµορφώνονται µε τις απαι-
τήσεις που αφορούν ειδικά στον τοµέα στον οποίο ανή-
κουν σε ατοµική βάση.

3. Οι απορρέουσες από τα άρθρα 66 έως 88 υποχρεώ-
σεις που αφορούν θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν υπό-
κεινται οι ίδιες στον παρόντα δεν ισχύουν, αν το µητρικό
ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ αποδεικνύει στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι
η εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων αντίκειται στη νοµο-
θεσία της τρίτης χώρας στην οποία η θυγατρική είναι ε-
γκατεστηµένη.

4. Οι απαιτήσεις περί αποδοχών που καθορίζονται στα
άρθρα 84, 86 και 87 δεν εφαρµόζονται σε ενοποιηµένη
βάση στις ακόλουθες οντότητες: 
α) θυγατρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ΕΕ,

που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις περί αποδοχών
σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, 
β) θυγατρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε τρίτη

χώρα, εφόσον θα υπόκειντο σε ειδικές απαιτήσεις περί
αποδοχών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εάν
ήταν εγκατεστηµένες στην ΕΕ.

5. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 και για την αποφυγή
της καταστρατήγησης των κανόνων που ορίζονται στα
άρθρα 84, 86 και 87, οι απαιτήσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 84, 86 και 87 εφαρµόζονται στα µέλη του
προσωπικού των θυγατρικών που δεν υπόκεινται στον
παρόντα νόµο και στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ σε ατοµική
βάση, εφόσον: 
α) η θυγατρική είναι είτε εταιρεία διαχείρισης είτε ο-

ντότητα που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δρα-
στηριότητες που απαριθµούνται στα στοιχεία 2), 3), 4) 6)
και 7) του τµήµατος Α΄ του Παραρτήµατος I του νόµου
4514/2018 (Α΄14) και 
β) τα εν λόγω µέλη του προσωπικού έχουν λάβει εντο-

λή να εκτελούν επαγγελµατικές δραστηριότητες που έ-
χουν άµεσο ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύ-
νου ή τις δραστηριότητες των ιδρυµάτων εντός του οµί-
λου.»

Άρθρο 30
Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας – 
Αντικατάσταση του άρθρου 104 του ν. 4261/2014 

(παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 104 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 104 
Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας 

(άρθρο 111 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. α) Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρικό πιστωτι-
κό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή µητρικό πιστω-
τικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενο-
ποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος
που εποπτεύει το εν λόγω µητρικό πιστωτικό ίδρυµα ε-
γκατεστηµένο στην Ελλάδα ή το εν λόγω µητρικό πιστω-

τικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ σε ατοµική βάση. 
β) Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρική επιχείρηση

επενδύσεων εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή µητρική επι-
χείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην ΕΕ και καµία
από τις θυγατρικές της δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα, η ε-
ποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς που εποπτεύει την εν λόγω µητρική
επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή
την εν λόγω µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατε-
στηµένη στην ΕΕ σε ατοµική βάση. 
γ) Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρική επιχείρηση

επενδύσεων εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή µητρική επι-
χείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην ΕΕ και τουλά-
χιστον µία εκ των θυγατρικών της είναι πιστωτικό ίδρυ-
µα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την
αρµόδια αρχή που εποπτεύει το εν λόγω πιστωτικό ίδρυ-
µα. Εφόσον το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα εποπτεύεται α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποιηµέ-
νη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εφό-
σον πρόκειται για περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, η ε-
ποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια
αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος µε το µεγαλύτερο σύνο-
λο ισολογισµού. Εάν το µεγαλύτερο σύνολο ισολογι-
σµού το διαθέτει το πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα στην Ελ-
λάδα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.

2. Όταν η µητρική επιχείρηση ενός ιδρύµατος το οποίο
εποπτεύεται σε ατοµική βάση από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι µητρική
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε
κράτος µέλος ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή µη-
τρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστη-
µένη στην ΕΕ ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, η εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχα. 

3. Όταν δύο ή περισσότερα ιδρύµατα που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβα-
νοµένης της Ελλάδας, έχουν την ίδια µητρική χρηµατο-
δοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος
µέλος, την ίδια µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, την
ίδια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκα-
τεστηµένη στην ΕΕ ή την ίδια µητρική µικτή χρηµατοοι-
κονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ,
η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται, κατά περί-
πτωση, από: 
α) την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν ο

όµιλος περιλαµβάνει µόνο ένα πιστωτικό ίδρυµα. Αν το
εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα εποπτεύεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται
από την Τράπεζα της Ελλάδος,
β) την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος µε το

µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, όταν ο όµιλος περι-
λαµβάνει περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύµατα. Εάν
το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού το διαθέτει το πι-
στωτικό ίδρυµα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, 
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γ) την αρµόδια αρχή της επιχείρησης επενδύσεων µε
το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, όταν ο όµιλος δεν
περιλαµβάνει πιστωτικά ιδρύµατα. Αν η εν λόγω επιχεί-
ρηση επενδύσεων εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται α-
πό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Όταν απαιτείται ενοποίηση σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή
6 του άρθρου 18 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, η
εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµό-
δια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος µε το µεγαλύτερο
σύνολο ισολογισµού ή, όταν ο όµιλος δεν περιλαµβάνει
πιστωτικό ίδρυµα, από την αρµόδια αρχή της επιχείρη-
σης επενδύσεων µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογι-
σµού. Εάν το πιστωτικό ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνο-
λο ισολογισµού ή η επιχείρηση επενδύσεων µε το µεγα-
λύτερο σύνολο ισολογισµού εποπτεύεται από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντί-
στοιχα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. 

5. α) Κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 1, της περ.
β) της παρ. 3 και της παρ. 4, όταν µια αρµόδια αρχή επο-
πτεύει σε ατοµική βάση περισσότερα από ένα πιστωτικά
ιδρύµατα εντός οµίλου, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βά-
ση ασκείται από την αρµόδια αρχή που εποπτεύει σε α-
τοµική βάση ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα ε-
ντός του οµίλου, όταν το άθροισµα των συνόλων ισολο-
γισµού των εν λόγω εποπτευόµενων πιστωτικών ιδρυµά-
των είναι µεγαλύτερο από αυτό των πιστωτικών ιδρυµά-
των που εποπτεύονται σε ατοµική βάση από οποιαδήπο-
τε άλλη αρµόδια αρχή. Εάν το µεγαλύτερο σύνολο ισο-
λογισµού αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα πιστωτικά ι-
δρύµατα εντός οµίλου που εποπτεύονται σε ατοµική βά-
ση από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποι-
ηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3, όταν µια

αρµόδια αρχή εποπτεύει σε ατοµική βάση περισσότερες
από µία επιχειρήσεις επενδύσεων εντός οµίλου, η επο-
πτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια
αρχή που εποπτεύει σε ατοµική βάση µία ή περισσότε-
ρες επιχειρήσεις επενδύσεων εντός του οµίλου µε το
µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού συγκεντρωτικά. Εάν
το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού αντιστοιχεί σε µία ή
περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων εντός οµίλου
που εποπτεύονται σε ατοµική βάση από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκεί-
ται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, κοινή συ-
ναινέσει µε τις υπόλοιπες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρ-
χές, να µην εφαρµόσει τα κριτήρια που αναφέρονται
στις παρ. 1, 3 και 4 και να αναθέσει σε άλλη αρµόδια αρ-
χή την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση, αν η
εφαρµογή των εν λόγω κριτηρίων αντενδείκνυται, λαµ-
βάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα ιδρύµατα και τη σχετι-
κή σηµασία των δραστηριοτήτων τους στα οικεία κράτη
µέλη ή την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια της επο-
πτείας σε ενοποιηµένη βάση από την ίδια αρµόδια αρχή.
Στις περιπτώσεις αυτές, προτού λάβει τέτοια απόφαση,
η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
παρέχει στο µητρικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο

στην ΕΕ, στη µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετο-
χών που είναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ, στη µητρική µι-
κτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών που είναι
εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή στο ίδρυµα µε το µεγαλύτερο
σύνολο ισολογισµού, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να
εκφέρει γνώµη σχετικά µε την απόφαση αυτή. 

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κοινοποιεί αµελ-
λητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΑΤ τις συµφω-
νίες που υπάγονται στην παρ. 6.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς θεσπίζει τις απαιτούµενες ρυθµίσεις για την άσκηση
της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και ελέγχει τη συµ-
µόρφωση των υποκείµενων σε αυτήν επιχειρήσεων προς
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα.»

Άρθρο 31
Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής

εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα – Αντικατάσταση
του άρθρου 106 του ν. 4261/2014 

(παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 106 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 106 
Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής

εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα 
(άρθρο 113 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς είτε ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας είτε ως αρµό-
δια αρχή που είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία θυγα-
τρικών ενός µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην
ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετο-
χών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας µητρικής µικτής
χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστη-
µένης στην ΕΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµέ-
νου να καταλήξει σε κοινή απόφαση µε τις εµπλεκόµε-
νες αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα εξής: 
α) την εφαρµογή των άρθρων 65 και 89 για να καθορι-

στεί η επάρκεια του ύψους ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιη-
µένη βάση που βρίσκονται στην κατοχή του οµίλου ιδρυ-
µάτων σχετικά µε την οικονοµική κατάστασή του και το
πρόφιλ κινδύνου και συνεπώς το απαιτούµενο ύψος ι-
δίων κεφαλαίων για την εφαρµογή της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 96 σε κάθε επιχείρηση του οµίλου και σε ε-
νοποιηµένη βάση, 
β) µέτρα για την αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων

και ουσιωδών ευρηµάτων που αφορούν την εποπτεία
ρευστότητας, συµπεριλαµβανοµένων όσων αφορούν
στην επάρκεια του οργανισµού και την αντιµετώπιση κιν-
δύνων όπως απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 78 και ό-
σων αφορούν την ανάγκη ειδικών ανά ίδρυµα απαιτήσε-
ων ρευστότητας σύµφωνα µε το άρθρο 98, 
γ) οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια

κεφάλαια σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου96Β. 
2.α) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ.

1 λαµβάνονται: 
αα) για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1, εντός

τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέ-
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ρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας προς τις άλλες
σχετικές αρµόδιες αρχές, η οποία περιλαµβάνει την α-
ξιολόγηση κινδύνου του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο
96Α, 
ββ) για τους σκοπούς της περ. β) της παρ. 1, εντός

τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέ-
ρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, η οποία περι-
λαµβάνει την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου ρευστό-
τητας του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και 98, 
γγ) για τους σκοπούς της περ. γ) της παρ. 1, εντός

τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέ-
ρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, η οποία περι-
λαµβάνει την αξιολόγηση κινδύνου του οµίλου σύµφωνα
µε το άρθρο 96B. 
β) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1

λαµβάνουν, επίσης, δεόντως υπόψη την αξιολόγηση κιν-
δύνου των θυγατρικών που διενεργείται από τις σχετι-
κές αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 65, 89, 96A
και 96B. 
γ) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στις περ. α)

και β) της παρ. 1 ενσωµατώνονται σε έγγραφα, αιτιολο-
γούνται και χορηγούνται στο µητρικό ίδρυµα που είναι ε-
γκατεστηµένο στην ΕΕ από την Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης ε-
ποπτείας. Σε περίπτωση διαφωνίας, η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµέ-
νης εποπτείας συµβουλεύεται την ΕΑΤ, αν αυτό ζητηθεί
από οποιαδήποτε άλλη εµπλεκόµενη αρµόδια αρχή. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας µπορεί, επίσης, να συµ-
βουλευτεί την ΕΑΤ µε δική της πρωτοβουλία. 

3.α) Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρµόδιες
αρχές εντός των περιόδων που αναφέρονται στην παρ.
2, η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 65, 78 και
89, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και των άρθρων
96B και 98 λαµβάνεται σε ενοποιηµένη βάση από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, έπειτα από τη δέουσα
συνεκτίµηση της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν
πραγµατοποιήσει για τις θυγατρικές οι σχετικές αρµό-
διες αρχές. Αν, στο τέλος των προθεσµιών που αναφέ-
ρονται στην παρ. 2, οποιαδήποτε από τις εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ σύµ-
φωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010 (L 331/12), η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
αναβάλλει την απόφασή της και περιµένει τυχόν απόφα-
ση της ΕΑΤ σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του α-
νωτέρω Κανονισµού και στη συνέχεια λαµβάνει απόφα-
ση που συνάδει µε την απόφαση της ΕΑΤ. Οι προθεσµίες
που αναφέρονται στην παρ. 2 θεωρούνται ως περίοδοι
συµβιβασµού κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 1093/2010. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός (1) µηνός
από την παραλαβή της παραποµπής από αυτήν. Το ζήτη-
µα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της τετρά-
µηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης. 
β) Η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 65, 78

και 89, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και των άρ-
θρων 96B και 98 λαµβάνεται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή
που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία θυγατρικής ή θυγα-

τρικών ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστη-
µένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρεί-
ας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας µητρι-
κής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
εγκατεστηµένης στην ΕΕ σε ατοµική ή υποενοποιηµένη
βάση, έπειτα από τη δέουσα εξέταση των απόψεων και
των επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιηµέ-
νης εποπτείας. Αν, στο τέλος οιασδήποτε από τις προθε-
σµίες που αναφέρονται στην παρ. 2, οποιαδήποτε από
τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το
θέµα στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναβάλλει την απόφασή της
και περιµένει τυχόν απόφαση της ΕΑΤ σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 19 του ανωτέρω Κανονισµού και στη
συνέχεια λαµβάνει απόφαση που συνάδει µε την απόφα-
ση της ΕΑΤ. Οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρ. 2
θεωρούνται ως περίοδοι συµβιβασµού κατά την έννοια
του εν λόγω Κανονισµού. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός
(1) µηνός από την παραλαβή της παραποµπής από αυ-
τήν. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη
της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής
απόφασης. 
γ) Οι αποφάσεις ενσωµατώνονται σε ένα έγγραφο, αι-

τιολογούνται και λαµβάνουν υπόψη την αξιολόγηση κιν-
δύνου, τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρµό-
διων αρχών, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τις περιό-
δους που αναφέρονται στην παρ. 2. Το εν λόγω έγγραφο
υποβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
σε όλες τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές και στο µητρι-
κό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ. 
δ) Αν έχει ληφθεί η γνώµη της ΕΑΤ, η Τράπεζα της Ελ-

λάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη τις
συστάσεις της και αιτιολογεί τυχόν σηµαντική απόκλιση
από αυτές. 

4.α) Οι κοινές αποφάσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις
που λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές, όταν δεν υ-
πάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παρ. 3, αναγνω-
ρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
β) Οι κοινές αποφάσεις της παρ. 1 και οποιαδήποτε α-

πόφαση λαµβάνεται όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση
σύµφωνα µε την παρ. 3 προσαρµόζονται στα πρόσφατα
δεδοµένα σε ετήσια βάση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επο-
πτεία των θυγατρικών ενός µητρικού ιδρύµατος εγκατε-
στηµένου στην ΕΕ, ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής ε-
ταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρι-
κής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
εγκατεστηµένης στην ΕΕ υποβάλλει γραπτή και πλήρως
αιτιολογηµένη αίτηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης ε-
ποπτείας, προκειµένου αυτή να προσαρµόσει στα πρό-
σφατα δεδοµένα την απόφαση για την εφαρµογή της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και των άρθρων 96B και
98. Στις εν λόγω εξαιρετικές περιπτώσεις, η προσαρµο-
γή στα πρόσφατα δεδοµένα µπορεί να αντιµετωπίζεται
σε διµερή βάση µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρχής ενοποιηµένης επο-
πτείας και της αιτούσας αρµόδιας αρχής. Αντίστοιχα, σε
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εξαιρετικές περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος ή Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή που είναι υπεύ-
θυνη για την εποπτεία θυγατρικής ή θυγατρικών ενός
µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ, ή µιας µη-
τρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατε-
στηµένης στην ΕΕ ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµι-
κής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ
µπορεί να υποβάλλει γραπτή και πλήρως αιτιολογηµένη
αίτηση προς την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, προκει-
µένου αυτή να προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα
την απόφαση για την εφαρµογή της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 96 και των άρθρων 96B και 98. Στις εν λόγω
εξαιρετικές περιπτώσεις, η προσαρµογή στα πρόσφατα
δεδοµένα µπορεί να αντιµετωπίζεται σε διµερή βάση µε-
ταξύ της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Άρθρο 32
Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας – 

Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4261/2014
(παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στο τέλος του άρθρου 108 του ν. 4261/2014 (Α΄107)
προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 108 διαµορφώνεται ως
εξής: 

«Άρθρο 108
Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας 

(άρθρο 115 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί απο-
τελεσµατική η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλά-
δος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνάπτει έγγραφες
συµφωνίες µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών µε-
λών για θέµατα συντονισµού και συνεργασίας. Βάσει
των συµφωνιών αυτών µπορούν να ανατεθούν πρόσθετα
καθήκοντα στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και να
προσδιοριστούν διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και
την εν γένει συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων αρ-
µόδιων αρχών.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί υπό την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε θυγατρική ιδρύµατος,
να εκχωρεί, µε διµερή συµφωνία, και σύµφωνα µε το άρ-
θρο 28 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, την επο-
πτική της αρµοδιότητα στις αρµόδιες αρχές άλλου κρά-
τους µέλους που χορήγησαν την άδεια λειτουργίας και
εποπτεύουν το µητρικό ίδρυµα µε σκοπό οι τελευταίες
αρχές να αναλάβουν την εποπτεία της θυγατρικής, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Η Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινο-
ποιεί τις συµφωνίες που υπάγονται στην παρούσα παρά-
γραφο στην ΕΑΤ.

3. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς δεν ενεργεί ταυτόχρονα υπό την ιδιότητα της
αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και υπό την ιδιότητα της
αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους στο οποίο η χρηµα-
τοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονο-
µική εταιρεία συµµετοχών είναι εγκατεστηµένη και έχει
λάβει έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 21α της Οδηγίας

2013/36/ΕΕ, οι έγγραφες συµφωνίες για θέµατα συντο-
νισµού και συνεργασίας που αναφέρονται στην παρ. 1
συνάπτονται, επίσης, µε την αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η µητρική επιχεί-
ρηση.»

Άρθρο 33
Σώµατα εποπτών – Τροποποίηση του άρθρου 109

του ν. 4261/2014 
(παρ. 40 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4261/2014
(Α΄107) προστίθεται παρ. 2Α, στο τέλος της παρ. 5 προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 109 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«Άρθρο 109
Σώµατα εποπτών 

(άρθρο 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συστήνει σώµατα
εποπτών για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργα-
σιών που αναφέρονται στα άρθρα 105 και 106 και στην
παρ. 1 του άρθρου 107 και, µε την επιφύλαξη των απαι-
τήσεων απορρήτου της παρ. 3 και του ενωσιακού δικαί-
ου, εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, κατάλληλο συντονι-
σµό και συνεργασία µε τις σχετικές εποπτικές αρχές τρί-
των χωρών.

2. Τα σώµατα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο συνερ-
γασίας µεταξύ της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, της
ΕΑΤ και των άλλων ενδιαφερόµενων αρµόδιων αρχών,
για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:

α) ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους και µε την Ε-
ΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010,

β) συµφωνία σχετικά µε την εκούσια ανάθεση εργα-
σιών και την εκούσια ανάθεση αρµοδιοτήτων, σε περι-
πτώσεις που αυτή ενδείκνυται,

γ) καθορισµό προγραµµάτων εποπτικής αξιολόγησης
του άρθρου 91 που βασίζονται σε εκτίµηση των κινδύ-
νων του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 89,

δ) βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας
µε αποφυγή των περιττών επικαλύψεων των εποπτικών
απαιτήσεων, περιλαµβανοµένων των αιτηµάτων πληρο-
φοριών που αναφέρονται στο άρθρο 107 και στην παρ. 7
του άρθρου 110,

ε) συνεπής εφαρµογή των απαιτήσεων προληπτικής
εποπτείας βάσει του παρόντος και βάσει του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 σε όλες τις οντότητες ενός
οµίλου ιδρυµάτων, µε την επιφύλαξη των διαθέσιµων
στο ενωσιακό δίκαιο εναλλακτικών επιλογών και διακρι-
τικών ευχερειών,

στ) εφαρµογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 105,
λαµβάνοντας υπόψη το έργο άλλων φορέων που έχουν
ενδεχοµένως δηµιουργηθεί στον τοµέα αυτόν.

2Α. Για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκό-
ντων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 105,
στην παρ. 1 του άρθρου 107 και στην παρ. 1 του άρθρου
108, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
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ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συγκροτεί επίσης
σώµατα εποπτών στις περιπτώσεις όπου όλες οι διασυ-
νοριακές θυγατρικές µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµέ-
νου στην ΕΕ, µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµε-
τοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρικής µικτής χρη-
µατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµέ-
νης στην ΕΕ έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, υπό
την προϋπόθεση ότι οι εποπτικές αρχές των τρίτων χω-
ρών υπόκεινται σε απαιτήσεις εµπιστευτικότητας ισοδύ-
ναµες µε τις απαιτήσεις του άρθρου 54 του παρόντος
και, όπου συντρέχει περίπτωση, των άρθρων 74 και 79
του ν. 4514/2018 (Α΄14).

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς συνεργάζεται στενά µε την ΕΑΤ και τις λοιπές αρµό-
διες αρχές που συµµετέχουν σε σώµα εποπτών. Οι απαι-
τήσεις απορρήτου βάσει του άρθρου 54 του παρόντος
και των άρθρων 63 και 67 του ν. 3606/2007 (Α΄195) δεν
εµποδίζουν την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, της ΕΑΤ και των αρµόδιων αρχών στο
πλαίσιο λειτουργίας των σωµάτων εποπτών. Η σύσταση
και λειτουργία σωµάτων εποπτών δεν επηρεάζει τα δι-
καιώµατα και τις ευθύνες των αρµόδιων αρχών δυνάµει
του παρόντος, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

4. Η σύσταση και η λειτουργία των σωµάτων εποπτών
βασίζεται σε συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο
108, οι οποίες καθορίζονται εγγράφως έπειτα από δια-
βούλευση της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας µε τις ε-
µπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.

5. Στα σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν
οι αρµόδιες αρχές για την εποπτεία θυγατρικών ενός µη-
τρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρι-
κής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστη-
µένης στην ΕΕ ή µιας µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµι-
κής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ, οι
αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους υποδοχής, όπου
έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα όπως αναφέ-
ρονται στο άρθρο 52, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΣΚ
κατά περίπτωση, καθώς και εποπτικές αρχές τρίτων χω-
ρών, εφόσον συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη α-
παιτήσεων εµπιστευτικότητας που, κατά τη γνώµη όλων
των αρµόδιων αρχών, είναι ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις
κατά το Κεφάλαιο 1 Τµήµα ΙΙ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ
και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άρθρα 54 και 58 της
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (L 145/1). Επίσης, στο σχετικό σώ-
µα εποπτών µπορεί να συµµετέχει και η αρµόδια αρχή
του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοι-
κονοµική εταιρεία συµµετοχών η οποία έχει λάβει έγκρι-
ση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α του παρόντος ή σύµφωνα
µε το άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας:

α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του σώµατος επο-
πτών και αποφασίζει ποιες αρµόδιες αρχές συµµετέχουν
σε µια συνεδρίαση ή σε µία δραστηριότητα του σώµατος,

β) ενηµερώνει εκ των προτέρων και πλήρως όλα τα
µέλη του σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών των
συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις
κυριότερες δραστηριότητες προς εξέταση,

γ) ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως όλα τα µέλη του

σώµατος σχετικά µε τις ενέργειες που αναλαµβάνονται
ή µε τα µέτρα που λαµβάνονται σε αυτές τις συνεδριά-
σεις.

7. Στην απόφαση που λαµβάνεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον
αυτή ενεργεί ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συνεκτι-
µάται η σηµασία που η εποπτική δραστηριότητα που θα
προγραµµατιστεί ή θα συντονιστεί επέχει για τις λοιπές
αρµόδιες αρχές, ιδίως δε οι ενδεχόµενες επιπτώσεις
στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος
στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη, όπως προβλέπει το άρθρο
7, και οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρ. 3 του άρθρου
52.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, µε την επιφύλαξη
των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας δυνάµει των άρθρων
54 του παρόντος και των άρθρων 63 και 67 του ν.
3606/2007, όπου συντρέχει περίπτωση, ενηµερώνει την
ΕΑΤ σχετικά µε τις δραστηριότητες του σώµατος επο-
πτών, µεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
και διαβιβάζει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που έ-
χουν ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της εποπτικής
σύγκλισης.

9. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ αρµόδιων αρχών
σχετικά µε τη λειτουργία των σωµάτων εποπτών, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συν-
δροµή της σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 (L 331/12).»

Άρθρο 34 
Υποχρεώσεις συνεργασίας – Τροποποίηση

του άρθρου 110 του ν. 4261/2014 
(παρ. 41 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στο άρθρο 110 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) προστίθεται
παρ. 10 και το άρθρο 110 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 110
Υποχρεώσεις συνεργασίας 

(άρθρο 117 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς συνεργάζεται στενά µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές
που συµµετέχουν σε σώµατα εποπτών και παρέχει όλες
τις πληροφορίες που είναι ουσιώδεις ή σχετικές µε την
άσκηση των εποπτικών καθηκόντων που αναλαµβάνουν
οι άλλες αρχές βάσει της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Στο πλαίσιο αυτό δια-
βιβάζει, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις σχετικές πληροφο-
ρίες και µε ιδία πρωτοβουλία όλες τις ουσιώδεις πληρο-
φορίες.

2. Ουσιώδεις θεωρούνται οι πληροφορίες οι οποίες
µπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκτίµηση της
χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας ενός ιδρύµατος ή χρη-
µατοδοτικού ιδρύµατος σε άλλο κράτος µέλος.

3. Οι ουσιώδεις πληροφορίες της παρ. 2 περιλαµβά-
νουν, ειδικότερα, τα εξής:

α) τον προσδιορισµό της νοµικής µορφής, του σχήµα-
τος εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβανοµένης της ορ-
γανωτικής διάρθρωσης, που καλύπτει όλες τις εποπτευ-
όµενες και µη εποπτευόµενες οντότητες, τις µη ρυθµιζό-
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µενες θυγατρικές και τα σηµαντικά υποκαταστήµατα που
ανήκουν στον όµιλο, τις µητρικές επιχειρήσεις σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 14, την παρ. 1 του άρθρου 66
και την παρ. 2 του άρθρου 102 και τις αρµόδιες αρχές
των εποπτευόµενων οντοτήτων του οµίλου,

β) διαδικασίες για τη συλλογή πληροφοριών από τα ι-
δρύµατα ενός οµίλου και τον έλεγχο αυτών των πληρο-
φοριών,

γ) αρνητικές εξελίξεις σε ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα ενός οµίλου που µπορούν να επηρεάσουν σο-
βαρά τα ιδρύµατα,

δ) σηµαντικές κυρώσεις και έκτακτα µέτρα που επι-
βλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, περι-
λαµβανοµένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κε-
φαλαίων βάσει του άρθρου 96 και της επιβολής οποιου-
δήποτε περιορισµού όσον αφορά τη χρήση της Εξελιγ-
µένης Προσέγγισης Μέτρησης για τον υπολογισµό των
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων βάσει της παρ. 2 του άρ-
θρου 312 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

4. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς ως αρχές ενοποιηµένης εποπτείας
µητρικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στην ΕΕ και ιδρυ-
µάτων ελεγχόµενων από µητρικές χρηµατοδοτικές εται-
ρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή µητρικές
µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκα-
τεστηµένες στην ΕΕ παρέχουν όλες τις σχετικές πληρο-
φορίες στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών που
ασκούν εποπτεία επί θυγατρικών των εν λόγω µητρικών
επιχειρήσεων. Κατά τον προσδιορισµό της έκτασης των
σχετικών πληροφοριών, λαµβάνεται υπόψη η σπουδαιό-
τητα των εν λόγω θυγατρικών για το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα των κρατών µελών αυτών.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς παρέχει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που της εί-
ναι απαραίτητες για να επιτελέσει το έργο που έχει βά-
σει της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, βάσει του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 και βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί να παραπέµπει στην ΕΑΤ τις περιπτώσεις
που:

α) µια αρµόδια αρχή δεν της έχει διαβιβάσει ουσιώ-
δεις πληροφορίες, ή

β) ένα αίτηµα συνεργασίας, ιδιαίτερα για την ανταλ-
λαγή σχετικών πληροφοριών απορρίφθηκε ή δεν απα-
ντήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς όταν είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία ιδρυµά-
των ελεγχόµενων από µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην ΕΕ επικοινωνούν όποτε είναι δυνατόν µε την αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας όταν χρειάζονται πληροφορίες
σχετικά µε την εφαρµογή των προσεγγίσεων και µεθο-
δολογιών που περιλαµβάνονται στον παρόντα νόµο και
στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, τις οποίες ενδέ-
χεται να έχει ήδη στη διάθεσή της η αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς πριν λάβει απόφαση, διαβουλεύεται µε τις υπόλοι-
πες αρµόδιες αρχές όσον αφορά στα ακόλουθα θέµατα,
όταν η εν λόγω απόφαση έχει συνέπειες για τα εποπτικά
καθήκοντα άλλων αρµόδιων αρχών:

α) µεταβολές στη µετοχική, οργανωτική ή διοικητική
διάρθρωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ενός οµίλου που
απαιτούν την έγκριση ή την άδεια των αρµόδιων αρχών,
και

β) σηµαντικές κυρώσεις ή έκτακτα µέτρα που έλαβαν
οι αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/36/ ΕΕ,
περιλαµβανοµένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ι-
δίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 104 αυτής της Οδη-
γίας και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισµού όσον
αφορά τη χρήση των Εξελιγµένων Προσεγγίσεων Μέ-
τρησης για τον υπολογισµό των απαιτήσεων σε ίδια κε-
φάλαια βάσει της παρ. 2 του άρθρου 312 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Για τους σκοπούς της παρού-
σας περίπτωσης, ζητείται πάντοτε η γνώµη της αρχής ε-
νοποιηµένης εποπτείας.

9. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς µπορεί να αποφασίσει να µην διαβουλευ-
θεί µε άλλες αρµόδιες αρχές σε επείγουσες περιπτώ-
σεις ή σε περιπτώσεις που µια τέτοια διαβούλευση θα
µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα
της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρµόδια
αρχή ενηµερώνει, αµελλητί, τις άλλες αρµόδιες αρχές
αφού λάβει την απόφασή της.

10. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς και η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσό-
δων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες του άρθρου 47
του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), συνεργάζονται στενά στο
πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους µεταξύ
τους αλλά και µε τις αρµόδιες αρχές, τις µονάδες χρη-
µατοοικονοµικών πληροφοριών και τις αρχές στις οποίες
έχει ανατεθεί το δηµόσιο καθήκον της εποπτείας των υ-
πόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στα σηµεία 1) και
2) της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849
άλλων κρατών µελών και διαβιβάζουν µεταξύ τους πλη-
ροφορίες που αντιστοιχούν στα καθήκοντά τους δυνάµει
του παρόντος, του ν. 4557/2018, της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών δεν επηρεά-
ζουν διεξαγόµενη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία σύµ-
φωνα µε το ποινικό ή διοικητικό δίκαιο. Η Τράπεζα της
Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δέχεται τη συν-
δροµή της ΕΑΤ στην περίπτωση διαφωνίας σχετικά µε
τον συντονισµό των εποπτικών δραστηριοτήτων δυνάµει
του παρόντος άρθρου, όταν η τελευταία ενεργεί µε δική
της πρωτοβουλία, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010 (L 331/12).»

Άρθρο 35
Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία σε ενοποι-

ηµένη βάση – Τροποποίηση του άρθρου 112 
του ν. 4261/2014 

(παρ. 42 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) α-
ντικαθίσταται και το άρθρο 112 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 112
Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία 

σε ενοποιηµένη βάση 
(άρθρο 119 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

37



1. Τηρουµένου του άρθρου 22Α, στην ενοποιηµένη ε-
ποπτεία περιλαµβάνονται οι χρηµατοδοτικές εταιρείες
συµµετοχών και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες
συµµετοχών.

2. Όταν θυγατρική που αποτελεί ίδρυµα που έχει λάβει
άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα δεν περιλαµβάνεται
στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση κατ’ εφαρµογή µιας
των περιπτώσεων του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 τότε η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητά από τη µητρική
της επιχείρηση πληροφορίες που θα διευκολύνουν την
άσκηση της εποπτείας της εν λόγω θυγατρικής.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς όταν έχει αναλάβει την εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση στην Ελλάδα επιτρέπεται να ζητά από τις θυγατρι-
κές ενός ιδρύµατος, µιας χρηµατοδοτικής εταιρείας συµ-
µετοχών ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών που δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποι-
ηµένη βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρ-
θρο 115. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλε-
πόµενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες διαβίβασης και ε-
λέγχου των πληροφοριών.»

Άρθρο 36
Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµ-

µετοχών – Τροποποίηση του άρθρου 113
του ν. 4261/2014 

(παρ. 43 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) α-
ντικαθίσταται και το άρθρο 113 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 113
Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών

εταιρειών συµµετοχών 
(άρθρο 120 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Σε περίπτωση που µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών υπόκειται σε διατάξεις ισοδύναµες µε
τις Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και 2002/87/ΕΚ, ειδικότερα όσον
αφορά την εποπτεία βάσει κινδύνου, η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή για την ε-
ποπτεία σε ενοποιηµένη βάση µπορεί, ύστερα από δια-
βούλευση µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την εποπτεία
των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρµόζει στη µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικά
τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006 (Α΄ 84).

2. Σε περίπτωση που µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις
σύµφωνα µε τις Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και 2009/138/ΕΚ,
ειδικότερα όσον αφορά στην εποπτεία βάσει κινδύνου, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, κατόπιν
συµφωνίας µε τον επόπτη οµίλου στον ασφαλιστικό το-
µέα, εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, µπορεί να εφαρ-
µόσει στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετο-
χών µόνο τις διατάξεις του νόµου που αφορά στον ση-
µαντικότερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, όπως ορίζεται
στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3455/2006.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενηµερώνει την Ε-
ΑΤ και την ΕΑΑΕΣ σχετικά µε τις αποφάσεις που λαµβά-

νονται βάσει των παρ. 1 και 2.»
Άρθρο 37

Συνεργασία – Τροποποίηση του άρθρου 118 
του ν. 4261/2014 

(παρ. 44 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4261/2014 (A΄
107) προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 118 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 118
Συνεργασία 

(άρθρο 125 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Όταν ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών,
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή
εταιρεία συµµετοχών ελέγχει µία ή περισσότερες θυγα-
τρικές που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις
του άρθρου 31 ή άλλου είδους επιχειρήσεις που έχουν
λάβει άδεια για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, η
Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
συνεργάζονται στενά. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους ανταλλάσσουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που
µπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστο-
λής τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστη-
ριότητας και της οικονοµικής κατάστασης του συνόλου
των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία
τους.

1Α. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 104, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργεί υπό την
ιδιότητά της ως η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενός ο-
µίλου µε µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµ-
µετοχών και δεν είναι συντονιστής, όπως αυτός καθορί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3455/2006 (Α΄84),
συνεργάζεται µε τον συντονιστή µε σκοπό την εφαρµο-
γή του παρόντος νόµου, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 σε ενοποιηµένη βάση.
Η αρµοδιότητα του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να α-
σκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, όταν ενεργεί ως συντονιστής και δεν α-
ποτελεί αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενός οµίλου µε
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών.
Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί αποτελε-
σµατική η συνεργασία, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε ως αρχή ενοποιηµένης επο-
πτείας είτε ως συντονιστής, συνάπτει γραπτές ρυθµίσεις
συντονισµού και συνεργασίας µε τον συντονιστή ή την
αντίστοιχη αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.

2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της ε-
ποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και ιδιαίτερα η ανταλλα-
γή πληροφοριών µεταξύ αρµόδιων αρχών που προβλέ-
πεται στον παρόντα νόµο, υπόκεινται σε απαιτήσεις ε-
παγγελµατικού απορρήτου που είναι τουλάχιστον ισοδύ-
ναµες µε εκείνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 54 του παρόντος για τα πιστωτικά ιδρύµατα ή του
άρθρου 63 του ν. 3606/2007 για τις επιχειρήσεις επενδύ-
σεων.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας καταρτίζει κατα-
λόγους των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή
µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών που
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
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575/2013. Οι κατάλογοι αυτοί κοινοποιούνται στις αρµό-
διες αρχές των λοιπών κρατών µελών, την ΕΑΤ και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Άρθρο 38
Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 121

του ν. 4261/2014 
(παρ. 45 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014 (A΄
107) προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 121 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 121
Ορισµοί 

(άρθρο 128 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς των άρθρων 121 έως 132 ισχύουν
οι κάτωθι ορισµοί:

1) ως «απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου»
νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει να τη-
ρεί σύµφωνα µε το άρθρο 122,

2) ως «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφα-
λείας κάθε ιδρύµατος» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που έ-
να ίδρυµα οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 123,

3) ως «απόθεµα ασφαλείας των παγκοσµίως συστη-
µικά σηµαντικών ιδρυµάτων (εφεξής G-SII)» νοούνται τα
ίδια κεφάλαια που πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 124,

4) ως «απόθεµα ασφαλείας των λοιπών συστηµικά ση-
µαντικών ιδρυµάτων (εφεξής O-SII)» νοούνται τα ίδια κε-
φάλαια που πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 124,

5) ως «απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου» νο-
ούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει ή ενδέ-
χεται να υποχρεωθεί να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο
125,

6) ως «συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας»
νοείται το συνολικό κεφάλαιο κοινών µετοχών της κατη-
γορίας 1 το οποίο απαιτείται για την τήρηση αποθέµατος
ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, στο οποίο προστίθε-
νται τα εξής, κατά περίπτωση:

α) ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας
κάθε ιδρύµατος, β) απόθεµα ασφαλείας G- SII, γ) απόθε-
µα ασφαλείας O-SII, δ) απόθεµα ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου,

7) ως «ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλεί-
ας» νοείται ο συντελεστής που πρέπει να εφαρµόσουν
τα ιδρύµατα για να υπολογίσουν το ειδικό αντικυκλικό
κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε ιδρύµατος, όπως
ορίζεται βάσει των άρθρων 127 και 128 ή από αρµόδια
αρχή τρίτης χώρας, κατά περίπτωση,

8) ως «ίδρυµα µε εγχώρια άδεια» νοείται ίδρυµα που
έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και ως προς
το οποίο η εντεταλµένη αρχή είναι αρµόδια για τον ορι-
σµό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλεί-
ας,

9) ως «οδηγός αποθέµατος ασφαλείας» νοείται το ση-
µείο αναφοράς αποθέµατος ασφαλείας που υπολογίζε-
ται µε βάση τυχόν συστάσεις του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 135 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

1Α α) Τα ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν το κεφάλαιο
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο τηρείται
προκειµένου να πληρούται η συνολική απαίτηση αποθε-
µάτων ασφαλείας που αναφέρεται στο σηµείο 6) της
παρ. 1 για να εκπληρώνουν οποιαδήποτε από τις απαιτή-
σεις των στοιχείων α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, τις πρόσθετες α-
παιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλονται σύµφωνα
µε το άρθρο 96Α για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης και την κατεύθυν-
ση που ανακοινώνεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 96Β για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κιν-
δύνου υπερβολικής µόχλευσης. 
β) Τα ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν το κεφάλαιο κοινών

µετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο τηρείται προκειµέ-
νου να πληρούται οποιοδήποτε από τα στοιχεία της συ-
νολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας τους, ώστε
να πληρούν άλλα εφαρµοστέα στοιχεία της συνολικής α-
παίτησης αποθεµάτων ασφαλείας τους. 
γ) Τα ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν κεφάλαιο κοινών

µετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο τηρείται προκειµέ-
νου να πληρούται η συνολική απαίτηση αποθεµάτων α-
σφαλείας που αναφέρεται στο σηµείο 6) της παρ. 1, ώ-
στε να πληρούν τις βάσει κινδύνου συνιστώσες των α-
παιτήσεων των άρθρων 92α και 92β του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και των άρθρων 45γ και 45δ της Ο-
δηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173) όπως θα ενσωµατωθούν στην
ελληνική έννοµη τάξη. 

2. Τα άρθρα 121 έως 132 δεν εφαρµόζεται σε επιχει-
ρήσεις επενδύσεων που δεν διαθέτουν άδεια για την πα-
ροχή των υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στις περ.
γ) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (Α΄
195).»

Άρθρο 39
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας 
διατήρησης κεφαλαίου – Αντικατάσταση 

του άρθρου 122 του ν. 4261/2014 
(παρ. 46 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 122 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 122 
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρη-

σης κεφαλαίου 
(άρθρο 129 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Πέραν του κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγο-
ρίας 1 που τηρείται για την εκπλήρωση οποιασδήποτε α-
πό τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των στοιχείων α), β)
και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013, τα ιδρύµατα τηρούν απόθεµα ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας
1 ίσο µε το 2,5 % του συνολικού ποσού ανοιγµάτων τους
σε κίνδυνο υπολογισµένο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού, σε ατοµική και ενο-
ποιηµένη βάση, όπως εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 6 έως 24 του εν λόγω Κανονισµού. 

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς δύναται να εξαιρεί µικρές και µεσαίες επιχειρή-
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σεις επενδύσεων από τη συµµόρφωση προς τις απαιτή-
σεις της παρ. 1, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
Ελλάδας. Οι αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της ε-
ξαίρεσης του πρώτου εδαφίου είναι πλήρως αιτιολογη-
µένες, εξηγούν για ποιους λόγους η εξαίρεση δεν απει-
λεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
της Ελλάδας και περιέχουν τον ακριβή ορισµό των µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων επενδύσεων, οι οποίες
πρόκειται να εξαιρεθούν. Σε περίπτωση εφαρµογής της
εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς το ΕΣ-
ΣΚ. 

3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, οι επιχειρήσεις επεν-
δύσεων καταχωρίζονται ως µικρές ή µεσαίες σύµφωνα
µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. 

4. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση
της παρ. 1, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισµοί της δια-
νοµής κερδών που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρ-
θρου 131.»

Άρθρο 40
Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού

αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος – 
Αντικατάσταση του άρθρου 123 του ν. 4261/2014 

(παρ. 46 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 123 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 123
Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού α-

ποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος 
(άρθρο 130 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Τα ιδρύµατα τηρούν «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό
απόθεµα ασφαλείας κάθε ιδρύµατος» ίσο µε το γινόµενο
του συνολικού ποσού των ανοιγµάτων τους σε κίνδυνο
το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 επί τον
σταθµισµένο µέσο όρο των ποσοστών αντικυκλικού απο-
θέµατος ασφαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 130 του πα-
ρόντος νόµου, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, κατά
τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 έως 24 του ανωτέρω Κα-
νονισµού. Το εν λόγω απόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1. 

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς δύναται να εξαιρεί µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις επενδύσεων από τη συµµόρφωση προς τις απαιτή-
σεις της παρ. 1, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
Ελλάδας. Οι αποφάσεις σχετικά µε την εφαρµογή της ε-
ξαίρεσης του πρώτου εδαφίου είναι πλήρως αιτιολογη-
µένες, εξηγούν για ποιους λόγους η εξαίρεση δεν απει-
λεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
της Ελλάδας και περιέχουν τον ακριβή ορισµό των µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων επενδύσεων οι οποίες
πρόκειται να εξαιρεθούν. 
Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να ε-

φαρµόσει την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, το γνω-
στοποιεί στο ΕΣΣΚ.

3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, οι επιχειρήσεις επεν-
δύσεων καταχωρίζονται ως µικρές και µεσαίες σύµφωνα
µε τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ (ΕΕ L124) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. 

4. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση
της παρ. 1, του επιβάλλονται οι περιορισµοί της διανο-
µής κερδών που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρ-
θρου 131.»

Άρθρο 41
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά

συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα – Τροποποίηση
του άρθρου 124 του ν. 4261/2014

(παρ. 47 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014 (Α΄107) α-
ντικαθίσταται, µετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2Α, η
παρ. 5 αντικαθίσταται, µετά την παρ. 5 προστίθεται παρ.
5Α, το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται, οι
παρ. 8, 9, 10, 12, 14, 15 αντικαθίστανται, οι παρ. 11, 13,
16 και 17 καταργούνται και το άρθρο 124 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο 124
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά
συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα (άρθρο 131 της Οδηγίας

2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς προσδιορίζει, σε ενοποιηµένη βάση, τα παγκοσµίως
συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα (G-SII) και, σε ατοµική, υ-
ποενοποιηµένη ή ενοποιηµένη βάση, ανάλογα µε την πε-
ρίπτωση, τα λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα (O-
SII), τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλά-
δα. 

G-SII είναι είτε ένας όµιλος µε επικεφαλής ένα µητρι-
κό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, µια µητρική χρηµα-
τοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ
ή µια µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµε-
τοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, είτε ένα ίδρυµα που δεν
είναι θυγατρική µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου
στην ΕΕ, µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετο-
χών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρικής µικτής χρηµα-
τοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην ΕΕ. 
Ο-SII µπορεί να είναι ίδρυµα ή όµιλος µε επικεφαλής

µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ ή µητρική χρη-
µατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
ΕΕ ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµε-
τοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή µητρικό ίδρυµα εγκατε-
στηµένο στην Ελλάδα ή µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή µητρική µι-
κτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατε-
στηµένη στην Ελλάδα.

2. Η µέθοδος προσδιορισµού των G-SII βασίζεται στα
ακόλουθα κριτήρια:

α) το µέγεθος του οµίλου,
β) το βαθµό διασύνδεσης του οµίλου µε το χρηµατοπι-

στωτικό σύστηµα,
γ) τη δυνατότητα υποκατάστασης των υπηρεσιών ή

των σχετικών µε τις υπηρεσίες υποδοµών που παρέχει ο
όµιλος,
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δ) την πολυπλοκότητα του οµίλου,
ε) την έκταση διασυνοριακής δραστηριότητας του οµί-

λου.
Όλα τα ως άνω κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα και

το καθένα από αυτά προσεγγίζεται µε ποσοτικούς δεί-
κτες. Από την ανωτέρω µεθοδολογία προκύπτει συνολι-
κή βαθµολογία για κάθε αξιολογούµενη οντότητα της
παρ. 1, που επιτρέπει να προσδιορισθούν τα G-SII και να
καταταγούν σε συγκεκριµένη υποκατηγορία σύµφωνα
µε την παρ. 9.

2Α. Μια πρόσθετη µεθοδολογία προσδιορισµού των G-
SII βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: 
α) τα κριτήρια που αναφέρονται στις περ. α) έως δ) της

παρ. 2, 
β) τη διασυνοριακή δραστηριότητα του οµίλου, εξαι-

ρουµένων των δραστηριοτήτων του οµίλου σε όλα τα
συµµετέχοντα κράτη µέλη, όπως αναφέρονται στο άρ-
θρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 806/2014 (L 225/1).
Κάθε κριτήριο λαµβάνει ίσο βάρος και αποτελείται από

δείκτες που µπορούν να εκφραστούν ποσοτικά. Για τα
κριτήρια που αναφέρονται στην περ. α) του πρώτου εδα-
φίου, οι δείκτες πρέπει να είναι ίδιοι µε τους αντίστοι-
χους δείκτες που καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 2.
Από την εφαρµογή της πρόσθετης µεθοδολογίας προσ-
διορισµού προκύπτει πρόσθετη συνολική βαθµολογία για
κάθε οντότητα της παρ. 1 που αξιολογείται, βάσει της ο-
ποίας η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς µπορεί να λάβει ένα από τα µέτρα που αναφέρο-
νται στην περ. γ) της παρ. 10.

3. Τα O-SII προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1. Η
συστηµική σηµασία τους εκτιµάται µε βάση τουλάχιστον
ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το µέγεθος,
β) τη σηµασία για την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης ή της Ελλάδος,
γ) τη σηµασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων,
δ) τον βαθµό διασύνδεσης του ιδρύµατος ή του οµί-

λου µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
4. Κάθε G-SII διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, απόθε-

µα ασφαλείας G-SII το οποίο αντιστοιχεί στην υποκατη-
γορία στην οποία έχει καταταγεί το G-SII. Το εν λόγω α-
πόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετο-
χών της Κατηγορίας 1, επιπροσθέτως:

α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

β) της απαίτησης τήρησης αποθέµατος ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου 122,

γ) οποιασδήποτε απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει
του άρθρου 96, και

δ) οποιασδήποτε απαίτησης τήρησης ειδικού αντι-κυ-
κλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύ-
µατος του άρθρου 123.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς µπορεί να υποχρεώνει κάθε O-SII, σε ενοποιηµένη,
υποενοποιηµένη ή ατοµική βάση, ανάλογα µε την περί-
πτωση, να τηρεί απόθεµα ασφαλείας O-SII ύψους έως 3
% επί του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, λαµβανοµένων υπό-
ψη των κριτηρίων για τον προσδιορισµό του O-SII. Το εν
λόγω απόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοι-
νών µετοχών της Κατηγορίας 1.

5Α. Κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
µπορεί να υποχρεώνει κάθε O-SII, σε ενοποιηµένη, υπο-
ενοποιηµένη ή ατοµική βάση, ανάλογα µε την περίπτω-
ση, να διατηρεί απόθεµα ασφαλείας O-SII υψηλότερο
του 3 % επί του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Το εν λόγω από-
θεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετο-
χών της Κατηγορίας 1.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, όταν απαιτεί την τήρηση αποθέµατος ασφαλείας O-
SII, τηρεί τους ακόλουθους κανόνες:

α) το απόθεµα ασφαλείας O-SII δεν πρέπει να προκα-
λεί δυσαναλόγως δυσµενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή
σε τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος άλλων
κρατών µελών ή της Ένωσης συνολικά, θέτοντας εµπό-
δια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

β) το απόθεµα ασφαλείας O-SII πρέπει να επανεξετά-
ζεται τουλάχιστον ετησίως.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, πριν καθορίσει ή επανακαθορίσει απόθεµα ασφαλεί-
ας O-SII, το γνωστοποιεί στο ΕΣΣΚ έναν (1) µήνα πριν α-
πό τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέρεται στην
παρ. 5 και, οµοίως, τρεις (3) µήνες πριν από τη δηµοσίευ-
ση της απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 5Α. Οι εν
λόγω γνωστοποιήσεις περιγράφουν αναλυτικά:
α) τους λόγους για τους οποίους το απόθεµα ασφαλεί-

ας O-SII θεωρείται πιθανώς αποτελεσµατικό και αναλογι-
κό για την µείωση του κινδύνου,

β) την εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντι-
κτύπου του αποθέµατος ασφαλείας O-SII στην εσωτερι-
κή αγορά βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών,

γ) το επιθυµητό ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας
O-SII.

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 και της παρ. 5
του παρόντος, όταν ένα O-SII είναι θυγατρική ενός G-SII
ή ενός O-SII που αποτελεί είτε ίδρυµα είτε όµιλο µε επι-
κεφαλής µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ και υ-
πόκειται σε απόθεµα ασφαλείας O-SII σε ενοποιηµένη
βάση, το απόθεµα ασφαλείας που εφαρµόζεται σε ατοµι-
κή ή υποενοποιηµένη βάση στο O-SII δεν υπερβαίνει το
χαµηλότερο από τα κατωτέρω: 
α) το άθροισµα του µεγαλύτερου ποσοστού αποθέµα-

τος ασφαλείας G-SII ή O-SII που εφαρµόζεται στον όµι-
λο σε ενοποιηµένη βάση συν του 1 % του συνολικού πο-
σού του ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, και 
β) το 3 % του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο

που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 ή το ποσοστό που
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρµό-
ζεται στον όµιλο σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε την
παρ. 5Α. 

9. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε υποκατηγορίες G-SII.
Το κατώτατο όριο και τα όρια µεταξύ κάθε υποκατηγο-
ρίας καθορίζονται από τις βαθµολογίες βάσει της µεθο-
δολογίας προσδιορισµού που αναφέρεται στην παρ. 2.
Οι οριακές βαθµολογίες µεταξύ γειτονικών υποκατηγο-
ριών καθορίζονται σαφώς και ακολουθείται η αρχή ότι υ-
πάρχει σταθερή γραµµική αύξηση της συστηµικής σηµα-
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σίας µεταξύ κάθε υποκατηγορίας, που έχει ως αποτέλε-
σµα τη γραµµική αύξηση της απαίτησης πρόσθετου κε-
φαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, µε εξαίρεση
την υποκατηγορία πέντε και οποιαδήποτε πρόσθετη α-
νώτερη υποκατηγορία. Για τους σκοπούς της παρούσας,
ως «συστηµική σηµασία» νοείται ο αναµενόµενος αντί-
κτυπος της ενδεχόµενης δυσχέρειας του G-SII στην πα-
γκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά. Για την κατώτατη υ-
ποκατηγορία ισχύει απόθεµα ασφαλείας G-SII ίσο µε το
1 % του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και το απόθεµα ασφα-
λείας για κάθε υποκατηγορία αυξάνεται ανά βαθµίδα κα-
τά τουλάχιστον 0,5 % του συνολικού ποσού ανοίγµατος
σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού. 

10. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 9 και χρησιµοποι-
ώντας τις υποκατηγορίες και τις οριακές βαθµολογίες
που αναφέρονται στην παρ. 9, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί: 
α) να ανακατατάσσει ένα G-SII από κατώτερη υποκα-

τηγορία σε ανώτερη υποκατηγορία, 
β) να κατατάσσει οντότητα κατά την παρ. 1 που έχει

συνολική βαθµολογία σύµφωνα µε την παρ. 2 χαµηλότε-
ρη από την οριακή βαθµολογία της κατώτατης υποκατη-
γορίας σε αυτήν την υποκατηγορία ή σε ανώτερη, προσ-
διορίζοντάς την κατ' αυτό τον τρόπο ως G-SII, 
γ) λαµβάνοντας υπόψη τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυ-

γίανσης, επί τη βάσει της πρόσθετης συνολικής βαθµο-
λογίας που αναφέρεται στην παρ. 2Α, να ανακατατάσσει
ένα G-SII από ανώτερη υποκατηγορία σε κατώτερη υπο-
κατηγορία.

11.Καταργείται.
12. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-

γοράς γνωστοποιεί στο ΕΣΣΚ τις επωνυµίες των G-SII
και O-SII και την αντίστοιχη υποκατηγορία στην οποία
κατατάσσεται κάθε G-SII. Η γνωστοποίηση περιέχει πλή-
ρη αιτιολόγηση για την απόφαση που τυχόν έλαβε σύµ-
φωνα µε τις περ. α), β) και γ) της παρ. 10. Η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιεί την
υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε G-SII. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ε-
πανεξετάζει ετησίως τον προσδιορισµό των G-SII και O-
SII και την κατάταξη των G-SII στις αντίστοιχες υποκατη-
γορίες και γνωστοποιεί το αποτέλεσµα στο εµπλεκόµε-
νο συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα και στο ΕΣΣΚ. Επιπλέον,
δηµοσιοποιεί τον ενηµερωµένο κατάλογο των προσδιο-
ριζόµενων συστηµικά σηµαντικών ιδρυµάτων και την υ-
ποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε προσδιορι-
ζόµενο G-SII.

13. Καταργείται.
14. Όταν ένας όµιλος, σε ενοποιηµένη βάση, υποχρε-

ούται σε σχηµατισµό αποθέµατος ασφαλείας G-SII και α-
ποθέµατος ασφαλείας O-SII, εφαρµόζεται το υψηλότερο
εξ αυτών.

15. Όταν ένα ίδρυµα υποχρεούται σε σχηµατισµό απο-
θέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, το οποίο έχει
οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 125, το εν λόγω απόθεµα
ασφαλείας είναι σωρευτικό µε το απόθεµα ασφαλείας O-
SII ή το απόθεµα ασφαλείας G-SII που εφαρµόζεται σύµ-
φωνα µε το παρόν. Όταν το άθροισµα του ποσοστού α-
ποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, όπως υπο-
λογίζεται για τους σκοπούς των παρ. 9, 10 ή 11 του άρ-
θρου 125, και του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας O-
SII ή του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας G-SII στο ο-
ποίο υπόκειται το ίδιο ίδρυµα είναι υψηλότερο του 5 %,
εφαρµόζεται η διαδικασία της παρ. 5Α.

16. Καταργείται.
17. Καταργείται.»

Άρθρο 42
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας συ-
στηµικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 125

του ν. 4261/2014 
(παρ. 49 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 125 του ν. 4261/2014 (Α΄107) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 125
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας συ-

στηµικού κινδύνου
(άρθρο 133 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Είναι δυνατή η καθιέρωση αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου από κεφάλαιο κοινών µετοχών της
Κατηγορίας 1 για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ή για έ-
να ή περισσότερα υποσύνολα αυτού, σε όλα ή σε υποσύ-
νολο ανοιγµάτων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5. Η εν
λόγω απαίτηση διατήρησης αποθέµατος ασφαλείας συ-
στηµικού κινδύνου αποσκοπεί στην αποτροπή και τον µε-
τριασµό των µακροπροληπτικών ή συστηµικών κινδύνων
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και από τα άρθρα 123 και 124 του παρόντος νό-
µου, κατά την έννοια του κινδύνου διαταραχής του χρη-
µατοπιστωτικού συστήµατος µε πιθανότητα σοβαρών
αρνητικών επιπτώσεων για το χρηµατοπιστωτικό σύστη-
µα και την πραγµατική οικονοµία σε συγκεκριµένο κρά-
τος µέλος. 

2. Τα ιδρύµατα υπολογίζουν το απόθεµα ασφαλείας
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συστηµικού κινδύνου ως εξής: 
όπου: 

BSR = το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, 
rT = το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας που εφαρµό-

ζεται στο συνολικό ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο ενός ι-
δρύµατος, 

ET = το συνολικό ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο ενός ι-
δρύµατος υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, 

i = ο δείκτης που δηλώνει το υποσύνολο των ανοιγµά-
των που αναφέρονται στην παρ. 5, 

ri = το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας που εφαρµό-
ζεται στο ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο του υποσυνόλου
ανοιγµάτων i και 

Ei = το ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο ενός ιδρύµατος
για το υποσύνολο ανοιγµάτων i υπολογιζόµενο σύµφω-
να µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013. 

3. Για τους σκοπούς της παρ. 1, υπεύθυνη για τον κα-
θορισµό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύ-
νου και τον προσδιορισµό των ανοιγµάτων και των υπο-
συνόλων ιδρυµάτων στα οποία εφαρµόζεται είναι η ε-
ντεταλµένη αρχή. 

4. Για τους σκοπούς της παρ. 1, η εντεταλµένη αρχή
δύναται να απαιτεί από τα ιδρύµατα να τηρούν απόθεµα
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου από κεφάλαιο κοινών
µετοχών της Κατηγορίας 1 υπολογιζόµενο σύµφωνα µε
την παρ. 2, σε ατοµική, ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη
βάση, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 έως 24 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013. 

5. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µπορεί
να εφαρµόζεται στα εξής: 
α) όλα τα ανοίγµατα στην Ελλάδα, 
β) τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγµάτων, εφόσον υφί-

στανται στην Ελλάδα: 
αα) όλα τα ανοίγµατα λιανικής σε φυσικά πρόσωπα

που εξασφαλίζονται µε ακίνητα που προορίζονται για
κατοικία, 
ββ) όλα τα ανοίγµατα σε νοµικά πρόσωπα που εξα-

σφαλίζονται µε υποθήκες επί εµπορικών ακινήτων, 
γγ) όλα τα ανοίγµατα σε νοµικά πρόσωπα εξαιρουµέ-

νων αυτών που ορίζονται στην υποπερ. ββ), 
δδ) όλα τα ανοίγµατα σε φυσικά πρόσωπα εξαιρουµέ-

νων αυτών που ορίζονται στην υποπερ. αα), 
γ) όλα τα ανοίγµατα σε άλλα κράτη µέλη, µε την επι-

φύλαξη των παρ. 11 και 14,
δ) τις κατηγορίες ανοιγµάτων που ορίζονται στην περ.

β), τα οποία υφίστανται σε άλλα κράτη µέλη, µε µόνο
σκοπό την αναγνώριση τυχόν ποσοστού αποθέµατος α-
σφαλείας που έχει οριστεί από άλλο κράτος µέλος σύµ-
φωνα µε το άρθρο 126, 
ε) ανοίγµατα σε τρίτες χώρες, 
στ) υποσύνολα κάθε µιας από τις κατηγορίες ανοιγµά-

των που προσδιορίζονται στην περ.β).
6. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου εφαρ-

µόζεται σε όλα τα ανοίγµατα ή σε υποσύνολο ανοιγµά-
των, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5, όλων των ιδρυµά-
των ή σε ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτών των ιδρυ-

µάτων και ορίζεται και αναπροσαρµόζεται σε πολλαπλά-
σια του 0,5 %. Είναι δυνατόν να εισαχθούν διαφορετικές
απαιτήσεις για διαφορετικά υποσύνολα ιδρυµάτων και α-
νοιγµάτων. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
δεν αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των κινδύνων που κα-
λύπτονται από τα άρθρα 123 και 124. 

7. Η εντεταλµένη αρχή, όταν απαιτεί την τήρηση απο-
θέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, λαµβάνει υ-
πόψη τα παρακάτω: 
α) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν

προκαλεί δυσανάλογες δυσµενείς επιπτώσεις στο σύνο-
λο ή σε τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
άλλων κρατών µελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνο-
λικά, εµποδίζοντας την ορθή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς, 
β) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου επανε-

ξετάζεται από την εντεταλµένη αρχή τουλάχιστον ανά
διετία, 
γ) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν

χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση κινδύνων που κα-
λύπτονται από τα άρθρα 123 και 124. 

8. α) Η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί το ΕΣΣΚ, πριν προ-
βεί σε δηµοσίευση της απόφασής της σύµφωνα µε την
παρ. 12. Περαιτέρω, όταν το ίδρυµα, στο οποίο εφαρµό-
ζονται ένα ή περισσότερα ποσοστά αποθέµατος ασφα-
λείας συστηµικού κινδύνου, αποτελεί θυγατρική µητρι-
κής εταιρείας εγκατεστηµένης σε άλλο κράτος µέλος, η
εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί, επίσης τις αρχές του εν λό-
γω κράτους µέλους. Η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί, επί-
σης, το ΕΣΣΚ, όταν ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συ-
στηµικού κινδύνου εφαρµόζεται σε ανοίγµατα σε τρίτες
χώρες. 
β) Οι εν λόγω ειδοποιήσεις καθορίζουν αναλυτικά: 
αα) τους µακροπροληπτικούς ή συστηµικούς κινδύ-

νους στην Ελλάδα, 
ββ) τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω µακρο-

προληπτικοί ή συστηµικοί κίνδυνοι απειλούν τη σταθερό-
τητα του χρηµατοπιστωτικούσυστήµατος της Ελλάδας,
µε αιτιολόγηση του ποσοστού του αποθέµατος ασφαλεί-
ας συστηµικού κινδύνου, 
γγ) τους λόγους για τους οποίους το απόθεµα ασφα-

λείας συστηµικού κινδύνου θεωρείται ότι είναι πιθανό να
είναι αποτελεσµατικό και αναλογικό για τον µετριασµό
του κινδύνου, 
δδ) εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντικτύ-

που του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
στην εσωτερική αγορά βάσει των διαθέσιµων πληροφο-
ριών, 
εε) το ποσοστό ή τα ποσοστά του αποθέµατος ασφα-

λείας συστηµικού κινδύνου που η εντεταλµένη αρχή
προτίθεται να επιβάλει και τα ανοίγµατα στα οποία ε-
φαρµόζονται τα ποσοστά και τα ιδρύµατα που υπόκει-
νται στα ποσοστά αυτά, 
στστ) όταν το ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας

συστηµικού κινδύνου εφαρµόζεται σε όλα τα ανοίγµατα,
επεξήγηση των λόγων για τους οποίους η εντεταλµένη
αρχή θεωρεί ότι το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κιν-
δύνου δεν επικαλύπτει τη λειτουργία του αποθέµατος α-
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σφαλείας O-SII που προβλέπεται στο άρθρο 124. 
γ) Σε περίπτωση που µε την απόφαση καθορισµού του

ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
µειώνεται ή δεν τροποποιείται το ποσοστό αποθέµατος
ασφαλείας που είχε καθοριστεί προηγουµένως, η εντε-
ταλµένη αρχή συµµορφώνεται µόνο µε την παρούσα πα-
ράγραφο.

9. Όταν ο καθορισµός ή επανακαθορισµός ποσοστού ή
ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγµάτων
της παρ. 5 που υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέ-
µατα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν έχει ως απο-
τέλεσµα συνολικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συ-
στηµικού κινδύνου υψηλότερο του 3% για οποιοδήποτε
από τα ανοίγµατα αυτά, η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί
το ΕΣΣΚ σύµφωνα µε την παρ. 8 έναν (1) µήνα πριν από
τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 12. Για τους σκο-
πούς της παρούσας παραγράφου, η αναγνώριση ποσο-
στού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που
ορίζει άλλο κράτος µέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 126,
δεν προσµετράται για το όριο του 3 %. 

10. α) Όταν ο καθορισµός ή επανακαθορισµός ποσο-
στού ή ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία α-
νοιγµάτων της παρ. 5 που υπόκειται σε ένα ή περισσότε-
ρα αποθέµατα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου έχει ως
αποτέλεσµα συνολικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου υψηλότερο του 3 % και έως 5 %,
για οποιοδήποτε από τα ανοίγµατα αυτά, η εντεταλµένη
αρχή ζητεί τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την
ειδοποίηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 8. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωµοδοτεί εντός ενός (1) µηνός
από την παραλαβή της ειδοποίησης. Όταν η γνώµη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρνητική, η εντεταλµένη
αρχή συµµορφώνεται µε τη γνώµη αυτή ή αναφέρει τους
λόγους για τους οποίους δεν το πράττει. 
β) Όταν ένα ίδρυµα στο οποίο εφαρµόζονται ένα ή πε-

ρισσότερα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου αποτελεί θυγατρική µητρικής εταιρείας εγκα-
τεστηµένης σε άλλο κράτος µέλος, η εντεταλµένη αρχή
ζητεί, µε την ειδοποίηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε
την παρ. 8, σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
ΕΣΣΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΣΣΚ παρέχουν το
καθένα τις οικείες συστάσεις εντός έξι (6) µηνών από
την παραλαβή της ειδοποίησης. 
γ) Όταν υπάρχει διαφωνία µεταξύ της εντεταλµένης

αρχής και της αρχής άλλου κράτους µέλους όπου είναι
εγκατεστηµένη µητρική ή θυγατρική ως προς το ποσο-
στό ή τα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου που είναι εφαρµοστέα στο εν λόγω ίδρυµα και
στην περίπτωση αρνητικής σύστασης τόσο της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής όσο και του ΕΣΣΚ, η εντεταλµένη αρχή ή
η αρχή του άλλου κράτους µέλους όπου είναι εγκατε-
στηµένη µητρική ή θυγατρική µπορεί να παραπέµψει το
ζήτηµα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµ-
φωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010 (L 331/12). Η απόφαση καθορισµού του ποσο-
στού ή των ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµι-
κού κινδύνου για τα εν λόγω ανοίγµατα αναστέλλεται, έ-
ως ότου λάβει απόφαση η ΕΑΤ.

11. Όταν ο καθορισµός ή επανακαθορισµός ποσοστού

ή ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύ-
νου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγ-
µάτων της παρ. 5, που υπόκειται σε ένα ή περισσότερα
αποθέµατα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, έχει ως α-
ποτέλεσµα συνολικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου άνω του 5 %, για οποιοδήποτε από
τα ανοίγµατα αυτά, η εντεταλµένη αρχή ζητεί την έγκρι-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την εφαρµογή
του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου. 

12. Η εντεταλµένη αρχή ανακοινώνει τον καθορισµό ή
τον επανακαθορισµό ενός ή περισσότερων ποσοστών α-
ποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µε δηµοσί-
ευση στον ιστότοπό της. Η εν λόγω δηµοσίευση περι-
λαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας

συστηµικού κινδύνου, 
β) τα ιδρύµατα στα οποία εφαρµόζεται το απόθεµα α-

σφαλείας συστηµικού κινδύνου, 
γ) τα ανοίγµατα στα οποία εφαρµόζεται το ποσοστό ή

τα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύ-
νου, 
δ) αιτιολόγηση του καθορισµού ή επανακαθορισµού

του ποσοστού ή των ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου, 
ε) την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα εφαρµό-

ζουν το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, όπως
αυτό καθορίστηκε ή επανακαθορίστηκε, και 
στ) τα ονόµατα των χωρών στις οποίες υφίστανται τα

ανοίγµατα που προσµετρώνται στο απόθεµα ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου. 
Όταν η δηµοσίευση των πληροφοριών που αναφέρο-

νται στην περ. δ) θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι εν
λόγω πληροφορίες δεν περιλαµβάνονται στη δηµοσίευ-
ση. 

13. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση
της παρ. 1, του επιβάλλονται οι περιορισµοί της διανο-
µής κερδών που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρ-
θρου 131. Αν η εφαρµογή των περιορισµών της διανοµής
κερδών οδηγεί σε ανεπαρκή βελτίωση του κεφαλαίου
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 του ιδρύµατος λαµβά-
νοντας υπόψη τον σχετικό συστηµικό κίνδυνο η εντε-
ταλµένη αρχή δύναται να λάβει πρόσθετα µέτρα σύµφω-
να µε το άρθρο 56. 

14. Αν η εντεταλµένη αρχή αποφασίσει να καθορίσει
το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου βάσει των
ανοιγµάτων σε άλλα κράτη µέλη, το απόθεµα καθορίζε-
ται στο ίδιο ποσοστό σε όλα τα ανοίγµατα εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν το απόθεµα ασφαλείας κα-
θορίζεται, προκειµένου να αναγνωριστεί το ποσοστό α-
ποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που έχει κα-
θορίσει άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 126.»

Άρθρο 43
Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστη-

µικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 126 
του ν. 4261/2014 

(παρ. 49 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 126 του ν. 4261/2014 (A΄ 107) αντικαθίστα-
ται ως εξής :
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«Άρθρο 126 
Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµι-

κού κινδύνου (άρθρο 134 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η εντεταλµένη αρχή δύναται να αναγνωρίζει το πο-
σοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
που καθορίζεται από άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε το
άρθρο 125 και να εφαρµόζει το εν λόγω ποσοστό στα ι-
δρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλά-
δα για τα ανοίγµατά τους στο κράτος µέλος που καθορί-
ζει το εν λόγω ποσοστό αποθέµατος. 

2. Εφόσον η εντεταλµένη αρχή αναγνωρίζει, σύµφωνα
µε την παρ. 1, το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συ-
στηµικού κινδύνου για τα ιδρύµατα που έχουν λάβει ά-
δεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ειδοποιεί σχετικά το ΕΣ-
ΣΚ.

3. Όταν η εντεταλµένη αρχή αποφασίζει την αναγνώ-
ριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κιν-
δύνου σύµφωνα µε την παρ. 1, λαµβάνει υπόψη τις πλη-
ροφορίες που έχει υποβάλει το κράτος µέλος το οποίο έ-
χει καθορίσει το εν λόγω ποσοστό σύµφωνα µε τις παρ.
9 και 13 του άρθρου 133 της Οδηγίας 2013/36/ΕΚ. 

4. Όταν η εντεταλµένη αρχή αναγνωρίζει ποσοστό α-
ποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου για τα ιδρύ-
µατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα,
το εν λόγω απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
δύναται να είναι σωρευτικό µε το απόθεµα ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου που εφαρµόζεται κατά το άρθρο
125, υπό τον όρο ότι τα αποθέµατα ασφαλείας καλύ-
πτουν διαφορετικούς κινδύνους. Όταν τα αποθέµατα α-
σφαλείας καλύπτουν τους ίδιους κινδύνους, εφαρµόζε-
ται µόνο το υψηλότερο απόθεµα ασφαλείας. 

5. Όταν η εντεταλµένη αρχή καθορίζει ποσοστό απο-
θέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε
το άρθρο 125, δύναται να ζητεί από το ΕΣΣΚ να εκδώσει
σύσταση κατά την έννοια του άρθρου 16 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 1092/2010 προς ένα ή περισσότερα
κράτη µέλη, τα οποία ενδέχεται να αναγνωρίσουν το πο-
σοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου.

Άρθρο 44
Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων 

ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 
του ν. 4261/2014 

(παρ. 50 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 127 του
ν. 4261/2014 (A΄ 107) αντικαθίσταται, οι παρ. 7 και 8 α-
ντικαθίστανται και το άρθρο 127 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 127
Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών 

αποθεµάτων ασφαλείας
(άρθρο 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως η εντεταλµένη
αρχή, επιφορτισµένη µε τον καθορισµό του ποσοστού α-

ντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας στην Ελλάδα. Οι
αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ως εντεταλµέ-
νης αρχής ασκούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή του
άρθρου 55Α του Καταστατικού της ή εξουσιοδοτηµένου
από αυτήν οργάνου που λαµβάνει τις σχετικές αποφά-
σεις κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς, στο πλαίσιο διµερούς διαβούλευσης, κατά τα ει-
δικότερα προβλεπόµενα σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

2. Η εντεταλµένη αρχή υπολογίζει για κάθε τρίµηνο έ-
ναν οδηγό αποθέµατος ως σηµείο αναφοράς για τον κα-
θορισµό του ποσοστού αντικυκλικών αποθεµάτων ασφα-
λείας σύµφωνα µε την παρ. 3. Ο οδηγός αποθέµατος α-
ντανακλά, κατά ουσιαστικό τρόπο, τον κύκλο της πίστω-
σης και τους κινδύνους που οφείλονται στην υπέρµετρη
ανάπτυξη της πίστωσης στην Ελλάδα και λαµβάνει υπό-
ψη ιδιοµορφίες της εθνικής οικονοµίας. Βασίζεται στην
απόκλιση της σχέσης της πίστωσης προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν από τη µακροπρόθεσµη τάση της, λαµ-
βάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων:

α) δείκτη πιστωτικής επέκτασης που να αντανακλά τις
αλλαγές στη σχέση της πίστωσης προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν,

β) οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση του ΕΣΣΚ.
3. Η εντεταλµένη αρχή αξιολογεί τη σοβαρότητα του

κυκλικού συστηµικού κινδύνου και την καταλληλότητα
του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για
την Ελλάδα ανά τρίµηνο και καθορίζει ή προσαρµόζει το
ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, εφόσον
αυτό είναι αναγκαίο. Όταν πράττει τα ανωτέρω, η εντε-
ταλµένη αρχή λαµβάνει υπόψη τα εξής:
α) τον οδηγό αποθέµατος που υπολογίζεται σύµφωνα

µε την παρ. 2,
β) οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση του ΕΣΣΚ συµπε-

ριλαµβανοµένων τυχόν συστάσεων αυτού,
γ) άλλες µεταβλητές τις οποίες η εντεταλµένη αρχή

θεωρεί σχετικές για την αντιµετώπιση του κυκλικού συ-
στηµικού κινδύνου.

4. Το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγ-
µάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 των ιδρυµάτων που είναι εκτεθειµένα σε πι-
στωτικό κίνδυνο στην Ελλάδα, κυµαίνεται µεταξύ 0% και
2,5%, βαθµονοµηµένο σε βήµατα 0,25% ή πολλα πλάσια
του 0,25%. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 130,
η εντεταλµένη αρχή µπορεί να καθορίζει το ποσοστό α-
ντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του
2,5% του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον τούτο δικαιο-
λογείται κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.

5. Όταν η εντεταλµένη αρχή ορίζει το ποσοστό αντικυ-
κλικού αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του µηδε-
νός για πρώτη φορά ή όπου, µετά την πρώτη φορά, αυ-
ξάνει την τιµή του ισχύοντος ποσοστού αντικυκλικού α-
ποθέµατος ασφαλείας, αποφασίζει επίσης την ηµεροµη-
νία κατά την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να εφαρµόζουν
το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς υ-
πολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού απο-
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θέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος. Η ηµεροµηνία αυτή
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµερο-
µηνία ανακοίνωσης του αυξηµένου ποσοστού αποθέµα-
τος ασφαλείας σύµφωνα µε την παρ. 7. Αν η εν λόγω η-
µεροµηνία απέχει λιγότερο από δώδεκα (12) µήνες από
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της αυξηµένης τιµής απο-
θέµατος ασφαλείας, η συντοµότερη προθεσµία εφαρµο-
γής δικαιολογείται στη βάση εξαιρετικών συνθηκών.

6. Αν η εντεταλµένη αρχή µειώσει το ισχύον ποσοστό
αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας ορίζει και ενδεικτι-
κή περίοδο κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του
εν λόγω αποθέµατος. Η ενδεικτική περίοδος αυτή δε δε-
σµεύει την εντεταλµένη αρχή.

7. Η εντεταλµένη αρχή δηµοσιεύει ανά τρίµηνο στον ι-
στότοπό της τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
α) το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφα-

λείας, 
β) τον σχετικό λόγο πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγ-

χώριο Προϊόν και την απόκλισή του από τη µακροπρόθε-
σµη τάση, 
γ) τον οδηγό αποθέµατος ασφαλείας που υπολογίζε-

ται σύµφωνα µε την παρ. 2, 
δ) αιτιολόγηση αυτού του ποσοστού αποθέµατος α-

σφαλείας, 
ε) όταν αυξάνεται το ποσοστό αποθέµατος ασφαλεί-

ας, την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα εφαρµό-
ζουν αυτό το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τον
σκοπό υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαια-
κού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά για το κάθε ίδρυµα, 
στ) όταν η ηµεροµηνία της περ. ε) απέχει λιγότερο α-

πό δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία της δηµοσί-
ευσης της παρούσας παραγράφου, αναφορά στις εξαι-
ρετικές συνθήκες που δικαιολογούν τη συντοµότερη
προθεσµία εφαρµογής, 
ζ) όταν το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας µειώνεται,

την ενδεικτική περίοδο κατά την οποία δεν αναµένεται
αύξηση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας, καθώς
και αιτιολόγηση αυτής της περιόδου.

8. Η εντεταλµένη αρχή προβαίνει σε όλες τις ενδε-
δειγµένες ενέργειες, ώστε να συντονιστεί ο χρόνος αυ-
τής της δηµοσίευσης µε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις
των άλλων εντεταλµένων αρχών και κοινοποιεί στο ΕΣ-
ΣΚ κάθε αλλαγή του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµα-
τος ασφαλείας, µαζί µε τις απαιτούµενες πληροφορίες
που ορίζονται στις περ. α) έως ζ) της παρ.7.»

Άρθρο 45
Περιορισµοί διανοµής κερδών – Τροποποίηση

του άρθρου 131 του ν. 4261/2014
(παρ. 51 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 131 του ν. 4261/2014
(Α΄107) αντικαθίστανται και το άρθρο 131 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 131
Περιορισµοί διανοµής κερδών 

(άρθρο 141 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς των παρ. 2 και 3, η διανοµή κερ-
δών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατη-
γορίας 1 περιλαµβάνει τα ακόλουθα:

α) καταβολή µερισµάτων σε µετρητά,
β) διανοµή µετοχών που πληρώθηκαν πλήρως ή µερι-

κώς και διανέµονται µε ευνοϊκούς όρους ή άλλων κεφα-
λαιακών µέσων που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

γ) εξαργύρωση ή αγορά από ένα ίδρυµα ιδίων µετο-
χών του ή άλλων κεφαλαιακών µέσων που αναφέρονται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κα-
νονισµού,

δ) ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν για κεφαλαια-
κά µέσα που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 26 του εν λόγω Κανονισµού,

ε) διανοµή στοιχείων που αναφέρονται στις περ. β) έ-
ως ε) της παρ. 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κανονι-
σµού.

2. Ίδρυµα που πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµά-
των ασφαλείας δεν προβαίνει σε διανοµή κερδών όσον
αφορά στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1,
στον βαθµό που µια τέτοια διανοµή θα µείωνε το κεφά-
λαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπε-
δο, ώστε να µην πληρούται πλέον η συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας.

3. Ίδρυµα που δεν πληροί τη συνολική απαίτηση απο-
θεµάτων ασφαλείας υπολογίζει το µέγιστο διανεµητέο
ποσό («ΜΔΠ») σύµφωνα µε την παρ. 5 και το κοινοποιεί
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε

από τις κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το ΜΔΠ: 
α) διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών

µετοχών της Κατηγορίας 1, 
β) ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών

αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, ή
καταβολή µεταβλητών αποδοχών, εάν η υποχρέωση κα-
ταβολής δηµιουργήθηκε όσο το ίδρυµα δεν πληρούσε τη
συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, ή 
γ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατη-

γορίας 1. 
4. Εφόσον ένα ίδρυµα δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει τη

συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, δεν διανέ-
µει περισσότερο από το ΜΔΠ που έχει υπολογιστεί σύµ-
φωνα µε την παρ. 5 µέσω οποιασδήποτε ενέργειας από
αυτές που αναφέρονται στις περ. α), β) και γ) του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 3. 

5. Το ίδρυµα υπολογίζει το ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας
το ποσό που υπολογίσθηκε βάσει της παρ. 6 µε τον συ-
ντελεστή που ορίζεται βάσει της παρ. 7. Από το ΜΔΠ α-
φαιρείται οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από τις ενέργει-
ες που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του δευτέρου ε-
δαφίου της παρ. 3. 

6. Το ποσό που πολλαπλασιάζεται σύµφωνα µε την
παρ. 5 περιλαµβάνει: 
α) οποιαδήποτε ενδιάµεσα κέρδη που δεν έχουν συ-

µπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγο-
ρίας 1 σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε
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διανοµή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωµή που προκύπτει
από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ)
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, 
πλέον
β) κέρδη τέλους χρήσης που δεν έχουν συµπεριληφθεί

στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανοµή κερ-
δών ή οποιαδήποτε πληρωµή που προκύπτει από τις ε-
νέργειες που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του δεύ-
τερου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, 

µείον 
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος, αν τα

στοιχεία που προσδιορίζονται στις περ. α) και β) της πα-
ρούσας δεν διανέµονταν.

7. Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής: 
α) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Kατηγορίας

1 που τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, και
της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντι-
µετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µό-
χλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσο-
στό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή
του χαµηλότερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτη-
σης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0, 
β) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και
της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντι-
µετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µό-

χλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσο-
στό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
εν λόγω Κανονισµού είναι εντός του δεύτερου τεταρτη-
µόριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλεί-
ας, ο συντελεστής είναι 0,2, 
γ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και
της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντι-
µετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µό-
χλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσο-
στό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
εν λόγω Κανονισµού είναι εντός του τρίτου τεταρτηµό-
ριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας,
ο συντελεστής είναι 0,4, 
δ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και
της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντι-
µετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µό-
χλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσο-
στό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
εν λόγω Κανονισµού είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή
του υψηλότερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτη-
σης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6. 
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµό-

ριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων

47



ασφαλείας υπολογίζονται ως εξής: 
όπου: 
Qn= ο τακτικός αριθµός του σχετικού τεταρτηµόριου.
8. Οι περιορισµοί του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο

για πληρωµές που συνεπάγονται µείωση του κεφαλαίου
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 ή µείωση των κερδών
και όπου η παύση πληρωµών ή η µη πληρωµή δεν αποτε-
λεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη δια-
δικασιών αφερεγγυότητας ή πτώχευσης βάσει του καθε-
στώτος που ισχύει για το ίδρυµα.

9. Όταν ένα ίδρυµα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας και σκοπεύει να προβεί σε δια-
νοµή οποιωνδήποτε διανεµητέων κερδών του ή σε ενέρ-
γεια που περιγράφεται στην παρ. 3, ενηµερώνει την Τρά-
πεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υ-
ποβάλλει τα εξής στοιχεία:

α) το ποσό του κεφαλαίου που τηρεί το ίδρυµα, χωρι-
σµένο ως εξής:

αα) κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1,
ββ) πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1,
γγ) κεφάλαιο της Κατηγορίας 2,
β) το ποσό των προσωρινών κερδών του και των κερ-

δών του στο τέλος της χρήσης,
γ) το ΜΔΠ που υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρ. 5,
δ) το ποσό των διανεµητέων κερδών που σκοπεύει να

µοιράσει και την κατανοµή του στα εξής:
αα) πληρωµή µερισµάτων,
ββ) εξαγορές ιδίων µετοχών,
γγ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κα-

τηγορίας 1,
δδ) καταβολή µεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών

συνταξιοδοτικών παροχών, µε τη δηµιουργία νέας υπο-
χρέωσης καταβολής ή βάσει υποχρέωσης καταβολής
που δηµιουργήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο το ίδρυµα
δεν πληρούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφα-
λείας.

10. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν ρυθµίσεις που διασφαλί-
ζουν ότι το ποσό των διανεµητέων κερδών και το ΜΔΠ
υπολογίζονται µε ακρίβεια και είναι σε θέση να το απο-
δείξουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς εφόσον τους ζητηθεί.»

Άρθρο 46
Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων
ασφαλείας / Περιορισµοί διανοµής σε περίπτωση µη
τήρησης της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για
τον δείκτη µόχλευσης / Μη τήρηση της απαίτησης 
αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης –

Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο 131 του ν. 4261/2014 
(παρ. 52 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά το άρθρο 131 του ν. 4261/2014 (Α΄107) προστί-
θενται άρθρα 131Α,131Β και 131Γ ως εξής: 

«Άρθρο 131Α
Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης 

αποθεµάτων ασφαλείας
(άρθρο 141α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Ένα ίδρυµα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθε-

µάτων ασφαλείας για τους σκοπούς του άρθρου 131, ε-
φόσον δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια στην ποσότητα και
την ποιότητα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ταυτό-
χρονα η συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και
καθεµία από τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
α) του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κα-

νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση
ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης βάσει της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου, 
β) του στοιχείου β) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κα-

νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση
ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης βάσει της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου, 
γ) του στοιχείου γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κα-

νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση
ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης βάσει της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου.»

«Άρθρο 131Β
Περιορισµοί διανοµής σε περίπτωση µη τήρησης

της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας 
για τον δείκτη µόχλευσης

(άρθρο 141β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Ίδρυµα που πληροί την απαίτηση αποθέµατος ασφα-
λείας για τον δείκτη µόχλευσης σύµφωνα µε την παρ. 1α
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 δεν
προβαίνει σε διανοµή που αφορά το κεφάλαιο της Κατη-
γορίας 1, στον βαθµό που µια τέτοια διανοµή θα µείωνε
το εν λόγω κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπε-
δο, ώστε να µην ικανοποιείται πλέον η απαίτηση αποθέ-
µατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης. 

2. Ίδρυµα που δεν πληροί την απαίτηση αποθέµατος α-
σφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης υπολογίζει το µέγι-
στο διανεµητέο ποσό που αφορά τον δείκτη µόχλευσης
(«Μ-ΜΔΠ») σύµφωνα µε την παρ. 4 και το κοινοποιεί
στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. 
Σε αυτή την περίπτωση, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε

από τις κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το Μ-ΜΔΠ: 
α) διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών

µετοχών της Κατηγορίας 1, 
β) ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών

αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, ή
καταβολή µεταβλητών αποδοχών, εάν η υποχρέωση κα-
ταβολής δηµιουργήθηκε, όσο το ίδρυµα δεν πληρούσε
τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, ή 
γ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατη-

γορίας 1. 
3. Εφόσον ένα ίδρυµα δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει την

απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευ-
σης, δεν διανέµει περισσότερο από το Μ-ΜΔΠ που έχει
υπολογιστεί σύµφωνα µε την παρ. 4 µέσω οποιασδήποτε
ενέργειας από αυτές που αναφέρονται στις περ.α), β)
και γ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2. 

4. Το ίδρυµα υπολογίζει το Μ-ΜΔΠ πολλαπλασιάζο-
ντας το ποσό που υπολογίσθηκε βάσει της παρ. 5 µε τον
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συντελεστή που ορίζεται βάσει της παρ. 6. Από το Μ-
ΜΔΠ αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από τις ε-
νέργειες που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του δευ-
τέρου εδαφίου της παρ. 2. 

5. Το ποσό που πολλαπλασιάζεται σύµφωνα µε την
παρ. 4 περιλαµβάνει: 
α) ενδιάµεσα κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο

κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανοµή κερδών ή ο-
ποιαδήποτε πληρωµή στο πλαίσιο των ενεργειών που α-
ναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
πλέον 
β) κέρδη τέλους χρήσης που δεν έχουν συµπεριληφθεί

στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφω-
να µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανοµή κερ-
δών ή οποιαδήποτε πληρωµή στο πλαίσιο των ενεργειών
που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του δεύτερου εδα-
φίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 

µείον 
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος, αν τα

στοιχεία που προσδιορίζονται στις περ. α) και β) της πα-
ρούσας παραγράφου δεν διανέµονταν. 

6. Ο συντελεστής που αναφέρεται στην παρ. 4 καθορί-
ζεται ως εξής: 
α) όταν το κεφάλαιο της Kατηγορίας 1 που τηρεί το ί-

δρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλή-
ρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου
για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευ-
σης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολι-
κού ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 429 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός
του πρώτου (δηλαδή του χαµηλότερου) τεταρτηµόριου
της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη
µόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0, 
β) όταν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ί-

δρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλή-

ρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου
για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευ-
σης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολι-
κού ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 429 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός
του δεύτερου τεταρτηµόριου της απαίτησης αποθέµατος
ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, ο συντελεστής εί-
ναι 0,2, 
γ) όταν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ί-

δρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλή-
ρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου
για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευ-
σης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολι-
κού ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 429 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός
του τρίτου τεταρτηµόριου της απαίτησης αποθέµατος α-
σφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, ο συντελεστής εί-
ναι 0,4, 
δ) όταν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ί-

δρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλή-
ρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου
για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευ-
σης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολι-
κού ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 429 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός
του τέταρτου (δηλαδή του υψηλότερου) τεταρτηµόριου
της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη
µόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,6. 
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµό-

ριου της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δεί-
κτη µόχλευσης υπολογίζονται ως εξής: 
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όπου: 
Qn = ο τακτικός αριθµός του σχετικού τεταρτηµόριου. 
7. Οι περιορισµοί του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο

για πληρωµές που συνεπάγονται µείωση του κεφαλαίου
της Κατηγορίας 1 ή µείωση των κερδών και όπου η παύ-
ση πληρωµών ή η µη πληρωµή δεν αποτελεί γεγονός α-
θέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών αφε-
ρεγγυότητας ή πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ι-
σχύει για το ίδρυµα. 

8. Όταν ένα ίδρυµα δεν πληροί την απαίτηση αποθέµα-
τος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης και σκοπεύει
να προβεί σε διανοµή οποιωνδήποτε διανεµητέων κερ-
δών του ή σε ενέργεια που αναφέρεται στις περ. α), β)
και γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει τα στοιχεία που
προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 131, µε εξαίρεση
την υποπερ. γγ) της περ. α) αυτής, και το Μ-ΜΔΠ που υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος άρ-
θρου. 

9. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν ρυθµίσεις, ώστε να δια-
σφαλίζουν ότι το ποσό των διανεµητέων κερδών και το
Μ-ΜΔΠ υπολογίζονται µε ακρίβεια και είναι σε θέση να
το αποδείξουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τους ζητηθεί. 

10. Για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, η διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο της
Κατηγορίας 1 περιλαµβάνει οποιοδήποτε από τα στοι-
χεία που παρατίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 131.»

«Άρθρο 131Γ
Μη τήρηση της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για

τον δείκτη µόχλευσης
(άρθρο 141γ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Ένα ίδρυµα δεν πληροί την απαίτηση αποθέµατος α-
σφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης για τους σκοπούς
του άρθρου 131Β, εφόσον δεν διαθέτει κεφάλαιο της
Κατηγορίας 1 στο ποσό που απαιτείται, ώστε να πληροί
ταυτοχρόνως την απαίτηση που προβλέπεται στην παρ.
1α του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013
και την απαίτηση του στοιχείου δ) της παρ. 1 του άρθρου
92 του εν λόγω Κανονισµού και της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 96 του παρόντος νόµου, κατά την αντιµετώ-
πιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν κα-
λύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.»

Άρθρο 47
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου 

Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4261/2014
(παρ. 53 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 132 του ν. 4261/2014
(Α΄107) αντικαθίστανται και το άρθρο 132 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 132
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου 

(άρθρο 142 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Όταν ένα ίδρυµα αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνο-

λική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας ή, κατά περίπτω-
ση, την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη
µόχλευσης, καταρτίζει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου
και το υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός πέντε (5) ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που διαπίστωσε ό-
τι δεν πληροί την ανωτέρω απαίτηση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

µπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση µεγαλύτερη προθε-
σµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες,
λαµβάνοντας υπόψη το εύρος και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων του εκάστοτε ιδρύµατος.

2. Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαµβάνει του-
λάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
α) εκτιµήσεις των εσόδων και των εξόδων και εκτιµώ-

µενο ισολογισµό, 
β) µέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ι-

δρύµατος, 
γ) σχέδιο και χρονοδιάγραµµα για την αύξηση των ι-

δίων κεφαλαίων µε στόχο την πλήρη συµµόρφωση µε τη
συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας ή, κατά περί-
πτωση, την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον
δείκτη µόχλευσης,
δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Τράπε-

ζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει α-
παραίτητη για να προβεί στην εκτίµηση βάσει της επόµε-
νης παραγράφου. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το ε-
γκρίνει, µόνο αν θεωρεί ότι η εφαρµογή του είναι πιθανό
να επιτύχει τη διατήρηση ή αύξηση επαρκών κεφαλαίων,
ώστε το ίδρυµα να πληροί τη συνολική απαίτηση αποθε-
µάτων ασφαλείας ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση απο-
θέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, εντός
χρονικής περιόδου που η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί κατάλληλη.

4. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλει µε
απόφασή της ένα ή αµφότερα τα ακόλουθα:

α) απαιτεί από το ίδρυµα να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά
του σε συγκεκριµένα επίπεδα εντός ορισµένης προθε-
σµίας,

β) ασκεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 94 εξουσία επι-
βάλλοντας αυστηρότερους περιορισµούς στη διανοµή
σε σχέση µε εκείνους που απαιτούνται βάσει του άρθρου
131.»

Άρθρο 48
Γενικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών από
τις αρµόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 134 του

ν. 4261/2014 

(παρ. 54 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 4261/2014
(Α΄107) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους νόµους, τις, γενικής ισχύος, αποφάσεις και τις

εγκυκλίους που εκδίδονται για την εφαρµογή του παρό-
ντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
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β) τον τρόπο άσκησης εκ µέρους τους των παρεχόµε-
νων από το ενωσιακό δίκαιο δυνατοτήτων και διακριτι-
κών ευχερειών,
γ) τα γενικά κριτήρια και τις µεθοδολογίες που χρησι-

µοποιούν για την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιο-
λόγησης του άρθρου 89, συµπεριλαµβανοµένων των κρι-
τηρίων για την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας
που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 89,
δ) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54 του

παρόντος και των άρθρων 63 και 67 του ν. 606/2007, τα
βασικά στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική µορφή
που αφορούν την εφαρµογή του πλαισίου προληπτικής
εποπτείας στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένου του είδους
των εποπτικών µέτρων και του αριθµού των περιπτώσε-
ων που αυτά ελήφθησαν σύµφωνα µε την περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 94 του παρόντος και των διοικητικών
κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 57
του παρόντος.»

Άρθρο 49
Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 
Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 4261/2014 

(παρ. 17 και 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/878)

Η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4261/2014
(Α΄107) αντικαθίσταται, µετά την παρ. 2 προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 154 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 154
Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που µία
επιχείρηση της παρ. 6 του άρθρου 4:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-
χεία και πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς
την υποχρέωση ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κε-
φαλαίων του άρθρου 92 ή 95 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 κατά περίπτωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, κατά παράβαση του άρθρου 99 παρ. 1 του εν λόγω
Κανονισµού,

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-
χεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε
σχέση µε τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-
χεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σχετικά µε ένα µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα, κατά
παράβαση του άρθρου 394 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

δ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-
χεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σχετικά µε τη ρευστότητά του, κατά παράβαση του άρ-
θρου 415 παρ.1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-
χεία και πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σχετικά µε το δείκτη µόχλευσης, κατά παράβαση του άρ-
θρου 430 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

στ) δεν διατηρεί κατ’ εξακολούθηση και σε βάθος χρό-

νου ρευστά διαθέσιµα, κατά παράβαση του άρθρου 412
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

ζ) παρουσιάζει χρηµατοδοτικό άνοιγµα πέραν των ο-
ρίων που θέτει το άρθρο 395 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

η) που είναι εκτεθειµένη στον πιστωτικό κίνδυνο µιας
θέσης τιτλοποίησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 405 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.

θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοι-
χεία και πληροφορίες κατά παράβαση του άρθρου 431
παρ. 1, 2 και 3 ή του άρθρου 451 παρ. 1 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ι) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που πε-

ριλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά
παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος ή σε περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω
πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα
ίδια κεφάλαια,
ια) δεν εφαρµόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ό-

πως απαιτείται από το άρθρο 66,
ιβ) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αµελλητί τα πρόσωπα

που δεν συµµορφώνονται µε το άρθρο 83, επιβάλλει µε
απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ν. 3606/2007
περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ, που
µπορεί να εφαρµοστεί και για τις περ. α) έως και ια) της
προηγούµενης παραγράφου και λαµβάνοντας υπόψη τα
τεχνικά και εκτελεστικά µέτρα και αποφάσεις του παρό-
ντος, στις διοικητικές κυρώσεις και µέτρα που επιβάλλο-
νται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαµβάνο-
νται τα εξής:

α) Διοικητικές κυρώσεις:
αα) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, επίπληξη ή

χρηµατικά πρόστιµα ύψους έως το 10% του συνολικού
καθαρού κύκλου εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των
ακαθάριστων εσόδων που συνίσταται σε τόκους εισπρα-
κτέους και εξοµοιούµενα έσοδα, έσοδα από µετοχές και
άλλους τίτλους µεταβλητής ή σταθερής απόδοσης και
εισπρακτέες προµήθειες ή αµοιβές σύµφωνα µε το άρ-
θρο 316 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 της επι-
χείρησης κατά την προηγούµενη χρήση,

ββ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, επίπληξη ή
χρηµατικά διοικητικά πρόστιµα µέχρι και πέντε εκατοµ-
µυρίων (5.000.000) ευρώ,

γγ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του πο-
σού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που α-
ποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου µπορούν να
συγκεκριµενοποιηθούν. Σε περίπτωση που επιχείρηση
της υποπερ. αα) της περ. α) είναι θυγατρική µητρικής ε-
πιχείρησης, τα σχετικά ακαθάριστα έσοδα θα είναι τα α-
καθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις ενοποιηµένες
καταστάσεις της ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά
την προηγούµενη χρήση.

β) Διοικητικά µέτρα:
αα) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το

υπεύθυνο φυσικό η νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, και η
φύση της παράβασης,

ββ) σύσταση προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο για παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και πα-
ράλειψής της στο µέλλον,
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γγ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της
παρ. 2 του άρθρου 57 να ασκούν καθήκοντα σε ιδρύµα-
τα,

δδ) στις περ. α) έως και ι) της προηγούµενης παρα-
γράφου, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ,
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν. 3606/2007.

3. Επίσης, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε περίπτωση
που µητρικό ίδρυµα, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εται-
ρεία συµµετοχών: α) δεν υποβάλλει αίτηση για έγκριση
κατά παράβαση του άρθρου 22Α ή υποπίπτει σε οποιαδή-
ποτε άλλη παράβαση των απαιτήσεων του ιδίου άρθρου,
β) δεν προβαίνει σε ενέργεια που ενδέχεται να απαιτεί-
ται, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπο-
νται στα άρθρα 92 έως 403 και 411 έως 429ζ του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 ή επιβάλλονται δυνάµει της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 ή του άρθρου 98 του
παρόντα νόµου σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βά-
ση.»

Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγκριση των

χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών
χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών – 

Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 165 του ν. 4261/2014 
(παρ. 56 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Μετά το άρθρο 165 του ν. 4261/2014 (Α΄107) προστί-
θεται άρθρο 165Α ως εξής: 

«Άρθρο 165Α
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγκριση των

χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών
χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών (άρθρο

159α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Οι µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και
οι µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµε-
τοχών που υφίστανται ήδη στις 27 Ιουνίου 2019 υποβάλ-
λουν αίτηση για έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α έως
τις 28 Ιουνίου 2021. Εάν χρηµατοδοτική εταιρεία συµµε-
τοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
δεν υποβάλει αίτηση για έγκριση έως τις 28 Ιουνίου
2021, λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα, σύµφωνα µε
τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 22Α. Κατά τη διάρκεια της
µεταβατικής περιόδου η οποία προβλέπεται στο πρώτο
εδάφιο, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς ασκεί όλες τις αναγκαίες εποπτικές εξουσίες που
της ανατίθενται µέσω του παρόντος νόµου σε σχέση µε
τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή τις µικτές
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών που υπόκει-
νται σε έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α για τους σκο-
πούς της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση.»

Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις

(παρ. 26(α), 28(α), 29(α), 30, 31, 32β, 34, 35, 47(θ, ια, ιγ)
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107),
2. η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4261/2014 
3. η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4261/2014,
4. η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4261/2014,
5. το άρθρο 95 του ν. 4261/2014,
6. η παρ. 3 του άρθρου 96 του ν. 4261/2014,
7. η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4261/2014, 
8. η παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4261/2014,
9. η παρ. 11 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014, 
10. η παρ. 13 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014, και
11. οι παρ. 16 και 17 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/26/ΕΚ (L 150) ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4335/2015

Άρθρο 52
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην ελλη-
νική έννοµη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Μαΐου 2019 «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ σχετικά µε την ικανότητα απορρόφησης των
ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµά-
των και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας
98/26/ΕΚ» (EE L 150), µέσω της τροποποίησης του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄87). 

Άρθρο 53
Ορισµοί - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του

άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίστανται οι περ. 35, 42
και 91, προστίθενται περ. 35α, 35β, 42α, 47α, 47β, 47γ,
52α και 114 και το εσωτερικό άρθρο 2 του άρθρου 2 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 2
Ορισµοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ισχύουν οι
κάτωθι ορισµοί:

1) «αναδιάρθρωση παθητικού»: ο µηχανισµός για την
άσκηση, από την αρχή εξυγίανσης, των εξουσιών απο-
µείωσης και µετατροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις ε-
νός ιδρύµατος που τελεί υπό εξυγίανση σύµφωνα µε το
άρθρο 43,

2) «ανώτερα διοικητικά στελέχη»: όπως ορίζονται στο
σηµείο 9 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (A΄
107) (σηµείο 9 παράγραφος 1 άρθρο 3 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ),
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3) «απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων»: οι απαιτήσεις που
θεσπίζονται στα άρθρα 92 έως 98 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

4) «αποδέκτης»: η οντότητα στην οποία µεταβιβάζο-
νται οι µετοχές, άλλα µέσα ιδιοκτησίας, χρεόγραφα, πε-
ριουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις ή οποι-
οσδήποτε συνδυασµός των εν λόγω στοιχείων από ένα
ίδρυµα υπό εξυγίανση,

5) «αρµόδια αρχή»: αρµόδια αρχή όπως ορίζεται στο
σηµείο 40 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα ειδικά καθήκοντα
που της έχουν ανατεθεί δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 1024/2013 (EE L 287) του Συµβουλίου. Στην Ελλά-
δα αρµόδια αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 4 του ν. 4261/2014,

6) «αρµόδιο υπουργείο»: το Υπουργείο Οικονοµικών
για την Ελλάδα και, κατά περίπτωση, τα υπουργεία των
λοιπών κρατών µελών που ορίζονται αρµόδια σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,

7) «αρχή ενοποιηµένης εποπτείας»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 41 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

8) «αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που ορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 3,

9) «αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου»: η αρχή εξυ-
γίανσης στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµέ-
νη η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας,

10) «βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς»: οι επιχειρηµατι-
κοί τοµείς και οι συναφείς υπηρεσίες που αποτελούν ου-
σιώδεις πηγές εισοδήµατος, κέρδους ή αξίας δικαιόχρη-
σης για ένα ίδρυµα ή για έναν όµιλο του οποίου το ίδρυ-
µα αποτελεί µέλος,

11) «διαδικασία εξυγίανσης σε τρίτη χώρα»: ενέργεια
βάσει της νοµοθεσίας τρίτης χώρας για τη διαχείριση
της αφερεγγυότητας ιδρύµατος ή µητρικής επιχείρησης
τρίτης χώρας, η οποία είναι συγκρίσιµη, ως προς τους
στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, µε τις ε-
νέργειες εξυγίανσης του παρόντος νόµου,

12) «διασυνοριακός όµιλος»: όµιλος τα µέλη του οποί-
ου είναι εγκατεστηµένα σε περισσότερα του ενός κράτη
µέλη,

13) «διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων»: ο µηχανι-
σµός για την πραγµατοποίηση µεταβίβασης, από µια αρ-
χή εξυγίανσης, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή
υποχρεώσεων ενός ιδρύµατος που τελεί υπό εξυγίανση
σε µια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
σύµφωνα µε το άρθρο 42,

14) «δικαίωµα καταγγελίας»: το δικαίωµα καταγγελίας
µιας σύµβασης, το δικαίωµα επίσπευσης, εκκαθάρισης
(close out), συµψηφισµού ή εκκαθαριστικού συµψηφι-
σµού (set off or netting) των υποχρεώσεων, ή κάθε παρό-
µοια διάταξη που αναστέλλει, τροποποιεί ή εξαλείφει υ-
ποχρέωση ενός συµβαλλόµενου µέρους της σύµβασης,
ή διάταξη η οποία εµποδίζει τη γένεση, στο πλαίσιο της
σύµβασης, υποχρέωσης η οποία διαφορετικά θα είχε
προκύψει,

15) «διοικητικό συµβούλιο»: διοικητικό όργανο, όπως

ορίζεται στο σηµείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4261/2014 (σηµείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδη-
γίας 2013/36/ΕΕ),

16) «δυνατότητα ανάκαµψης»: η δυνατότητα ενός ι-
δρύµατος να αποκαταστήσει τη χρηµατοοικονοµική του
θέση µετά από σηµαντική επιδείνωση,

17) «εγγυηµένες καταθέσεις»: όλες οι επιλέξιµες κα-
ταθέσεις µέχρι ποσού ίσο µε το όριο κάλυψης που ανα-
φέρεται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3746/2009 (A΄27),

18) «εθνική αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας»: η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η αντίστοιχη εθνική αρχή στην
οποία έχει ανατεθεί η µακροπροληπτική πολιτική που α-
ναφέρεται στη Σύσταση Β1 της Σύστασης του Ευρωπαϊ-
κού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου σχετικά µε τη µα-
κροπροληπτική αρµοδιότητα των εθνικών αρχών (ΕΣΣ
Κ/2011/3),

19) «εκκαθάριση»: η ρευστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,

20) «έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη»:
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (ΣΛΕΕ), ή οποιαδήποτε άλλη δηµόσια χρηµατοοι-
κονοµική στήριξη σε υπερεθνικό επίπεδο η οποία, αν πα-
ρεχόταν σε εθνικό επίπεδο, θα συνιστούσε κρατική ενί-
σχυση, και η οποία παρέχεται µε σκοπό να διατηρηθεί ή
να αποκατασταθεί η βιωσιµότητα, η ρευστότητα ή η φε-
ρεγγυότητα ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας σύµφωνα
µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ή
ενός οµίλου του οποίου το εν λόγω ίδρυµα ή η οντότητα
αποτελεί µέλος,

21) «ενδεδειγµένη αρχή»: η αρµόδια αρχή στην Ελλά-
δα για την εφαρµογή των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2
του άρθρου 59, ή η αρχή που έχει καθοριστεί στο εθνικό
δίκαιο κάθε κράτους µέλους σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 61 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,

22) «ενδοοµιλική εγγύηση»: σύµβαση µε την οποία έ-
να µέλος του οµίλου εγγυάται για τις υποχρεώσεις άλ-
λου µέλους του οµίλου προς ένα τρίτο µέρος,

23) «ενέργεια εξυγίανσης»: η απόφαση να τεθεί υπό
εξυγίανση ένα ίδρυµα ή µία οντότητα που αναφέρεται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,
σύµφωνα µε το άρθρο 32 ή το άρθρο 33, η εφαρµογή ε-
νός µέτρου εξυγίανσης ή η άσκηση µιας ή περισσότερων
εξουσιών εξυγίανσης,

24) «ενοποιηµένη βάση»: η βάση της ενοποιηµένης
κατάστασης του οµίλου, όπως η τελευταία ορίζεται στο
σηµείο 47 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

25) «εντολή µεταβίβασης»: ο µηχανισµός για την εκτέ-
λεση της µεταβίβασης, από την αρχή εξυγίανσης, µετο-
χών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από
ίδρυµα που τελεί υπό εξυγίανση, ή περιουσιακών στοι-
χείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύµατος που
τελεί υπό εξυγίανση, σε έναν αγοραστή που δεν είναι
µεταβατικό ίδρυµα, σύµφωνα µε το άρθρο 38,

26) «εξασφαλισµένη υποχρέωση»: υποχρέωση στην
οποία το δικαίωµα του πιστωτή για είσπραξη ή άλλης
µορφής παροχή εξασφαλίζεται µε βάρος επί περιουσια-

53



κών στοιχείων, ενέχυρο ή εµπράγµατο δικαίωµα, ή συµ-
φωνίες παροχής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από πράξεις επαναγο-
ράς και άλλες συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβί-
βαση τίτλου,

27) «εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής»: οι εξου-
σίες που προβλέπονται στην παρ.9 του άρθρου 59 και
στις περ. ε΄ έως θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 63,

28) «εξουσίες µεταβίβασης»: οι εξουσίες που ορίζο-
νται στις περ. γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 για τη
µεταβίβαση προς αποδέκτη µετοχών, άλλων τίτλων ιδιο-
κτησίας, χρεωστικών µέσων, περιουσιακών στοιχείων,
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ή οποιουδήποτε συνδυα-
σµού των εν λόγω στοιχείων ιδρύµατος υπό εξυγίανση,

29) «εξουσίες εξυγίανσης»: οι εξουσίες που ορίζονται
στα άρθρα 63 έως 72,

30) «εξυγίανση»: η εφαρµογή ενός µέτρου εξυγίαν-
σης, προκειµένου να επιτευχθούν ένας ή περισσότεροι
στόχοι της εξυγίανσης όπως ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 31,

31) «εξυγίανση οµίλου»: α) η ενέργεια εξυγίανσης στο
επίπεδο µητρικής επιχείρησης ή ιδρύµατος που υπόκει-
ται σε ενοποιηµένη εποπτεία, ή β) ο συντονισµός της ε-
φαρµογής µέτρων εξυγίανσης και η άσκηση εξουσιών ε-
ξυγίανσης από τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τα µέ-
λη του οµίλου που πληρούν τις προϋποθέσεις εξυγίαν-
σης,

32) «επείγουσα στήριξη της ρευστότητας»: η παροχή
από κεντρική τράπεζα χρήµατος κεντρικής τράπεζας, ή
οποιαδήποτε άλλη στήριξη που µπορεί να επιφέρει αύξη-
ση του χρήµατος κεντρικής τράπεζας, σε ένα φερέγγυο
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή έναν όµιλο φερέγγυων χρη-
µατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αντιµετωπίζει προσωρι-
νά προβλήµατα ρευστότητας, χωρίς η ενέργεια αυτή να
εντάσσεται στη νοµισµατική πολιτική,

33) «επενδυτής»: ο επενδυτής κατά την έννοια του
σηµείου 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/9/ΕΚ (EE L 084)
το οποίο ενσωµατώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 2533/1997 (A΄ 228),

34) «επιλέξιµες καταθέσεις»: όλες οι καταθέσεις πλην
όσων εµπίπτουν στην εξαίρεση από την καταβολή απο-
ζηµιώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3746/2009
(A΄27),

35) «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση πα-
θητικού» ή «υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρ-
θρωση παθητικού»: οι υποχρεώσεις και τα κεφαλαιακά
µέσα που δεν χαρακτηρίζονται ως µέσα κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1, πρόσθετα µέσα της Κατηγορίας 1 ή
µέσα της Κατηγορίας 2 ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας
που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1, οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµο-
γής του εργαλείου διάσωσης µε ίδια µέσα, δυνάµει της
παρ. 2 του άρθρου 44,

35α) «επιλέξιµες υποχρεώσεις»: υποχρεώσεις υποκεί-
µενες σε αναδιάρθρωση παθητικού που πληρούν, ανάλο-
γα µε την περίπτωση, τους όρους του άρθρου 45β ή της
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ και τα µέσα της Κα-
τηγορίας 2 που πληρούν τους όρους της περ. β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτι-
κής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 648/2012 (L 176),

35β) «µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξα-
σφάλισης»: τα µέσα που πληρούν όλους τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επι-
χειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176), εκτός από τις παρ. 3
έως 5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού,

36) «επιχείρηση επενδύσεων»: όπως ορίζεται στο ση-
µείο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013 και η οποία υπόκειται στην απαίτηση αρ-
χικού κεφαλαίου που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 29 του ν. 4261/2014 (παρ. 2 του άρθρου 28 της Ο-
δηγίας 2013/36/ΕΕ),

37) «εργάσιµη ηµέρα»: κάθε ηµέρα εκτός Σαββάτου,
Κυριακής ή αργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο εµπλεκόµενο
κράτος µέλος,

38) «εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων»:
νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.
2 του άρθρου 42,

39) «θεσµικό σύστηµα προστασίας» ή «Θ.Σ.Π.»: ρύθµι-
ση που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 7 του άρθρου 113
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

40) «θιγόµενος κάτοχος ή δικαιούχος»: κάτοχος τίτ-
λων ιδιοκτησίας του οποίου οι τίτλοι ιδιοκτησίας ακυρώ-
νονται µέσω της εξουσίας που αναφέρεται στην περί-
πτωση η) της παρ. 1 του άρθρου 63,

41) «θιγόµενος πιστωτής»: πιστωτής του οποίου η α-
παίτηση αφορά υποχρέωση που µειώνεται ή µετατρέπε-
ται σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, µέσω της
άσκησης της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής µε
χρήση της αναδιάρθρωσης παθητικού,

42) «θυγατρική» : θυγατρική επιχείρηση όπως ορίζεται
στο σηµείο 16 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαι-
τήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) και για τους
σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 7, 20, 25, 26, 45 έ-
ως 45ιγ, 59 έως 62, 88 και 89 στους οµίλους εξυγίανσης
που αναφέρονται στην περ. β΄ στο σηµείο 83β της παρ.
1 του άρθρου 2, περιλαµβάνει, όπου και όπως αρµόζει,
πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε
κεντρικό οργανισµό, τον ίδιο τον κεντρικό οργανισµό και
τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, λαµβάνοντας υπόψη
τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω όµιλοι εξυγίανσης
συµµορφώνονται µε την παρ. 3 του άρθρου 45ε,

42α) «σηµαντική θυγατρική»: σηµαντική θυγατρική ό-
πως ορίζεται στο σηµείο 135 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχε-
τικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστω-
τικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τρο-
ποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176),
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43) «θυγατρικό ίδρυµα τρίτης χώρας»: ίδρυµα το οποίο
είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος και είναι θυγατρι-
κή επιχείρηση ιδρύµατος ή µητρικής επιχείρησης τρίτης
χώρας,

44) «ίδια κεφάλαια»:, όπως ορίζονται στο σηµείο 118
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,

45) «ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύ-
σεων,

46) «ίδρυµα τρίτης χώρας»: οντότητα, της οποίας η κε-
ντρική διοίκηση εδρεύει σε τρίτη χώρα και η οποία, εάν
ήταν εγκατεστηµένη εντός της EE, θα ενέπιπτε στον ο-
ρισµό του ιδρύµατος,

47) «ίδρυµα υπό εξυγίανση»: ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ί-
δρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µεικτή χρη-
µατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, µεικτή εταιρεία
συµµετοχών, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετο-
χών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, µητρική χρηµατο-
δοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην EE,
µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή µητρική µεικτή χρη-
µατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην ΕΕ, για το οποίο ή την οποία αναλαµβάνεται ενέρ-
γεια εξυγίανσης,

47α) «οντότητα εξυγίανσης»:
α) νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην ΕΕ, το οποίο,

σύµφωνα µε το άρθρο 20, προσδιορίζεται από την αρχή
εξυγίανσης ως οντότητα σε σχέση µε την οποία το σχέ-
διο εξυγίανσης προβλέπει µέτρα εξυγίανσης, ή
β) ίδρυµα που δεν αποτελεί µέρος οµίλου που υπόκει-

ται σε ενοποιηµένη εποπτεία σύµφωνα µε τα άρθρα 104
και 105 του ν. 4261/2014, για τον οποίο το σχέδιο εξυ-
γίανσης που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 18 προβλέ-
πει ενέργεια εξυγίανσης,

47β) «όµιλος εξυγίανσης»:
α) οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που δεν

αποτελούν:
αα) οντότητες εξυγίανσης οι ίδιες,
ββ) θυγατρικές άλλων οντοτήτων εξυγίανσης, ή
γγ) οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα που δεν

περιλαµβάνονται στον όµιλο εξυγίανσης σύµφωνα µε το
σχέδιο εξυγίανσης και οι θυγατρικές τους, ή
β) πιστωτικά ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρι-

κό οργανισµό και ο ίδιος ο κεντρικός οργανισµός, όταν
τουλάχιστον ένα από αυτά τα πιστωτικά ιδρύµατα ή ο κε-
ντρικός οργανισµός είναι οντότητα εξυγίανσης, καθώς
και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους,

47γ) «παγκόσµιο συστηµικώς σηµαντικό ίδρυµα» ή «G-
SII»: ίδρυµα G-SII όπως ορίζεται στο σηµείο 133 της παρ.
1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ι-
ουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής επο-
πτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύ-
σεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (L 176),

48) «καλυµµένο οµόλογο»: µέσο που αναφέρεται στην
περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012 (A΄
250) (άρθρο 52 παρ. 4 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ),

49) «κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τις κρατικές ενισχύ-
σεις»: οι κανόνες που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα

άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ και µε τους κανονι-
σµούς και όλες τις πράξεις της ��, συµπεριλαµβανοµέ-
νων κατευθυντήριων γραµµών, κοινοποιήσεων και ανα-
κοινώσεων, που έχουν διατυπωθεί ή εκδοθεί δυνάµει της
παρ. 4 του άρθρου 108 ή του άρθρου 109 της ΣΛΕΕ,

50) «καταθέτης»: όπως ορίζεται στο σηµείο 6 της παρ.
1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ,

51) «κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: όπως ορίζεται
στο σηµείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (EE L 201),

52) «κεφαλαιακά µέσα κοινών µετοχών της Κατηγο-
ρίας 1»: κεφαλαιακά µέσα που πληρούν τους όρους των
παρ. 1 έως 4, του άρθρου 28 των παρ. 1 έως 5 του άρ-
θρου 29 ή της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

52α) «κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1»:
το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, όπως υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαι-
τήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176),

53) «κρίσιµες λειτουργίες»: οι δραστηριότητες, υπηρε-
σίες ή λειτουργίες των οποίων η διακοπή ενδέχεται, να
οδηγήσει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος σε δια-
ταραχή της παροχής ουσιωδών υπηρεσιών στην πραγµα-
τική οικονοµία ή να διαταράξει τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα λόγω του µεγέθους, του µεριδίου στην α-
γορά, των εξωτερικών και εσωτερικών διασυνδέσεων
της πολυπλοκότητας ή των διασυνοριακών δραστηριοτή-
των του ιδρύµατος ή του οµίλου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
δυνατότητα υποκατάστασης των εν λόγω δραστηριοτή-
των, υπηρεσιών ή λειτουργιών,

54) «µεικτή εταιρεία συµµετοχών»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 22 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

55) «µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετο-
χών»: µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

56) «µέλος του οµίλου»: ένα νοµικό πρόσωπο το οποίο
αποτελεί µέλος ενός οµίλου,

57) «µέσα της Κατηγορίας 2»: κεφαλαιακά µέσα ή δά-
νεια µειωµένης εξασφάλισης που πληρούν τους όρους
του άρθρου 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

58) «µεταβατικό ίδρυµα»: νοµικό πρόσωπο που πληροί
τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 40,

59) «µέτοχοι»: µέτοχοι, κάτοχοι ή δικαιούχοι άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας,

60) «µέτρο διαχείρισης κρίσεων»: ενέργεια εξυγίαν-
σης ή διορισµός ειδικού διαχειριστή δυνάµει του άρθρου
35 ή ενός προσώπου δυνάµει του άρθρου 51 ή της παρ. 1
του άρθρου 72,

61) «µέτρο εξυγίανσης»: µέτρο εξυγίανσης κατά την
έννοια της παρ. 1 του άρθρου 37,

62) «µέτρο πρόληψης κρίσεων»: η άσκηση εξουσιών
για την αντιµετώπιση των ελλείψεων ή την εξάλειψη των
εµποδίων προς τη δυνατότητα ανάκαµψης σύµφωνα µε
τις παρ. 6 έως 9 του άρθρου 6, η άσκηση εξουσιών για
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την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των εµποδίων στη δυ-
νατότητα εξυγίανσης σύµφωνα µε τα άρθρα 25 ή 26, η ε-
φαρµογή οποιουδήποτε µέτρου έγκαιρης παρέµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 27, ο διορισµός επιτρόπου σύµ-
φωνα µε το άρθρο 29 ή βάσει της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 137 του ν. 4261/2014, κατά περίπτωση, ή η άσκη-
ση εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε το
άρθρο 59,

63) «µητρική επιχείρηση»: όπως ορίζεται στο στοιχείο
α΄ του σηµείου 15 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

64) «µητρική επιχείρηση της EE»: µητρικό ίδρυµα ε-
γκατεστηµένο στην EE, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην EE ή µητρική µεικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµέ-
νη στην EE,

65) «µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας»: µητρική επι-
χείρηση, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα,

66) «µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµ-
µετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος»: όπως ορίζε-
ται στο σηµείο 32 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (EE) αριθµ. 575/2013,

67) «µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµ-
µετοχών εγκατεστηµένη στην EE»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 33 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,

68) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ε-
γκατεστηµένη σε κράτος µέλος»: όπως ορίζεται στο ση-
µείο 30 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013,

69) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ε-
γκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: µητρική χρηµα-
τοδοτική εταιρεία συµµετοχών της EE, όπως ορίζεται
στο σηµείο 31 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

70) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέ-
λος»: όπως ορίζεται στο σηµείο 28 της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

71) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην EE»: όπως
ορίζεται στο σηµείο 29 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

72) «πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου»: σχέδιο που κα-
ταρτίζεται για τους σκοπούς της εξυγίανσης οµίλου σύµ-
φωνα µε το άρθρο 88,

73) «όµιλος»: η µητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές,
74) «παράγωγα»: όπως ορίζονται στο σηµείο 5 του άρ-

θρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012,
75) «πιστωτικό ίδρυµα»: όπως ορίζεται στο σηµείο 1

της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκτός των οντοτήτων που αναφέρονται στην
παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (παράγραφος 5
του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),

76) «πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις»: ό-
πως ορίζονται µε βάση το κριτήριο του ετήσιου κύκλου
εργασιών που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του
παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (EE L 124),

77) «πρόσθετα µέσα της Κατηγορίας 1»: κεφαλαιακά
µέσα που πληρούν τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 52

του Κανονισµού (ΕΕ)) αριθµ. 575/2013,
78) «προϋποθέσεις εξυγίανσης»: οι προϋποθέσεις που

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32,
79) «ρυθµιζόµενη αγορά»: η οργανωµένη αγορά όπως

ορίζεται στο σηµείο 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
Αλλως, η αγορά, όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παρ. 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ,

80) «σηµαντικό υποκατάστηµα»: υποκατάστηµα που
στο κράτος µέλος υποδοχής κρίνεται σηµαντικό σύµφω-
να µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4261/2014 (άρθρο
51 παρ. 1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),

81) «Σκέλος Εξυγίανσης Συνεγγυητικού»: το Σκέλος
Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού όπως ορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 73Α του ν. 2533/1997,

82) «Σκέλος Εξυγίανσης Τ.Ε.Κ.Ε.»: το Σκέλος Εξυ-
γίανσης του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρ-
θρου 2 του ν. 3746/2009,

83) «Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (Σ.Κ.Ε.)»: το Σκέ-
λος Κάλυψης Επενδύσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,

84) «Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (Σ.Κ.Κ.)»: το Σκέ-
λος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,

85) «στόχοι εξυγίανσης»: οι στόχοι εξυγίανσης που α-
ναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 31,

86) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφά-
λειας µε µεταβίβαση τίτλων»: συµφωνία παροχής χρη-
µατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλων κατά
την έννοια της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3301/2004 (σηµείο β΄ της παρ. 1 άρθρου 2 της Οδηγίας
2002/47/ΕΚ),

87) «συµφωνία εκκαθαριστικού συµψηφισµού (netting
arrangement)»: συµφωνία βάσει της οποίας ένας αριθµός
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων µπορεί να µετατραπεί σε
µια ενιαία καθαρή απαίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των
συµφωνιών εκκαθαριστικού συµψηφισµού (closeout
netting), βάσει των οποίων, σε περίπτωση επέλευσης γε-
γονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση (όπως
ή όπου ορίζεται), επισπεύδεται η λήξη των υποχρεώσε-
ων των µερών, ούτως ώστε να καθίστανται αµέσως απαι-
τητές, ή να λήγουν και σε κάθε περίπτωση µετατρέπο-
νται σε µια ενιαία καθαρή απαίτηση ή αντικαθίστανται α-
πό αυτήν και στις δύο περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµέ-
νων και των «ρητρών εκκαθαριστικού συµψηφισµού»,
κατά την έννοια της περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3301/2004 (σηµείο i του στοιχείου ιδ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ) ή του «εκκαθαριστι-
κού συµψηφισµού» (netting) κατά την έννοια της περ. ια΄
του άρθρου 1 του ν. 2789/2000 (στοιχείο ια΄ του άρθρου
2 της Οδηγίας 98/26/ΕΚ),

88) «συµφωνία συµψηφισµού (setoff arrangement)»:
συµφωνία βάσει της οποίας δύο ή περισσότερες απαιτή-
σεις ή υποχρεώσεις που υφίστανται µεταξύ του υπό εξυ-
γίανση ιδρύµατος και ενός αντισυµβαλλοµένου µπορούν
να συµψηφιστούν µεταξύ τους,

89) «συναλλαγή αντιστήριξης»: µια συναλλαγή που
συνάπτεται µεταξύ δύο µελών του οµίλου για το σκοπό
της µεταβίβασης, εν όλω ή εν µέρει, του κινδύνου που
δηµιουργείται από άλλη συναλλαγή που συνάπτεται µε-
ταξύ ενός από αυτά τα µέλη του οµίλου και ενός τρίτου
µέρους,

56



90) «συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας»: η ειδική
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 145 του ν. 4261/2014 και η ειδική εκκαθάριση των
επιχειρήσεων επενδύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
ν. 3606/2007,

91) «συνολικό ποσό»: το συνολικό ποσό κατά το οποίο
έχει εκτιµήσει η αρχή εξυγίανσης ότι πρέπει να αποµειω-
θούν ή να µετατραπούν οι υποχρεώσεις που υπόκεινται
σε αναδιάρθρωση παθητικού, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 46,

92) «συντελεστής µετατροπής»: ο συντελεστής που
καθορίζει τον αριθµό των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιο-
κτησίας στον οποίο µετατρέπεται µια υποχρέωση συγκε-
κριµένης τάξης, µε αναφορά είτε σε ένα µόνο µέσο της
εν λόγω τάξης είτε σε µια µονάδα αξίας µιας χρεωστικής
απαίτησης,

93) «Σύστηµα Αποζηµίωσης Επενδυτών»: σύστηµα α-
ποζηµίωσης επενδυτών του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Συνεγγυητικό)
του ν. 2533/1997, και το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων
του Τ.Ε.Κ.Ε. (ν. 3746/2009),

94) «σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων»: σύστηµα
εγγύησης των καταθέσεων του ν. 3746/2009, καθώς και
κάθε τέτοιο σύστηµα που έχει συσταθεί και αναγνωρι-
στεί επίσηµα από ένα κράτος µέλος, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 4 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ,

95) «συστηµική κρίση»: η αποσταθεροποίηση του χρη-
µατοπιστωτικού συστήµατος µε εν δυνάµει σοβαρές αρ-
νητικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά και την
πραγµατική οικονοµία. Ολες οι κατηγορίες φορέων πα-
ροχής χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης, αγορών
και υποδοµών ενδέχεται να είναι συστηµικά σηµαντικές
σε κάποιο βαθµό,

96) «σχέδιο ανάκαµψης»: σχέδιο ανάκαµψης που κα-
ταρτίζεται, εφαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται από ένα
ίδρυµα, σύµφωνα µε το άρθρο 5,

97) «σχέδιο ανάκαµψης οµίλου»: σχέδιο ανάκαµψης
οµίλου που καταρτίζεται, εφαρµόζεται και αναπροσαρ-
µόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7,

98) «σχέδιο εξυγίανσης»: σχέδιο εξυγίανσης που κα-
ταρτίζεται για ένα ίδρυµα σύµφωνα µε το άρθρο 18,

99) «σχέδιο εξυγίανσης οµίλου»: σχέδιο εξυγίανσης
ενός οµίλου, που καταρτίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 20
και 21,

100) «σχετικά κεφαλαιακά µέσα»: πρόσθετα µέσα της
Κατηγορίας 1 και µέσα της Κατηγορίας 2, για τους σκο-
πούς των άρθρων 43 έως 62,

101) «σχετική αρχή τρίτης χώρας»: αρχή τρίτης χώρας
η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση παρόµοιων κα-
θηκόντων µε εκείνα των αρχών εξυγίανσης ή των αρµο-
δίων αρχών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,

102) «σχετικό µητρικό ίδρυµα ή οντότητα»: µητρικό ί-
δρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος, µητρικό ίδρυµα
εγκατεστηµένο στην ΕΕ, χρηµατοδοτική εταιρεία συµ-
µετοχών, µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετο-
χών, µεικτή εταιρεία συµµετοχών, µητρική χρηµατοδοτι-
κή εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέ-
λος, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκα-
τεστηµένη στην EE, µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική

εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή
µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην ΕΕ, για το οποίο ή την οποία εφαρ-
µόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού,

103) «Σώµα Αρχών Εξυγίανσης»: σώµα που έχει συ-
σταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 85 για την εκτέλεση των
καθηκόντων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
85,

104) «Σώµα Εποπτών»: σώµα εποπτών, που έχει συ-
σταθεί µε το άρθρο 109 του ν. 4261/2014 (άρθρο 116 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),

105) «Ταµείο Εξυγίανσης»: για τα πιστωτικά ιδρύµατα
ορίζεται το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), και για τις επι-
χειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συ-
νεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υ-
πηρεσιών (Συνεγγυητικό) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 95,

106) «Ταµείο Εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου»: οι πόροι
του Ταµείου ή των ταµείων εξυγίανσης που προβλέπεται
να χρησιµοποιηθούν από την αρχή εξυγίανσης σε επίπε-
δο οµίλου,

107) «τίτλος ιδιοκτησίας»: µετοχές, άλλοι τίτλοι που
εκχωρούν δικαιώµατα ιδιοκτησίας, τίτλοι που είναι µετα-
τρέψιµοι σε µετοχές ή παρέχουν το δικαίωµα απόκτησης
µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, και τίτλοι που αντι-
προσωπεύουν δικαιώµατα επί µετοχών ή άλλων τίτλων ι-
διοκτησίας,

108) «υποκατάστηµα»: κάθε υποκατάστηµα όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

109) «υποκατάστηµα τρίτης χώρας »: υποκατάστηµα ι-
δρύµατος τρίτης χώρας που βρίσκεται σε κράτος µέλος,

110) «χρεωστικά µέσα»: 
α) για τους σκοπούς των περιπτώσεων ζ΄ και ι΄ της

παρ. 1 του άρθρου 63: οµολογίες και άλλες µορφές µε-
ταβιβάσιµων χρεών, µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή α-
ναγνωρίζεται µία οφειλή, καθώς και µέσα που παρέχουν
δικαιώµατα απόκτησης χρεωστικών µέσων και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του

ν. 4261/2014 (Α΄ 107), οι οµολογίες και άλλες µορφές
µεταβιβάσιµων χρεών, καθώς και µέσα µε τα οποία δηµι-
ουργείται ή αναγνωρίζεται µία οφειλή.

111) «χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών»: όπως ο-
ρίζεται στο σηµείο 20 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,

112) «χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: όπως ορίζεται στο ση-
µείο 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 575/2013,

113) «χρηµατοπιστωτική σύµβαση»:
α) συµβάσεις τίτλων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισµού ενός

τίτλου, µιας οµάδας ή ενός δείκτη τίτλων,
ββ) δικαιώµατα προαίρεσης επί ενός τίτλου ή µιας οµά-

δας ή ενός δείκτη τίτλων,
γγ) συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς ή συναλλα-

γή αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε των α-
νωτέρω τίτλων, οµάδας ή δείκτη τίτλων,
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β) συµβάσεις βασικών εµπορευµάτων στις οποίες συ-
µπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισµού ενός βα-

σικού εµπορεύµατος ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη βασι-
κών εµπορευµάτων για µελλοντική παράδοση,
ββ) δικαιώµατα προαίρεσης επί ενός βασικού εµπορεύ-

µατος ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη βασικών εµπορευµά-
των,
γγ) συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς ή συναλλα-

γές αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε τέτοι-
ου βασικού εµπορεύµατος, οµάδας ή δείκτη,
γ) συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και

προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) στις οποίες συµπερι-
λαµβάνονται συµβάσεις (εκτός από σύµβαση βασικών ε-
µπορευµάτων) για αγορά, πώληση ή µεταβίβαση, σε µελ-
λοντική ηµεροµηνία, βασικού εµπορεύµατος ή περιου-
σιακού στοιχείου κάθε άλλης φύσεως, υπηρεσίας, δικαι-
ώµατος ή τόκου σε συγκεκριµένη τιµή,
δ) συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), στις οποίες συµπε-

ριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις ανταλλαγής και δικαιώµατα προαίρε-

σης που σχετίζονται µε: επιτόκια, συµφωνίες άµεσης πα-
ράδοσης ή άλλες συµφωνίες συναλλάγµατος, ανταλλα-
γή νοµισµάτων, δείκτες µετοχών ή µετοχές, δείκτες χρέ-
ους ή χρέος, δείκτες βασικών εµπορευµάτων ή βασικά ε-
µπορεύµατα, το κλίµα, τις εκποµπές ρύπων ή τον πληθω-
ρισµό,
ββ) συµβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, πι-

στωτικών περιθωρίων ή πιστωτικού κινδύνου,
γγ) κάθε συµφωνία ή συναλλαγή που είναι παρεµφε-

ρής µε συµφωνία που αναφέρεται στις υποπερ. Αα΄ ή
ββ΄ και η οποία αποτελεί αντικείµενο τακτικής διαπραγ-
µάτευσης στις αγορές συµβάσεων ανταλλαγής ή παρα-
γώγων,
ε) διατραπεζικές συµφωνίες δανεισµού µε διάρκεια

δανεισµού τρεις µήνες κατ’ ανώτατο όριο,
στ) γενικές συµφωνίες για οποιεσδήποτε από τις συµ-

βάσεις ή συµφωνίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως ε΄.

114) «συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας»:
η συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του
ν. 4261/2014.»

Άρθρο 54
Σχέδια Εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρ-

θρου 18 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο τέλος της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 18 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθενται δύο ε-
δάφια, οι περ. ιε) και ιστ) της παρ. 7 αντικαθίστανται και
το εσωτερικό άρθρο 18 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως
εξής:

«Άρθρο 18
Σχέδια Εξυγίανσης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης µε την
αρµόδια αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών µε-
λών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων, εφόσον
τα αφορά, καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για κάθε ίδρυµα
που δεν αποτελεί µέλος υποκείµενου σε ενοποιηµένη ε-
ποπτεία οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα 104 και 105 του
ν. 4261/2014. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις ενέρ-
γειες εξυγίανσης, στις οποίες η αρχή εξυγίανσης µπορεί
να προβεί σε περίπτωση που το ίδρυµα πληροί τις προϋ-
ποθέσεις για εξυγίανση. Οι πληροφορίες που αναφέρο-
νται στην περίπτωση α της παραγράφου 7 γνωστοποιού-
νται στο ίδρυµα.

2. Η αρχή εξυγίανσης, κατά την κατάρτιση του σχεδί-
ου εξυγίανσης, εντοπίζει τυχόν σηµαντικά εµπόδια στη
δυνατότητα εξυγίανσης και στην περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο και αναλογικό, επισηµαίνει τις ενέργειες µέσω
των οποίων τα εµπόδια αυτά είναι δυνατόν να αντιµετω-
πιστούν σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26.

3. α) Η αρχή εξυγίανσης κατά την κατάρτιση των σχε-
δίων εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη διαφορετικά σενάρια,
µεταξύ των οποίων και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες
οι λόγοι αφερεγγυότητας του ιδρύµατος ενδέχεται να α-
νάγονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
(idiosyncratic), ή η αφερεγγυότητα λαµβάνει χώρα σε µια
περίοδο ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής αστάθειας ή γε-
γονότων που αφορούν το σύνολο του χρηµατοπιστωτι-
κού συστήµατος.
β) Το σχέδιο εξυγίανσης δεν προβλέπει τη χορήγηση:
αα) οποιασδήποτε έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονο-

µικής στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίαν-
σης,
ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας

από την κεντρική τράπεζα,
γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κε-

ντρική τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την ε-
ξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.

4. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνει ανάλυση του
τρόπου και του χρόνου κατά τον οποίο ένα ίδρυµα µπο-
ρεί, βάσει των όρων του σχεδίου, να ζητήσει τη χρήση
διευκολύνσεων κεντρικής τράπεζας και προσδιορίζει τα
περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσαν να γίνουν απο-
δεκτά ως εξασφαλίσεις.

5. Κατά την κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχε-
δίων εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί
τη συνδροµή των ιδρυµάτων.

6. Τα σχέδια εξυγίανσης αναθεωρούνται και κατά περί-
πτωση επικαιροποιούνται κατ’ ελάχιστον ετησίως, καθώς
και κατόπιν τυχόν ουσιωδών αλλαγών στη νοµική ή ορ-
γανωτική δοµή του ιδρύµατος ή στην επιχειρηµατική ή
χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, οι οποίες µπορεί να
έχουν σηµαντική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα
του σχεδίου εξυγίανσης ή κατ’ άλλο τρόπο επιβάλλουν
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αναθεώρηση του σχεδίου εξυγίανσης.
Για το σκοπό της αναθεώρησης ή επικαιροποίησης του

σχεδίου εξυγίανσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,
τα ιδρύµατα και οι αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν άµεσα
στην αρχή εξυγίανσης οποιαδήποτε µεταβολή, η οποία
καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση ή την επικαιροποίηση
του σχεδίου.
Μετά την υλοποίηση των ενεργειών εξυγίανσης ή την

άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 59
πραγµατοποιείται αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του
σχεδίου εξυγίανσης µε την έννοια του πρώτου εδαφίου.
Κατά τον ορισµό των προθεσµιών που αναφέρονται

στις περ. ιε΄ και ιστ΄ της παρ. 7, όταν συντρέχουν οι πε-
ριστάσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρού-
σας, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη την προθεσµία
συµµόρφωσης µε την απαίτηση που αναφέρεται στο άρ-
θρο 104β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, στο
σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνονται επιλογές για την ε-
φαρµογή των µέτρων στα ιδρύµατα και την άσκηση των
εξουσιών εξυγίανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρ-
θρα 38 έως 44. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνει τα α-
κόλουθα στοιχεία, ποσοτικά προσδιοριζόµενα όταν αυτό
ενδείκνυται και είναι εφικτό:
α) σύνοψη των βασικών στοιχείων του σχεδίου,
β) σύνοψη των ουσιωδών µεταβολών στο ίδρυµα οι ο-

ποίες προέκυψαν µετά την υποβολή των πλέον πρόσφα-
των πληροφοριών σχετικά µε την εξυγίανση,
γ) παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίον θα µπορού-

σαν να διαχωριστούν νοµικά ή οικονοµικά οι κρίσιµες
λειτουργίες και οι βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς από
άλλες λειτουργίες, στο βαθµό που είναι απαραίτητο,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχειά τους στην πε-
ρίπτωση αφερεγγυότητας του ιδρύµατος,
δ) εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου για την εκτέλε-

ση κάθε ουσιώδους πτυχής του σχεδίου,
ε) λεπτοµερή περιγραφή της αξιολόγησης ως προς τη

δυνατότητα εξυγίανσης, που διενεργείται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 και το άρθρο 23,
στ) περιγραφή τυχόν απαιτούµενων µέτρων σύµφωνα

µε το άρθρο 25 για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη ε-
µποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης που εντοπίζονται
κατόπιν της αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε
το άρθρο 23,
ζ) περιγραφή των διαδικασιών για τον προσδιορισµό

της αξίας και της εµπορευσιµότητας των κρίσιµων λει-
τουργιών, των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων και των
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος,
η) λεπτοµερή περιγραφή των ρυθµίσεων προκειµένου

να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 19 είναι επικαιροποιηµένες και
στη διάθεση των αρχών εξυγίανσης σε διαρκή βάση,
θ) αιτιολόγηση από την αρχή εξυγίανσης του τρόπου

που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν οι επιλογές εξυγίαν-
σης χωρίς την προηγούµενη λήψη:
αα) οποιασδήποτε έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονο-

µικής στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίαν-
σης,
ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας

από την κεντρική τράπεζα,

γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κε-
ντρική τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την ε-
ξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.
ι) λεπτοµερή περιγραφή των στρατηγικών εξυγίανσης

που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τα διά-
φορα δυνητικά σενάρια και τα σχετικά χρονοδιαγράµµα-
τα,
ια) περιγραφή των κρίσιµων αλληλεξαρτήσεων,
ιβ) περιγραφή των επιλογών για τη διατήρηση της πρό-

σβασης σε υπηρεσίες πληρωµών και εκκαθάρισης, κα-
θώς και σε άλλες υποδοµές και αξιολόγηση της δυνατό-
τητας µεταβίβασης των θέσεων πελατών,
ιγ) ανάλυση της επίπτωσης του σχεδίου εξυγίανσης

στο προσωπικό του ιδρύµατος, περιλαµβανοµένης της α-
ξιολόγησης των συναφών δαπανών και περιγραφή των
προβλεπόµενων διαδικασιών διαβούλευσης µε το προ-
σωπικό κατά τη διαδικασία εξυγίανσης, λαµβάνοντας υ-
πόψη την κείµενη εργατική νοµοθεσία,
ιδ) σχέδιο επικοινωνίας µε τα µέσα µαζικής ενηµέρω-

σης και το κοινό,
ιε) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45ε και

45στ, καθώς και προθεσµία επίτευξης του επιπέδου των
εν λόγω απαιτήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 45ιγ,
ιστ) στις περιπτώσεις που η αρχή εξυγίανσης εφαρµό-

ζει τις παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, χρονοδιάγραµµα για
συµµόρφωση της οντότητας εξυγίανσης σύµφωνα µε το
άρθρο 45ιγ,
ιζ) περιγραφή των βασικών λειτουργιών και συστηµά-

των για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του ι-
δρύµατος,
ιη) κατά περίπτωση, τις απόψεις που διατυπώνει το ί-

διο το ίδρυµα αναφορικά µε το σχέδιο εξυγίανσης.
8. Η αρχή εξυγίανσης στο πλαίσιο των καθηκόντων

της µπορεί να:
α) ζητά από τα ιδρύµατα ή τις οντότητες που αναφέ-

ρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 να τηρούν λεπτοµερή αρχεία των χρηµα-
τοπιστωτικών συµβάσεων στις οποίες είναι συµβαλλόµε-
να µέρη,
β) θέτει προθεσµία εντός της οποίας το ίδρυµα ή η ο-

ντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οφείλει να είναι σε θέ-
ση να παρουσιάσει αυτά τα αρχεία, η οποία πρέπει να εί-
ναι ίδια για όλα τα ιδρύµατα και οντότητες που βρίσκο-
νται υπό τη δικαιοδοσία της, και
γ) αποφασίζει διαφορετικές προθεσµίες για διαφορε-

τικά είδη χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων σύµφωνα µε
την περίπτωση 113 του άρθρου 2.
Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία της

αρµόδιας αρχής να συγκεντρώνει πληροφορίες.»

Άρθρο 55
Σχέδια εξυγίανσης οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερι-

κού άρθρου 20 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Οι παρ. 1 και 3 του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου
2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίστανται και το εσωτε-
ρικό άρθρο 20 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 20
Σχέδια εξυγίανσης οµίλου (άρθρο 12 της Οδηγίας

2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου καταρτίζει
σχέδιο εξυγίανσης οµίλου, από κοινού µε τις αρχές εξυ-
γίανσης των θυγατρικών και µετά από διαβούλευση µε
τις αρχές εξυγίανσης των σηµαντικών υποκαταστηµά-
των, στον βαθµό που αυτό έχει σηµασία για το σηµαντι-
κό υποκατάστηµα. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου προσ-
διορίζει µέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά:
α) τη µητρική επιχείρηση της EE,
β) τις θυγατρικές που αποτελούν µέρος του οµίλου και

που είναι εγκατεστηµένες στην EE,
γ) τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. γ΄ και δ΄

της παρ. 1 του άρθρου 1 και
δ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 90 έως 94 του Κεφα-

λαίου ΙΣΤ, τις θυγατρικές που αποτελούν µέρος του οµί-
λου και είναι εγκατεστηµένες εκτός της EE.
Σύµφωνα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο ε-

δάφιο, το σχέδιο εξυγίανσης προσδιορίζει για κάθε όµι-
λο τις οντότητες εξυγίανσης και τους οµίλους εξυγίαν-
σης.

2. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου καταρτίζεται βάσει
των πληροφοριών που παρέχονται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 19.

3. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου:
α) παρουσιάζει τις ενέργειες εξυγίανσης που πρόκει-

ται να αναληφθούν για τις οντότητες εξυγίανσης στις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου
18, και τις επιπτώσεις των εν λόγω ενεργειών εξυγίαν-
σης σε σχέση µε τα άλλα µέλη του οµίλου που αναφέρο-
νται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, τη
µητρική επιχείρηση και τα θυγατρικά ιδρύµατα,
Όταν ένας όµιλος περιλαµβάνει περισσότερους του ε-

νός οµίλους εξυγίανσης, παρουσιάζει ενέργειες εξυ-
γίανσης που πρόκειται να αναληφθούν όσον αφορά στις
οντότητες εξυγίανσης κάθε οµίλου εξυγίανσης και τις ε-
πιπτώσεις των εν λόγω ενεργειών ως προς αµφότερα τα
ακόλουθα:

i) τα άλλα µέλη του οµίλου που ανήκουν στον ίδιο όµι-
λο εξυγίανσης,

ii) άλλους οµίλους εξυγίανσης,
β) εξετάζει τον βαθµό στον οποίο τα εργαλεία εξυ-

γίανσης µπορούν να εφαρµοστούν και οι εξουσίες εξυ-
γίανσης να ασκηθούν κατά συντονισµένο τρόπο σε ο-
ντότητες εξυγίανσης εγκατεστηµένες στην ΕΕ, συµπε-
ριλαµβανοµένων των µέτρων για τη διευκόλυνση της α-
γοράς ολόκληρου του οµίλου από τρίτο µέρος, ή της α-
γοράς χωριστών επιχειρηµατικών τοµέων ή δραστηριο-
τήτων που παρέχονται από µια σειρά οντοτήτων του οµί-
λου, ή συγκεκριµένων οντοτήτων του οµίλου, ή οµίλων
εξυγίανσης, και προσδιορίζει οποιαδήποτε δυνητικά ε-
µπόδια σε µια συντονισµένη εξυγίανση,
γ) όταν ένας όµιλος περιλαµβάνει µέλη που έχουν συ-

σταθεί σε τρίτες χώρες, προσδιορίζει τις κατάλληλες
ρυθµίσεις συνεργασίας και συντονισµού µε τις σχετικές
αρχές των εν λόγω τρίτων χωρών, καθώς και τις συνέ-

πειες για την εξυγίανση εντός της ΕΕ,
δ) προσδιορίζει µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου του νο-

µικού και οικονοµικού διαχωρισµού συγκεκριµένων λει-
τουργιών ή επιχειρηµατικών τοµέων, τα οποία είναι ανα-
γκαία για τη διευκόλυνση της εξυγίανσης του οµίλου, ό-
ταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση,
ε) προσδιορίζει οποιεσδήποτε επιπλέον ενέργειες που

δεν αναφέρονται στον παρόντα νόµο και που πρόκειται
να αναληφθούν, σε σχέση µε τις οντότητες εντός κάθε
οµίλου εξυγίανσης,
στ) προσδιορίζει µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να

χρηµατοδοτηθούν οι ενέργειες εξυγίανσης του οµίλου
και, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν προσφυγή στο Τα-
µείο Εξυγίανσης σύµφωνα µε τα άρθρα 95 έως 104, θέ-
τει αρχές για τον επιµερισµό της ευθύνης ως προς την
εν λόγω χρηµατοδότηση µεταξύ των πηγών χρηµατοδό-
τησης στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.
Οι αρχές αυτές βασίζονται σε δίκαια και ισορροπηµένα

κριτήρια και λαµβάνουν υπόψη, ειδικότερα, την παρ. 5
του άρθρου 102 και την επίπτωση στη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα σε όλα τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.
Το σχέδιο δεν προϋποθέτει:
αα) οποιαδήποτε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική

στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
αβ) οποιαδήποτε επείγουσα παροχή ρευστότητας από

την κεντρική τράπεζα, ή
αγ) οποιαδήποτε παροχή ρευστότητας από την κεντρι-

κή τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξα-
σφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.

4. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του οµί-
λου σύµφωνα µε τα άρθρο 24 διεξάγεται ταυτόχρονα µε
την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των σχεδίων εξυ-
γίανσης του οµίλου. Στο σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου
περιλαµβάνεται λεπτοµερής περιγραφή της αξιολόγη-
σης της δυνατότητας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο
24.

5. Το σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου δεν πρέπει να έχει
δυσανάλογα µεγάλη επίπτωση σε κανένα κράτος µέ-
λος.»

Άρθρο 56
Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης
οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 21 του

άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του εσωτερικού άρ-
θρου 21 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, (A΄ 87) προστί-
θεται εδάφιο, η παρ. 6 αντικαθίσταται και το εσωτερικό
άρθρο 21 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21
Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης οµί-

λου (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Οι µητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ υποβάλλουν στην
αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου τις πληροφορίες
που είναι δυνατόν να απαιτηθούν σύµφωνα µε το άρθρο
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19. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη µητρική επιχείρη-
ση της �� και, στον απαιτούµενο βαθµό, κάθε ένα από τα
µέλη του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των οντοτήτων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1. Υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων ε-
µπιστευτικότητας που ορίζονται στον παρόντα νόµο, η
αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου διαβιβάζει τις πλη-
ροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την παρούσα πα-
ράγραφο:
α) στην Ε.Α.Τ.,
β) στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών,
γ) στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής

σηµαντικών υποκαταστηµάτων, στο βαθµό που τα αφο-
ρά,
δ) στις σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στα

άρθρα 108 και 109 του ν. 4261/2014, και
ε) στις αρχές εξυγίανσης των κρατών µελών όπου εί-

ναι εγκατεστηµένες οι οντότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες από την αρχή εξυγίαν-

σης σε επίπεδο οµίλου προς τις αρχές εξυγίανσης και
τις αρµόδιες αρχές των θυγατρικών, τις αρχές εξυγίαν-
σης των κρατών µελών υποδοχής σηµαντικών υποκατα-
στηµάτων και τις σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέ-
ρονται στα άρθρα 108 και 109 του ν. 4261/2014, περιλαµ-
βάνουν τουλάχιστον όλες τις πληροφορίες που αφο-
ρούν τη θυγατρική ή το σηµαντικό υποκατάστηµα. Οι
πληροφορίες που παρέχονται στην Ε.Α.Τ. περιλαµβά-
νουν κάθε πληροφορία σχετική µε το ρόλο της Ε.Α.Τ. ό-
σον αφορά τα σχέδια εξυγίανσης οµίλου. Στην περίπτω-
ση πληροφοριών σχετικά µε θυγατρικές σε τρίτες χώ-
ρες, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου δεν υποχρε-
ούται να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές χωρίς τη συ-
ναίνεση της οικείας αρµόδιας αρχής ή της οικείας αρχής
εξυγίανσης της τρίτης χώρας.

2. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, ενεργώντας
από κοινού µε τις αρχές εξυγίανσης, που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1, σε Σώµατα Αρχών Εξυ-
γίανσης και κατόπιν διαβούλευσης µε τις εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων
αρχών των κρατών µελών υποδοχής σηµαντικών υποκα-
ταστηµάτων, καταρτίζει και αναπροσαρµόζει σχέδιο εξυ-
γίανσης οµίλου. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
µπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και µε την επι-
φύλαξη τήρησης των κανόνων εµπιστευτικότητας που ο-
ρίζονται στο άρθρο 94, να ζητήσει να συµµετάσχουν
στην εκπόνηση και την αναπροσαρµογή σχεδίων εξυ-
γίανσης οµίλου αρχές εξυγίανσης τρίτων χωρών στις ο-
ποίες είναι εγκατεστηµένες θυγατρικές ή χρηµατοοικο-
νοµικές εταιρείες συµµετοχών ή σηµαντικά υποκαταστή-
µατα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 4261/2014.

3. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου αναθεωρείται και, κα-
τά περίπτωση, επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ ετη-
σίως, καθώς και έπειτα από κάθε µεταβολή στη νοµική ή
την οργανωτική δοµή, την επιχειρηµατική ή τη χρηµατο-
οικονοµική θέση του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των
µελών του, που δύναται να έχει σηµαντική επίπτωση στο
σχέδιο ή να απαιτεί την τροποποίησή του.

4. Η έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης του οµίλου λαµ-
βάνει τη µορφή κοινής απόφασης της αρχής εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου και των αρχών εξυγίανσης των θυγα-
τρικών. Όταν ένας όµιλος αποτελείται από περισσότε-
ρους του ενός οµίλους εξυγίανσης, ο προγραµµατισµός
των ενεργειών εξυγίανσης που αναφέρονται στην περ.
αα΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 συµπεριλαµβάνεται σε
κοινή απόφαση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της
παρούσας.
Οι εν λόγω αρχές εξυγίανσης λαµβάνουν κοινή από-

φαση εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία
διαβίβασης, από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµί-
λου, των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο ε-
δάφιο της παραγράφου 1.
Οποιαδήποτε εµπλεκόµενη αρχή εξυγίανσης µπορεί

να ζητήσει από την Ε.Α.Τ. να συνδράµει τις αρχές εξυ-
γίανσης για τη λήψη κοινής απόφασης, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄ του άρθρου 31 του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 1093/2010.

5. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση των αρχών εξυγίαν-
σης εντός τεσσάρων (4) µηνών, η αρχή εξυγίανσης σε ε-
πίπεδο οµίλου, λαµβάνει η ίδια την απόφαση όσον αφο-
ρά το σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου. Η απόφαση αυτή
λαµβάνει υπόψη τις γνώµες και τις επιφυλάξεις των άλ-
λων αρµοδίων αρχών και διαβιβάζεται στη µητρική επι-
χείρηση της �� από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµί-
λου.

6. Ελλείψει κοινής απόφασης των αρχών εξυγίανσης
εντός τεσσάρων (4) µηνών, κάθε αρχή εξυγίανσης που
είναι υπεύθυνη για µια θυγατρική και που διαφωνεί µε το
σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου, λαµβάνει τη δική της α-
πόφαση και, όπου αρµόζει, προσδιορίζει την οντότητα ε-
ξυγίανσης και καταρτίζει και διατηρεί σχέδιο εξυγίανσης
για τον όµιλο εξυγίανσης, ο οποίος αποτελείται από ο-
ντότητες, υπό τη δικαιοδοσία της. Καθεµία από τις µεµο-
νωµένες αποφάσεις των αρχών εξυγίανσης που διαφω-
νούν είναι πλήρως αιτιολογηµένη, αναφέρει τους λό-
γους της διαφωνίας µε το προτεινόµενο σχέδιο εξυγίαν-
σης του οµίλου και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και επι-
φυλάξεις των άλλων αρχών εξυγίανσης και αρµόδιων
αρχών. Κάθε αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί την απόφασή
της στα λοιπά µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης.

7. Οι λοιπές αρχές εξυγίανσης που δεν έχουν διαφω-
νήσει στο πλαίσιο της παραγράφου 6 µπορούν να λά-
βουν κοινή απόφαση σχετικά µε το σχέδιο εξυγίανσης
του οµίλου που καλύπτει οντότητες υπό τη δικαιοδοσία
τους.

8. Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στις παρ. 4
και 7, και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρχές
εξυγίανσης όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα
µε τις παρ. 5 και 6, αναγνωρίζονται ως οριστικές και ε-
φαρµόζονται από τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές εξυ-
γίανσης.

9. Σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6, κατ’ αίτηση µιας αρχής
εξυγίανσης, η Ε.Α.Τ. µπορεί να συνδράµει τις αρχές εξυ-
γίανσης να καταλήξουν σε συµφωνία, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, εκτός εάν οποιαδήποτε εµπλεκόµενη αρχή
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εξυγίανσης εκτιµήσει ότι το αντικείµενο της διαφωνίας
είναι δυνατόν να θίξει τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες
του οικείου κράτους µέλους. Αν µέχρι την πάροδο της
τετράµηνης προθεσµίας που καθορίζεται στην παρ. 4 για
την λήψη κοινής απόφασης, οποιαδήποτε αρχή εξυγίαν-
σης του παρόντος άρθρου έχει ζητήσει τη συνδροµή της
Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου κατά την παράγραφο 5 ή αρχή εξυ-
γίανσης για τη θυγατρική κατά την παρ. 6, αντίστοιχα, α-
ναβάλλουν τη λήψη απόφασής τους και αναµένουν την
απόφαση της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, λαµβάνουν
δε την απόφασή τους σύµφωνα µε την απόφαση της
Ε.Α.Τ.. Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος
συµβιβασµού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού.
Αν δεν ληφθεί απόφαση της Ε.Α.Τ. εντός ενός (1) µηνός,
εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής εξυγίανσης σε επί-
πεδο οµίλου ή της αρχής εξυγίανσης για τη θυγατρική,
κατά περίπτωση. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην
Ε.Α.Τ. µετά την πάροδο της τετράµηνης περιόδου ή έ-
πειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.

10. Σε περίπτωση που λαµβάνονται κοινές αποφάσεις
σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 7, και µια αρχή εξυγίανσης ε-
κτιµά στο πλαίσιο της παρ. 9 ότι το αντικείµενο µιας δια-
φωνίας θίγει τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες του κρά-
τους µέλους της, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
κινεί την επαναξιολόγηση του σχεδίου εξυγίανσης οµί-
λου, συµπεριλαµβανοµένης της ελάχιστης απαίτησης ι-
δίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων.»

Άρθρο 57
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων –

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015

(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Η περ. ββ΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του εσω-
τερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄
87) αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 4 και το εσωτερικό
άρθρο 24 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων (άρ-

θρο 16 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, από κοινού
µε τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών του, και µετά
από διαβούλευση µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
και τις αρµόδιες αρχές των θυγατρικών αυτών, καθώς
και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών µελών στα οποία
είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα στον
βαθµό που τα αφορά, αξιολογεί κατά πόσον ο όµιλος εί-
ναι δυνατό να εξυγιανθεί χωρίς να του παρασχεθεί:
α) οποιαδήποτε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική

στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
β) οποιαδήποτε επείγουσα ρευστότητα από την κε-

ντρική τράπεζα,
γ) οποιαδήποτε ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα

µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη
διάρκεια και το επιτόκιο.
Ένας όµιλος θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί

εάν είναι αξιόπιστο και εφικτό για τις αρχές εξυγίανσης:
αα) είτε να θέσουν σε εκκαθάριση τα µέλη του οµίλου

στο πλαίσιο συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας,
ββ) είτε να εξυγιάνουν τον εν λόγω όµιλο µε την ε-

φαρµογή εργαλείων και εξουσιών εξυγίανσης στις οντό-
τητες εξυγίανσης του εν λόγω οµίλου, αποφεύγοντας
παράλληλα στον µέγιστο δυνατό βαθµό οποιεσδήποτε
σηµαντικές δυσµενείς συνέπειες για τα χρηµατοπιστωτι-
κά συστήµατα των κρατών µελών στα οποία βρίσκονται
τα µέλη του οµίλου ή τα υποκαταστήµατα, ή άλλων κρα-
τών µελών ή της ΕΕ, ακόµη και ευρύτερη χρηµατοπιστω-
τική αστάθεια ή γεγονότα που αφορούν στο σύνολο του
συστήµατος, µε προοπτική να διασφαλιστεί η συνέχιση
των κρίσιµων λειτουργιών που εκτελούνται από τα εν
λόγω µέλη του οµίλου, στην περίπτωση που αυτά µπο-
ρούν να διαχωριστούν εύκολα εγκαίρως, είτε µε άλλα
µέσα.
Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ενηµερώνει ε-

γκαίρως την Ε.Α.Τ. κάθε φορά που ένας όµιλος θεωρεί-
ται ότι δεν είναι δυνατόν να εξυγιανθεί.
Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του οµί-

λου εξετάζεται από τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης που
αναφέρονται στο άρθρο 85.

2. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της δυνατότη-
τας εξυγίανσης του οµίλου, οι αρχές εξυγίανσης εφαρ-
µόζουν τα κατ’ ελάχιστον οριζόµενα στο τµήµα Γ΄ του
παραρτήµατος.

3. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του οµί-
λου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται µε τη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων του άρθρου 21 και ταυτόχρονα
µε την κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων εξυ-
γίανσης του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 20.

4. Όταν ένας όµιλος αποτελείται από περισσότερους
του ενός οµίλους εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης, που
αναφέρονται στην παρ. 1 αξιολογούν τη δυνατότητα ε-
ξυγίανσης του κάθε οµίλου εξυγίανσης σύµφωνα µε το
παρόν.
Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο

πραγµατοποιείται παράλληλα µε την αξιολόγηση της δυ-
νατότητας εξυγίανσης ολόκληρου του οµίλου και διε-
νεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσε-
ων του άρθρου 21.»

Άρθρο 58
Εξουσία απαγόρευσης ορισµένων διανοµών – Προσθή-
κη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2

του ν. 4335/2015
(παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 24α,
ως εξής: 

«Άρθρο 24α
Εξουσία απαγόρευσης ορισµένων διανοµών

(παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Όταν µια οντότητα είναι σε κατάσταση κατά την ο-
ποία πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφα-
λείας, όταν αυτή εξετάζεται επιπλέον της κάθε µίας από
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄και
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γ΄του άρθρου 131Α του ν. 4261/2014 (Α΄107), αλλά δεν
πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας ό-
ταν εξετάζεται επιπλέον των απαιτήσεων που αναφέρο-
νται στα άρθρα 45γ και 45δ, κατά τον υπολογισµό σύµ-
φωνα µε την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, η αρχή ε-
ξυγίανσης της οντότητας αυτής έχει την εξουσία, σύµ-
φωνα µε τις παρ. 2 και 3, να απαγορεύσει σε αυτήν να
διανέµει µεγαλύτερο ποσό από το Τροποποιηµένο Μέγι-
στο Διανεµητέο Ποσό (Τ-ΜΔΠ) που συνδέεται µε την ε-
λάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υπο-
χρεώσεις και υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4, µέ-
σω οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) διανοµής κερδών σε σχέση µε κεφάλαιο κοινών µε-

τοχών της Κατηγορίας 1,
β) ανάληψης υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών α-

ποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών ή
καταβολής µεταβλητών αποδοχών εφόσον, στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση, η υποχρέωση καταβολής δηµιουρ-
γήθηκε σε µια χρονική στιγµή κατά την οποία η οντότητα
δεν ικανοποιούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων α-
σφαλείας, 
γ) πληρωµών σε σχέση µε πρόσθετα µέσα κεφαλαίων

της Κατηγορίας 1.
Όταν µια οντότητα βρίσκεται στην κατάσταση που α-

ναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενηµερώνει αµέσως την
αρχή εξυγίανσης σχετικά.

2. Όταν συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στην
παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης της οντότητας, κατόπιν δια-
βούλευσης µε την αρµόδια αρχή, εκτιµά, χωρίς αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση, αν θα ασκήσει την εξουσία που α-
ναφέρεται στην παρ. 1, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ακό-
λουθα στοιχεία:
α) την αιτία, τη διάρκεια και την έκταση της µη εκπλή-

ρωσης της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλεί-
ας σύµφωνα µε την παρ. 1 και τον αντίκτυπό της στη δυ-
νατότητα εξυγίανσης,
β) την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της οντό-

τητας και την πιθανότητα, στο εγγύς µέλλον, να πληροί
την προϋπόθεση που αναφέρεται στην περ. α΄ της παρ.
1 του άρθρου 32,
γ) την προοπτική ότι η οντότητα θα είναι σε θέση να ε-

ξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που ανα-
φέρονται στην παρ. 1 σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
δ) όταν η οντότητα αδυνατεί να αντικαταστήσει υπο-

χρεώσεις που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια επιλεξιµό-
τητας ή ληκτότητας που προβλέπονται στα άρθρα 72β
και 72γ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πι-
στωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L
176) ή στο άρθρο 45β ή στην παρ. 2 του άρθρου 45στ του
παρόντος, εάν η αδυναµία είναι ιδιοσυγκρασιακής φύσε-
ως ή οφείλεται σε διατάραξη στο σύνολο της αγοράς,
ε) αν η άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στην

παρ. 1 είναι το πλέον κατάλληλο και αναλογικό µέσο για
την αντιµετώπιση της κατάστασης της οντότητας λαµβά-
νοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της τόσο στους ό-
ρους χρηµατοδότησης όσο και στη δυνατότητα εξυγίαν-

σης της οικείας οντότητας.
Η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε επανεκτίµηση για το

εάν θα ασκήσει την αναφερόµενη στην παρ. 1 εξουσία
τουλάχιστον κάθε µήνα, για όσο διάστηµα η οντότητα ε-
ξακολουθεί να βρίσκεται στην κατάσταση που αναφέρε-
ται στην παρ. 1.

3. Εάν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι η οντότητα
εξακολουθεί να βρίσκεται στην αναφερόµενη στην παρ.
1 κατάσταση, εννέα (9) µήνες µετά την ενηµέρωσή της
από την οντότητα, η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβού-
λευση µε την αρµόδια αρχή, ασκεί την εξουσία που ανα-
φέρεται στην παρ. 1, εκτός εάν η αρχή εξυγίανσης διαπι-
στώνει, µετά από αξιολόγηση, ότι πληρούνται τουλάχι-
στον δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η µη εκπλήρωση της συνολικής απαίτησης αποθεµά-

των ασφαλείας σύµφωνα µε την παρ. 1 οφείλεται σε σο-
βαρή διαταραχή της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτι-
κών αγορών, η οποία οδηγεί σε εκτεταµένες πιέσεις που
ασκούνται σε διάφορα τµήµατα της χρηµατοπιστωτικής
αγοράς,
β) η διαταραχή της περ. α΄ δεν επιφέρει µόνο την αυ-

ξηµένη µεταβλητότητα των τιµών των µέσων ιδίων κε-
φαλαίων και των µέσων επιλέξιµων υποχρεώσεων της ο-
ντότητας ή αυξηµένο κόστος για την οντότητα, αλλά ο-
δηγεί επίσης σε πλήρες ή µερικό κλείσιµο των αγορών
που εµποδίζει την οντότητα να εκδώσει µέσα ιδίων κε-
φαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων στις εν λόγω α-
γορές,
γ) το κλείσιµο της αγοράς που αναφέρεται στην περ.

β΄ δεν παρατηρείται µόνο για την οικεία οντότητα, αλλά
και για διάφορες άλλες οντότητες, 
δ) η διατάραξη της περ. α΄ εµποδίζει την οικεία οντό-

τητα να εκδώσει επαρκή µέσα ιδίων κεφαλαίων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων, ούτως ώστε να πληροί τη συνο-
λική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε την
παρ. 1, ή
ε) η άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στην παρ. 1

οδηγεί σε αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες για µέρος
του τραπεζικού τοµέα, ως εκ τούτου υπονοµεύοντας δυ-
νητικά τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Όταν εφαρµόζεται η εξαίρεση που αναφέρεται στο

πρώτο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει την αρµό-
δια αρχή για την απόφασή της και επεξηγεί γραπτώς την
αξιολόγησή της.
Κάθε µήνα η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε επαναξιο-

λόγηση κατά πόσον εφαρµόζεται η εξαίρεση που αναφέ-
ρεται στο πρώτο εδάφιο.

4. Το Τ-ΜΔΠ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το πο-
σό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 5 µε τον συ-
ντελεστή που καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 6. Το Τ-
ΜΔΠ µειώνεται κατά οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από
οποιαδήποτε από τις ενέργειες που αναφέρονται στις
περ. α΄, β΄ ή γ΄ της παρ. 1.

5. Το ποσό που πρέπει να πολλαπλασιαστεί σύµφωνα
µε την παρ. 4 αποτελείται από:
α) ενδιάµεσα κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο

κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, µετά την αφαίρεση διανοµής κερδών ή οποι-

63



ασδήποτε πληρωµής ως αποτέλεσµα των ενεργειών που
αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρ. 1, 
συν
β) κέρδη τέλους χρήσεως που δεν έχουν συµπεριλη-

φθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013, µετά την αφαίρεση τυχόν διανοµής κερ-
δών ή οποιασδήποτε πληρωµής ως αποτέλεσµα των ε-
νεργειών που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄ ή γ΄ της παρ.
1 του παρόντος, 

µείον
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος εάν δια-

κρατούνταν τα στοιχεία των περ. α΄ και β΄.
6. Ο συντελεστής που αναφέρεται στην παρ. 4 καθορί-

ζεται ως εξής:
α) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ
του παρόντος, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολι-
κού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του χαµηλό-
τερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης αποθε-
µάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,
β) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ
του παρόντος εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολι-

κού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, είναι εντός του δεύτερου τεταρτηµόριου της
συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντε-
λεστής είναι 0,2,
γ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ
του παρόντος, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολι-
κού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, είναι εντός του τρίτου τεταρτηµορίου της συ-
νολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελε-
στής είναι 0,4,
δ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας

1 που τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται
για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ
του παρόντος, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολι-
κού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του υψηλό-
τερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης αποθε-
µάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµό-

ριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας
υπολογίζονται ως εξής:
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Άρθρο 59
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη εµπο-
δίων στη δυνατότητα εξυγίανσης – Αντικατάσταση του
εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

(παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Το εσωτερικό άρθρο 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(A΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 25
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη

εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης 
(παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Όταν, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυ-
γίανσης µιας οντότητας, που διενεργείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 23 και 24, η αρχή εξυγίανσης, µετά από δια-
βούλευση µε την αρµόδια αρχή, διαπιστώνει ότι υπάρ-
χουν ουσιαστικά εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης
της εν λόγω οντότητας, η εν λόγω αρχή εξυγίανσης κοι-
νοποιεί εγγράφως τη διαπίστωση της αυτή στη σχετική
οντότητα, στην αρµόδια αρχή και στις αρχές εξυγίανσης
των κρατών-µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα ση-
µαντικά υποκαταστήµατα.

2. Η απαίτηση για τις αρχές εξυγίανσης να καταρτί-
σουν σχέδια εξυγίανσης και για τις εµπλεκόµενες αρχές
εξυγίανσης να καταλήξουν σε κοινή απόφαση για τα
σχέδια εξυγίανσης οµίλου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 18 και την παρ. 4 του άρθρου 21 αντιστοίχως, α-
ναστέλλεται σε συνέχεια της κοινοποίησης της παρ. 1,
έως ότου η αρχή εξυγίανσης αποδεχθεί τα µέτρα για την
εξάλειψη των ουσιαστικών εµποδίων στη δυνατότητα ε-
ξυγίανσης σύµφωνα µε την παρ. 3, ή αποφασίσει περί
αυτών σύµφωνα µε την παρ. 4.

3. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία πα-
ραλαβής της κοινοποίησης σύµφωνα µε την παρ. 1, η ο-
ντότητα προτείνει στην αρχή εξυγίανσης ενδεχόµενα
µέτρα για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των ουσια-
στικών εµποδίων που προσδιορίζονται στην κοινοποίη-
ση. 
Η οντότητα, εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµερο-

µηνία παραλαβής της κοινοποίησης που πραγµατοποιή-
θηκε σύµφωνα µε την παρ. 1, προτείνει στην αρχή εξυ-
γίανσης ενδεχόµενα µέτρα και το χρονοδιάγραµµα για
την εφαρµογή τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η
οντότητα συµµορφώνεται µε τα άρθρα 45ε και 45στ και
τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, όταν ένα
ουσιαστικό εµπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης οφείλε-
ται σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) η οντότητα πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµά-

των ασφαλείας, όταν αυτή εξετάζεται επιπλέον της κάθε
µίας από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ.
α΄, β΄ και γ΄ του άρθρου 131α του ν. 4261/2014 (Α΄107),
αλλά δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων α-
σφαλείας όταν αυτή εξετάζεται επιπλέον των απαιτήσε-
ων που αναφέρονται στα άρθρα 45γ και 45δ, κατά τον υ-
πολογισµό σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 45, ή 
β) η οντότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρο-

νται στα άρθρα 92α και 494 του Κανονισµού (ΕΕ)

575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επι-
χειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) ή τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος.
Στο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των µέτρων

που προτείνονται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο λαµ-
βάνονται υπόψη οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το ου-
σιαστικό εµπόδιο. 
Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την αρ-

µόδια αρχή, αξιολογεί κατά πόσο µε τα µέτρα που προ-
τείνονται κατά το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντιµετωπί-
ζονται αποτελεσµατικά ή εξαλείφονται τα εν λόγω ου-
σιαστικά εµπόδια.

4. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ό-
τι τα µέτρα που προτείνονται από µια οντότητα σύµφωνα
µε την παρ. 3 δεν περιορίζουν ούτε εξαλείφουν αποτε-
λεσµατικά τα εν λόγω εµπόδια, ζητά από την οντότητα,
είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω της αρµόδιας αρχής, να
λάβει εναλλακτικά µέτρα µε τα οποία είναι δυνατό να ε-
πιτευχθεί ο στόχος αυτός και κοινοποιεί εγγράφως τα εν
λόγω µέτρα στην οντότητα, η οποία εντός ενός (1) µη-
νός οφείλει να προτείνει σχέδιο συµµόρφωσης προς αυ-
τά.
Κατά τον προσδιορισµό εναλλακτικών µέτρων, η αρχή

εξυγίανσης τεκµηριώνει για ποιον λόγο τα µέτρα που
πρότεινε η οντότητα δεν θα µπορούσαν να εξαλείψουν
τα εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και για ποιον λό-
γο τα προταθέντα από αυτήν εναλλακτικά µέτρα είναι α-
ναλογικά για την εξάλειψη των εν λόγω εµποδίων. Η αρ-
χή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους που ενέ-
χουν για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα τα εν λόγω
εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης, καθώς και την επί-
πτωση των µέτρων στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
της οντότητας, τη σταθερότητά της και την ικανότητά
της να συµβάλλει στην οικονοµία.

5. Πριν από τον προσδιορισµό οποιουδήποτε µέτρου
που αναφέρεται στην παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης, µετά α-
πό διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή και, όπου ενδεί-
κνυται, την αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας, λαµβά-
νει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω µέτρων
στη συγκεκριµένη οντότητα, στην εσωτερική αγορά χρη-
µατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και στη χρηµατοπι-
στωτική σταθερότητα άλλων κρατών-µελών και της ΕΕ
στο σύνολό της.

6. Για τους σκοπούς της παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης έ-
χει την εξουσία να λαµβάνει οποιοδήποτε από τα ακό-
λουθα µέτρα:
α) να απαιτεί από την οντότητα την αναθεώρηση οποι-

ασδήποτε ενδοοµιλικής χρηµατοδοτικής συµφωνίας, ή
την εξέταση πιθανής σύναψής της, ή την κατάρτιση συµ-
φωνίας παροχής υπηρεσιών, είτε ενδοοµιλικής είτε µε
τρίτα µέρη, για να καλύψει την παροχή κρίσιµων λει-
τουργιών,
β) να απαιτεί από την οντότητα τον περιορισµό του µέ-

γιστου ύψους των ατοµικών και συνολικών ανοιγµάτων
της,
γ) να επιβάλλει απαιτήσεις παροχής συγκεκριµένων ή

τακτικών πρόσθετων πληροφοριών για τους σκοπούς
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της εξυγίανσης,
δ) να απαιτεί από την οντότητα τη µεταβίβαση συγκε-

κριµένων περιουσιακών στοιχείων, 
ε) να απαιτεί από την οντότητα τον περιορισµό ή την

παύση της άσκησης συγκεκριµένων υφιστάµενων ή προ-
τεινόµενων δραστηριοτήτων,
στ) να περιορίζει ή να αποτρέπει την ανάπτυξη νέων ή

υφιστάµενων επιχειρηµατικών τοµέων ή την πώληση νέ-
ων ή υφιστάµενων προϊόντων,
ζ) να απαιτεί αλλαγές στις νοµικές ή λειτουργικές δο-

µές της οντότητας ή οποιουδήποτε µέλους του οµίλου,
το οποίο ελέγχεται είτε άµεσα είτε έµµεσα από αυτήν,
προκειµένου να µειωθεί η πολυπλοκότητα και να δια-
σφαλιστεί ότι οι κρίσιµες λειτουργίες είναι δυνατό να
διαχωριστούν νοµικά και οργανωτικά από άλλες λει-
τουργίες, µέσω της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης,
η) να απαιτεί από µια οντότητα ή µια µητρική επιχείρη-

ση τη σύσταση µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµ-
µετοχών εγκατεστηµένης σε κράτος-µέλος ή µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην ΕΕ,
ηα) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που α-

ναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
να υποβάλει σχέδιο για την αποκατάσταση της συµµόρ-
φωσης µε τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή του άρθρου
45στ, εκφραζόµενη ως ποσοστό του συνολικού ποσού
έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και,
κατά περίπτωση, µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας και µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ του παρόντος, εκφραζόµε-
νες ως ποσοστό του µέτρου του συνολικού ανοίγµατος
που αναφέρεται στα άρθρα 429 και 429α του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 575/2013,
θ) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που ανα-

φέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 να
εκδώσει επιλέξιµες υποχρεώσεις για την τήρηση των α-
παιτήσεων του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, 
ι) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που ανα-

φέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 τη
λήψη άλλων µέτρων για την τήρηση των ελάχιστων α-
παιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσε-
ων βάσει του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, περιλαµβα-
νοµένης ιδίως της προσπάθειας επαναδιαπραγµάτευσης
των όρων οποιασδήποτε επιλέξιµης υποχρέωσης, πρό-
σθετου µέσου της Κατηγορίας 1 ή µέσου της Κατηγο-
ρίας 2 έχει εκδώσει, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι σε
κάθε απόφαση της αρχής εξυγίανσης για αποµείωση ή
µετατροπή της εν λόγω υποχρέωσης ή του εν λόγω µέ-
σου εφαρµόζεται το δίκαιο της δικαιοδοσίας που διέπει
αυτήν την υποχρέωση ή το µέσο, 
ια) για τον σκοπό της εξασφάλισης της διαρκούς συµ-

µόρφωσης µε το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ, να απαιτεί
από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περ.
β΄, γ΄ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, να αλλάξει τα χαρα-
κτηριστικά ληκτότητας: 

i) των µέσων ιδίων κεφαλαίων, αφού λάβει τη σύµφω-
νη γνώµη της αρµόδιας αρχής, και 

ii) των επιλέξιµων υποχρεώσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 45β και στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ,
και 

ιβ) σε περίπτωση που µια οντότητα είναι θυγατρική
µιας µεικτής εταιρείας συµµετοχών, να απαιτήσει από τη
µεικτή εταιρεία συµµετοχών να ιδρύσει χωριστή χρηµα-
τοδοτική εταιρεία συµµετοχών για τον έλεγχο της οντό-
τητας, εάν αυτό είναι αναγκαίο, προκειµένου να διευκο-
λυνθεί η εξυγίανση της οντότητας και να αποφευχθεί το
ενδεχόµενο η εφαρµογή των µέτρων και εξουσιών εξυ-
γίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110
να έχει δυσµενείς συνέπειες στο µη χρηµατοπιστωτικό
τµήµα του οµίλου.»

Άρθρο 60
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη 

των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο
οµίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 26 

του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Οι παρ. 1 έως 7 και η παρ. 9 του εσωτερικού άρθρου 26
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίστανται
και το εσωτερικό άρθρο 26 του άρθρου 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 26
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη 
των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης 

σε επίπεδο οµίλου 
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, από κοινού
µε τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και µετά από
διαβούλευση µε το Σώµα Εποπτών και τις αρχές εξυ-
γίανσης των κρατών-µελών στα οποία είναι εγκατεστη-
µένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, στον βαθµό που τα α-
φορά, εξετάζουν την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει
του άρθρου 24 στο πλαίσιο του Σώµατος Αρχών Εξυ-
γίανσης και προβαίνουν σε κάθε εύλογη ενέργεια, προ-
κειµένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά
την εφαρµογή των µέτρων που προσδιορίζονται σύµφω-
να µε την παρ. 4 του άρθρου 25 σε σχέση µε όλες τις ο-
ντότητες εξυγίανσης και τις θυγατρικές τους, οι οποίες
είναι οντότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 1 και αποτελούν µέρος του οµίλου.

2. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, σε συνεργα-
σία µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και την Ε.Α.Τ.,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 25 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε
τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθµ.
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης
2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, συντάσσει και υποβάλλει έκ-
θεση στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ, στις αρχές εξυ-
γίανσης των θυγατρικών, οι οποίες την κοινοποιούν στις
θυγατρικές που υπάγονται στην εποπτεία τους, και στις
αρχές εξυγίανσης των κρατών µελών στα οποία είναι ε-
γκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα. Στην έκθε-
ση, η οποία συντάσσεται µετά από διαβούλευση µε τις
αρµόδιες αρχές:
α) αναλύονται τα ουσιαστικά εµπόδια για την αποτελε-

σµατική εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης και την άσκη-
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ση των εξουσιών εξυγίανσης όσον αφορά στον όµιλο,
και επίσης όσον αφορά σε οµίλους εξυγίανσης, όποτε έ-
νας όµιλος αποτελείται από περισσότερους του ενός ο-
µίλους εξυγίανσης,
β) εξετάζονται οι επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό µο-

ντέλο του οµίλου, και
γ) προτείνονται αναλογικά και στοχευµένα µέτρα, τα

οποία, κατά την κρίση της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο
οµίλου, είναι αναγκαία ή κατάλληλα για την εξάλειψη
των εν λόγω εµποδίων.
Όταν ένα εµπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης του ο-

µίλου οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιο µέλος του οµί-
λου βρίσκεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25, η αρχή εξυγίαν-
σης σε επίπεδο οµίλου κοινοποιεί την εκτίµησή της για
το εν λόγω εµπόδιο στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ, µε-
τά από διαβούλευση µε την αρχή εξυγίανσης της οντό-
τητας εξυγίανσης και τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρι-
κών ιδρυµάτων της.

3. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία πα-
ραλαβής της έκθεσης, η µητρική επιχείρηση της ΕΕ µπο-
ρεί να υποβάλει παρατηρήσεις και να προτείνει στην αρ-
χή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου εναλλακτικά µέτρα για
την αντιµετώπιση των εµποδίων που προσδιορίζονται
στην έκθεση.
Όταν τα εµπόδια που προσδιορίζονται στην έκθεση ο-

φείλονται στο γεγονός ότι κάποιο µέλος του οµίλου βρί-
σκεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25, η µητρική επιχείρηση
της ΕΕ, εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία
παραλαβής της κοινοποίησης που πραγµατοποιήθηκε
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, προτείνει
στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ενδεχόµενα
µέτρα και το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τους,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση της οντό-
τητας οµίλου µε τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή του άρ-
θρου 45στ, εκφραζόµενες ως ποσοστό του συνολικού
ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επι-
χειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) και, κατά περίπτωση,
µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και µε
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45ε και 45στ,
εκφραζόµενες ως ποσοστό του µέτρου του συνολικού α-
νοίγµατος που αναφέρεται στα άρθρα 429 και 429α του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Στο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των µέτρων

που προτείνονται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο λαµ-
βάνονται υπόψη οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το ου-
σιαστικό εµπόδιο. Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβού-
λευση µε την αρµόδια αρχή, αξιολογεί κατά πόσον µε τα
µέτρα αυτά αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά ή εξαλεί-
φεται το ουσιαστικό εµπόδιο.

4. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου γνωστοποιεί
κάθε µέτρο που προτείνεται από τη µητρική επιχείρηση
της ΕΕ στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, την Ε.Α.Τ.,
τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και τις αρχές εξυ-
γίανσης των κρατών-µελών στα οποία είναι εγκατεστη-

µένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, στον βαθµό που τα α-
φορά. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και οι αρ-
χές εξυγίανσης των θυγατρικών, µετά από διαβούλευση
µε τις αρµόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης των κρα-
τών µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υ-
ποκαταστήµατα, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε να καταλήξουν σε κοινή απόφαση στο πλαίσιο του
Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης όσον αφορά τον προσδιορι-
σµό των ουσιαστικών εµποδίων και, εφόσον κρίνεται α-
ναγκαίο, την αξιολόγηση των µέτρων που προτείνονται
από τη µητρική επιχείρηση της ΕΕ, καθώς και των µέ-
τρων που απαιτούνται από τις αρχές, προκειµένου να α-
ντιµετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα εµπόδια, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις των µέτρων σε
όλα τα κράτη-µέλη στα οποία δραστηριοποιείται ο όµι-
λος.

5. Η κοινή απόφαση λαµβάνεται εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την υποβολή παρατηρήσεων από τη µητρική
επιχείρηση της ΕΕ. Εάν η µητρική επιχείρηση της ΕΕ δεν
έχει υποβάλει παρατηρήσεις, η κοινή απόφαση λαµβάνε-
ται εντός ενός (1) µηνός από την παρέλευση της τετρά-
µηνης προθεσµίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 3. 
Η κοινή απόφαση που σχετίζεται µε εµπόδιο στη δυνα-

τότητα εξυγίανσης οφειλόµενο στην κατάσταση που α-
ναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
25, λαµβάνεται εντός δύο (2) εβδοµάδων από την υπο-
βολή παρατηρήσεων από τη µητρική επιχείρηση της ΕΕ
σύµφωνα µε την παρ. 3.
Η κοινή απόφαση είναι αιτιολογηµένη, έγγραφη και

κοινοποιείται από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµί-
λου στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ. 
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ζητήσει από την Ε.Α.Τ.

να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης στη λήψη κοινής α-
πόφασης, σύµφωνα µε την περ. γ΄ του άρθρου 31 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.

6. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός της περιόδου
που αναφέρεται στην παρ. 5, η αρχή εξυγίανσης σε επί-
πεδο οµίλου λαµβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά µε τη
λήψη των κατάλληλων µέτρων σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 25 σε επίπεδο οµίλου. Η εν λόγω απόφαση
είναι πλήρως αιτιολογηµένη και λαµβάνει υπόψη τις α-
πόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρχών εξυγίαν-
σης και κοινοποιείται στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ από
την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
Εάν, κατά τη λήξη της σχετικής περιόδου που αναφέ-

ρεται στην παρ. 5, κάποια αρχή εξυγίανσης έχει παρα-
πέµψει ζήτηµα που αναφέρεται στην παρ. 9 στην Ε.Α.Τ.,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ανα-
βάλλει την απόφασή της, αναµένει την όποια απόφαση
µπορεί να λάβει η Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 19 του εν λόγω Κανονισµού και λαµβάνει την από-
φασή της σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η περίο-
δος που αναφέρεται στην παρ. 5 θεωρείται ως η περίο-
δος συµβιβασµού κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 1093/2010. Η Ε.Α.Τ. λαµβάνει την απόφασή της ε-
ντός ενός (1) µηνός. Το θέµα δεν παραπέµπεται στην
Ε.Α.Τ. µετά τη λήξη της σχετικής περιόδου που αναφέ-
ρεται στην παρ. 5 ή αφού ληφθεί κοινή απόφαση. Ελλεί-
ψει απόφασης της Ε.Α.Τ., εφαρµόζεται η απόφαση της
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αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
6α. Ελλείψει κοινής απόφασης εντός της σχετικής πε-

ριόδου που αναφέρεται στην παρ. 5, η αρχή εξυγίανσης
της οικείας οντότητας εξυγίανσης λαµβάνει η ίδια την α-
πόφαση σχετικά µε τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25 σε επίπεδο οµί-
λου εξυγίανσης.
Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι

πλήρως αιτιολογηµένη και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις
και τις επιφυλάξεις των αρχών εξυγίανσης άλλων οντο-
τήτων του ιδίου οµίλου εξυγίανσης και της αρχής εξυ-
γίανσης σε επίπεδο οµίλου. Η απόφαση κοινοποιείται
στην οντότητα εξυγίανσης από τη σχετική αρχή εξυγίαν-
σης.
Εάν, κατά τη λήξη της σχετικής περιόδου που αναφέ-

ρεται στην παρ. 5, µια αρχή εξυγίανσης έχει παραπέµψει
ζήτηµα που αναφέρεται στην παρ. 9 στην Ε.Α.Τ., σύµφω-
να µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010, η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίαν-
σης αναβάλλει την απόφασή της, αναµένει την όποια α-
πόφαση µπορεί να λάβει η Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισµού, και λαµβάνει
την απόφασή της σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ..
Η περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 5 θεωρείται ως η
περίοδος συµβιβασµού κατά την έννοια του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010. Η Ε.Α.Τ. λαµβάνει την απόφασή
της εντός ενός (1) µηνός. Το θέµα δεν παραπέµπεται
στην Ε.Α.Τ. µετά τη λήξη της σχετικής περιόδου που α-
ναφέρεται στην παρ. 5 ή αφού ληφθεί κοινή απόφαση.
Ελλείψει απόφασης της Ε.Α.Τ, εφαρµόζεται η απόφαση
της αρχής εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης.

7. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση, οι αρχές εξυγίανσης
των θυγατρικών που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης
λαµβάνουν οι ίδιες αποφάσεις σχετικά µε τα κατάλληλα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις θυγατρικές σε α-
τοµική βάση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25. Η εν
λόγω απόφαση είναι πλήρως αιτιολογηµένη και λαµβά-
νει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων
αρχών εξυγίανσης. Η απόφαση διαβιβάζεται στην ε-
µπλεκόµενη θυγατρική, στην οντότητα εξυγίανσης του ι-
δίου οµίλου εξυγίανσης, στην αρχή εξυγίανσης της ο-
ντότητας εξυγίανσης και, εάν πρόκειται για διαφορετική
αρχή, στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην

παρ. 5, κάποια αρχή εξυγίανσης έχει παραπέµψει ζήτηµα
που αναφέρεται στην παρ. 9 στην Ε.Α.Τ., σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η αρχή
εξυγίανσης της θυγατρικής αναβάλλει την απόφασή της,
αναµένει την όποια απόφαση µπορεί να λάβει η Ε.Α.Τ.
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του εν λόγω Κα-
νονισµού και λαµβάνει την απόφασή της σύµφωνα µε
την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η περίοδος που αναφέρεται
στην παρ. 5 θεωρείται ως η περίοδος συµβιβασµού κατά
την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010. Η
Ε.Α.Τ. λαµβάνει την απόφασή της εντός ενός (1) µηνός.
Το θέµα δεν παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά τη λήξη της
σχετικής περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 5 ή αφού
ληφθεί κοινή απόφαση. Ελλείψει απόφασης της Ε.Α.Τ.,
εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής εξυγίανσης της θυ-
γατρικής.

8. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο

5 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρχές εξυ-
γίανσης αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση σύµφωνα µε την
παρ. 6 αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται α-
πό τις άλλες εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.

9. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση σχετικά µε τη λήψη
µέτρων που αναφέρονται στις περ. ζ΄, η΄ η΄ ια΄ της παρ.
6 του άρθρου 25, η αρχή εξυγίανσης σύµφωνα µε τις
παρ. 6 ή 7 µπορεί να ζητήσει από την Ε.Α.Τ., να συνδρά-
µει τις αρχές εξυγίανσης να καταλήξουν σε συµφωνία,
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.»

Άρθρο 61
Προϋποθέσεις εξυγίανσης – Τροποποίηση
του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 

του ν. 4335/2015
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Η περ. β΄ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 32 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίσταται, προ-
στίθεται παρ. 5 και το εσωτερικό άρθρο 32 διαµορφώνε-
ται ως εξής: 

«Άρθρο 32
Προϋποθέσεις εξυγίανσης 

(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε ενέργειες εξυγίαν-
σης σε σχέση µε ίδρυµα µόνο εφόσον κρίνει ότι πληρού-
νται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η αρµόδια αρχή διαπιστώνει, κατόπιν διαβούλευσης
µε την αρχή εξυγίανσης, ότι το ίδρυµα τελεί σε κατάστα-
ση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότη-
τας,
β) λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγµή και άλλες

σχετικές περιστάσεις, δεν προσδοκάται εύλογα ότι ε-
ναλλακτικά µέτρα προερχόµενα από τον ιδιωτικό τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων από θεσµικό σύστηµα
προστασίας (ΘΣΠ), ή εποπτικές ενέργειες, συµπεριλαµ-
βανοµένων των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης ή της α-
ποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών κεφαλαια-
κών µέσων και των επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα
µε την παρ. 9 του άρθρου 59, θα αποτρέψουν την αφε-
ρεγγυότητα του ιδρύµατος εντός ευλόγου χρονικού δια-
στήµατος, και
γ) η ενέργεια εξυγίανσης είναι αναγκαία για λόγους

δηµοσίου συµφέροντος και ειδικότερα απαιτείται για την
επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων εξυγίανσης κατά
το άρθρο 31, και είναι αναλογική προς αυτούς, ενώ µε
την εκκαθάριση του ιδρύµατος κατά τις συνήθεις διαδι-
κασίες αφερεγγυότητας οι εν λόγω στόχοι εξυγίανσης
δεν θα επιτυγχάνονταν στον ίδιο βαθµό.

2. Η προηγούµενη λήψη µέτρων έγκαιρης παρέµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 27 δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την πραγµατοποίηση ενέργειας εξυγίανσης.

3. Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 1 ένα ίδρυµα
θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή ε-
παπειλούµενης αφερεγγυότητας αν συντρέχει µία ή πε-
ρισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το ίδρυµα παραβιάζει ή υπάρχουν αντικειµενικές εν-
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δείξεις βάσει των οποίων κρίνεται ότι πρόκειται να παρα-
βιάσει στο εγγύς µέλλον τις προϋποθέσεις της αδειοδό-
τησής του, κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την ανά-
κληση της άδειας λειτουργίας του από την αρµόδια αρ-
χή, µεταξύ άλλων, διότι το ίδρυµα έχει υποστεί ή είναι
πιθανόν να υποστεί ζηµίες οι οποίες θα εξαντλήσουν το
σύνολο ή σηµαντικό µέρος των ιδίων κεφαλαίων του,
β) τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύµατος υπολείπο-

νται, ή υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις βάσει των ο-
ποίων κρίνεται ότι πρόκειται, στο εγγύς µέλλον, να υπο-
λείπονται, των υποχρεώσεών του,
γ) το ίδρυµα δεν είναι σε θέση ή υπάρχουν αντικειµενι-

κά στοιχεία βάσει των οποίων κρίνεται ότι το ίδρυµα δεν
πρόκειται να είναι σε θέση, στο εγγύς µέλλον, να εξο-
φλήσει τις οφειλές του ή να ανταποκριθεί σε άλλες υπο-
χρεώσεις του όταν αυτές καταστούν απαιτητές,
δ) όταν απαιτείται έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµι-

κή στήριξη εκτός εάν, προκειµένου να αντιµετωπιστεί
σοβαρή διαταραχή στην εθνική οικονοµία και να διατη-
ρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, η έκτακτη δη-
µόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη λαµβάνει οποιαδήπο-
τε από τις ακόλουθες µορφές:
αα) κρατική εγγύηση για την κάλυψη διευκολύνσεων

ρευστότητας που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα
σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της,
ββ) κρατική εγγύηση για νεοεκδοθείσες υποχρεώσεις,

ή
γγ) εισφορά ιδίων κεφαλαίων ή αγορά κεφαλαιακών

µέσων σε τιµές και µε όρους που δεν παρέχουν πλεονέ-
κτηµα υπέρ του ιδρύµατος, εφόσον δεν συντρέχουν ού-
τε οι περιστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ ή γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου ούτε οι περιστάσεις που εκτίθενται
στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 59 κατά τη στιγµή
της χορήγησης της κρατικής στήριξης.

4. Σε καθεµία από τις υποπεριπτώσεις αα ΄, ββ ΄ και γγ
΄ της περ. δ΄ της παρ. 3, τα αναφερόµενα εγγυοδοτικά ή
ισοδύναµα µέτρα περιορίζονται σε φερέγγυα ιδρύµατα
και υπόκεινται στην τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύ-
σεων της ΕΕ. Τα µέτρα αυτά έχουν προληπτικό και προ-
σωρινό χαρακτήρα, είναι αναλογικά ως προς την αντιµε-
τώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής και δεν
χρησιµοποιούνται για να καλυφθούν ζηµίες που το ίδρυ-
µα ήδη έχει υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς
µέλλον.
Τα µέτρα στήριξης της υποπερ. γγ) της περ. δ΄ της

παρ. 3 περιορίζονται στις αναγκαίες εισφορές για την α-
ντιµετώπιση της έλλειψης κεφαλαίων που έχει διαπιστω-
θεί στο πλαίσιο των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων σε επίπεδο εθνικό, ενωσιακό ή του Ενιαί-
ου Μηχανισµού Εποπτείας (SSM), στο πλαίσιο του ελέγ-
χου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύ-
ναµων ελέγχων εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της Ε.Α.Τ. ή της αρµόδιας αρχής.

5. Σε περίπτωση που κριθεί από την αρχή εξυγίανσης
ότι για ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄,
γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 πληρούνται µεν οι προ-
ϋποθέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, αλλά η ανάλη-
ψη ενέργειας εξυγίανσης δεν θα ήταν προς το δηµόσιο
συµφέρον σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 1, το εν λό-
γω ίδρυµα ή οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση υπό τις συ-
νήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.» 

Άρθρο 62
Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισµό
και πιστωτικά ιδρύµατα µονίµως συνδεδεµένα µε κε-

ντρικό οργανισµό – Προσθήκη άρθρου µετά το 
εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 32α,
ως εξής: 

«Άρθρο 32α
Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισµό και

πιστωτικά ιδρύµατα µονίµως συνδεδεµένα 
µε κεντρικό οργανισµό

(παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να αναλάβει ενέργεια εξυ-
γίανσης σε σχέση µε κεντρικό οργανισµό και όλα τα πι-
στωτικά ιδρύµατα που είναι µονίµως συνδεδεµένα µε
αυτόν και ανήκουν στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης, όταν ο εν
λόγω όµιλος εξυγίανσης, ως σύνολο, πληροί τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 32.» 

Άρθρο 63
Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων

και εταιρειών συµµετοχών – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

(παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Οι παρ. 2, 3 και 4 του εσωτερικού άρθρου 33 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίστανται και το ε-
σωτερικό άρθρο 33 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33
Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων

και εταιρειών συµµετοχών 
(παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβαίνει σε ενέργει-
ες εξυγίανσης χρηµατοδοτικού ιδρύµατος που αναφέρε-
ται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, όταν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 32 τόσο ως
προς το χρηµατοδοτικό ίδρυµα όσο και ως προς τη µη-
τρική επιχείρηση που υπόκειται σε ενοποιηµένη επο-
πτεία.

2. Η αρχή εξυγίανσης αναλαµβάνει ενέργειες εξυγίαν-
σης έναντι µιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. γ΄
ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον αυτή πληροί τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου
32.

3. Σε περίπτωση που τα θυγατρικά ιδρύµατα µιας µει-
κτής εταιρείας συµµετοχών ανήκουν άµεσα ή έµµεσα σε
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, το
σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η ενδιάµεση χρηµατο-
οικονοµική εταιρεία συµµετοχών χαρακτηρίζεται ως ο-
ντότητα εξυγίανσης και οι ενέργειες εξυγίανσης για
τους σκοπούς της εξυγίανσης του οµίλου αναλαµβάνο-
νται έναντι της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής εταιρεί-
ας συµµετοχών. Η αρχή εξυγίανσης δεν προβαίνει σε ε-
νέργειες εξυγίανσης για τους σκοπούς της εξυγίανσης
του οµίλου έναντι της µεικτής εταιρείας συµµετοχών.
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4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 και παρά το γεγονός
ότι µια οντότητα που αναφέρεται στην περ. γ΄ ή την περ.
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, η αρχή ε-
ξυγίανσης δύναται να αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης έ-
ναντι µιας οντότητας που αναφέρεται στην περ. γ΄ ή την
περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, εάν πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η οντότητα είναι οντότητα εξυγίανσης, 
β) µία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της οντότη-

τας, οι οποίες είναι ιδρύµατα αλλά όχι οντότητες εξυ-
γίανσης, πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 32, 
γ) τα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δε δικαιώµατα, υπο-

χρεώσεις και συµβατικές σχέσεις των θυγατρικών που α-
ναφέρονται στην περ. β΄ είναι τέτοιου είδους, ώστε η α-
φερεγγυότητα των εν λόγω θυγατρικών να απειλεί τον
όµιλο εξυγίανσης στο σύνολό του και να είναι αναγκαία
ενέργεια εξυγίανσης έναντι της οντότητας είτε για την
εξυγίανση τέτοιου είδους θυγατρικών, οι οποίες είναι ι-
δρύµατα, είτε για την εξυγίανση του σχετικού οµίλου ε-
ξυγίανσης ως συνόλου.»

Άρθρο 64
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων – 

Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρ-
θρου 2 του ν. 4335/2015

(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2014 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 33α,
ως εξής: 

«Άρθρο 33α
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων

(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την
αρµόδια αρχή, η οποία απαντάει έγκαιρα, διαθέτει την ε-
ξουσία να αναστέλλει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πλη-
ρωµής ή παράδοσης απορρέουν από οποιαδήποτε σύµ-
βαση στην οποία είναι συµβαλλόµενο µέρος ίδρυµα ή ο-
ντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) έχει διαπιστωθεί ότι το ίδρυµα ή η οντότητα τελεί

σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφε-
ρεγγυότητας σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 32, 
β) δεν υφίσταται άµεσα διαθέσιµο µέτρο του ιδιωτικού

τοµέα που αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 32 που θα απέτρεπε την αφερεγγυότητα του ιδρύ-
µατος,
γ) η άσκηση της εξουσίας αναστολής κρίνεται ανα-

γκαία για να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση των
οικονοµικών συνθηκών του ιδρύµατος ή της οντότητας,
και
δ) η άσκηση της εξουσίας αναστολής είναι είτε:
αα) αναγκαία προκειµένου να συναχθεί η διαπίστωση

που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32,
είτε

ββ) αναγκαία για την επιλογή των κατάλληλων ενερ-
γειών εξυγίανσης ή τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής
εφαρµογής ενός ή περισσοτέρων εργαλείων εξυγίαν-
σης.

2. Η εξουσία που αναφέρεται στην παρ. 1 δεν εφαρµό-
ζεται σε υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης έναντι
των ακόλουθων:
α) συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων που ορίζο-

νται σύµφωνα µε τους ν. 4370/2016 (Α΄ 37) και
ν. 2789/2000 (Α΄ 21),
β) κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει ά-

δεια λειτουργίας στην ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για
τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς α-
ντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγραφής συναλ-
λαγών (L 201) και κεντρικών αντισυµβαλλοµένων τρίτων
χωρών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊ-
κή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµφωνα
µε το άρθρο 25 του εν λόγω Κανονισµού,
γ) κεντρικών τραπεζών.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει το πεδίο εφαρµογής της

εξουσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 λαµβάνοντας υπό-
ψη τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Συγκεκριµένα, η
αρχή εξυγίανσης αξιολογεί προσεκτικά την καταλληλό-
τητα της επέκτασης της αναστολής σε επιλέξιµες κατα-
θέσεις σύµφωνα µε τον ορισµό του σηµείου 13 της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016, ιδίως σε καλυπτόµενες
καταθέσεις τις οποίες κατέχουν φυσικά πρόσωπα και πο-
λύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.

3. Όταν ασκείται η εξουσία αναστολής των υποχρεώ-
σεων πληρωµής ή παράδοσης σε σχέση µε επιλέξιµες
καταθέσεις, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει, εφόσον
τούτο απαιτείται ενόψει των κριτηρίων της παρ. 5, ότι οι
καταθέτες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο ηµερήσιο πο-
σό από τις καταθέσεις αυτές, εξειδικεύοντας παράλληλα
τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται αυτή η πρόσβαση. 

4. Η περίοδος της αναστολής σύµφωνα µε την παρ. 1
είναι όσο το δυνατόν συντοµότερη και δεν υπερβαίνει το
ελάχιστο χρονικό διάστηµα το οποίο κρίνει αναγκαίο η
αρχή εξυγίανσης για τους σκοπούς που αναφέρονται
στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 και σε καµία περίπτωση
δεν διαρκεί περισσότερο από το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από τη δηµοσίευση που προβλέπεται στην
παρ. 8, έως τα µεσάνυκτα της εργάσιµης ηµέρας που α-
κολουθεί µετά τη δηµοσίευση αυτή.
Κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής που αναφέρε-

ται στο πρώτο εδάφιο, η αναστολή παύει να ισχύει.
5. Κατά την άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται

στην παρ. 1, λαµβάνεται υπόψη η επίπτωση που µπορεί
να έχει η άσκηση της εν λόγω εξουσίας στην εύρυθµη
λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών, καθώς και
το ισχύον δίκαιο και οι εποπτικές και δικαστικές εξου-
σίες για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των πιστωτών
και της ίσης µεταχείρισης των πιστωτών στο πλαίσιο των
συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η αρχή εξυγίαν-
σης λαµβάνει ιδίως υπόψη την ενδεχόµενη εφαρµογή
των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας στο ίδρυµα
ή την οντότητα λόγω της διαπίστωσης της περ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 32 και προβαίνει στις ρυθµίσεις που
κρίνει κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίσει τον κατάλληλο
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συντονισµό µε την εποπτική αρχή της ειδικής εκκαθάρι-
σης.

6. Όταν οι απορρέουσες από σύµβαση υποχρεώσεις
πληρωµής ή παράδοσης αναστέλλονται δυνάµει της
παρ. 1, οι υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης οποιων-
δήποτε αντισυµβαλλοµένων δυνάµει της σύµβασης αυ-
τής αναστέλλονται για το ίδιο χρονικό διάστηµα.

7. Μια υποχρέωση πληρωµής ή παράδοσης που θα ή-
ταν απαιτητή κατά την περίοδο αναστολής είναι απαιτη-
τή αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου αυτής.

8. Η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει αµελλητί το ίδρυµα
ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1 και τις αρχές που αναφέρονται
στις περ. α΄ έως η΄ της παρ. 2 του άρθρου 82 όταν ασκεί
την εξουσία που αναφέρεται στην παρ. 1 µετά τη διαπί-
στωση ότι το ίδρυµα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότη-
τας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας σύµφωνα µε
την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32 και πριν από τη λή-
ψη της απόφασης για εξυγίανση.
Οι πράξεις που εκδίδονται βάσει των παρ. 1, 3 και 10

δηµοσιεύονται µε τα µέσα που αναφέρονται στην παρ. 3
του άρθρου 82.

9. Το παρόν ισχύει µε την επιφύλαξη της κείµενης νο-
µοθεσίας περί αναστολής υποχρεώσεων πληρωµής ή
παράδοσης των ιδρυµάτων και των οντοτήτων που ανα-
φέρονται στην παρ. 1 πριν από τη διαπίστωση ότι τα εν
λόγω ιδρύµατα ή οντότητες τελούν σε κατάσταση αφε-
ρεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας σύµ-
φωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 ή εξου-
σιών αναστολής υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης
των ιδρυµάτων και των οντοτήτων τα οποία πρόκειται να
τεθούν σε εκκαθάριση στο πλαίσιο των συνήθων διαδι-
κασιών αφερεγγυότητας και υπερβαίνουν το πεδίο ε-
φαρµογής και τη διάρκεια που προβλέπονται στο παρόν.
Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται σύµφωνα µε το πεδίο ε-
φαρµογής, τη διάρκεια και τους όρους που προβλέπο-
νται στις οικείες διατάξεις. Οι όροι που προβλέπονται
στο παρόν δεν θίγουν τους όρους που αφορούν αυτήν
την εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων πληρωµής ή
παράδοσης.

10. Όταν η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία να α-
ναστέλλει υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης όσον α-
φορά ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε
την παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης µπορεί επίσης, κατά τη
διάρκεια της εξαίρεσης, να ασκεί την εξουσία να:
α) περιορίζει τους ενέγγυους πιστωτές του εν λόγω ι-

δρύµατος ή της οντότητας να προβαίνουν σε αναγκαστι-
κή εκτέλεση συµφωνιών παροχής ασφάλειας σε σχέση
µε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ενεργητικού του εν λό-
γω ιδρύµατος ή της οντότητας, για το ίδιο χρονικό διά-
στηµα, περίπτωση κατά την οποία εφαρµόζονται οι παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 70, και
β) αναστέλλει τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδή-

ποτε συµβαλλόµενου µέρους µιας σύµβασης µε το εν
λόγω ίδρυµα ή την οντότητα, για το ίδιο χρονικό διάστη-
µα, περίπτωση κατά την οποία εφαρµόζεται το άρθρο 71.

11. Σε περίπτωση που, µετά τη διαπίστωση ότι το ίδρυ-
µα ή η οντότητα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή
επαπειλούµενης αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την περ.

α΄ της παρ. 1 του άρθρου 32, η αρχή εξυγίανσης έχει α-
σκήσει την εξουσία αναστολής υποχρεώσεων πληρωµής
ή παράδοσης δυνάµει των παρ. 1 ή 10, και εφόσον στη
συνέχεια αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης έναντι
αυτού του ιδρύµατος, η εν λόγω αρχή δεν ασκεί τις ε-
ξουσίες της δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 69, της παρ.
1 του άρθρου 70 ή της παρ. 1 του άρθρου 71 όσον αφορά
το εν λόγω ίδρυµα ή την εν λόγω οντότητα.»

Άρθρο 65
Αποτίµηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης – 

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015

(παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 36 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (A΄ 87) η φράση «κεφαλαιακών µέσων» α-
ντικαθίσταται από τη φράση «κεφαλαιακών µέσων και ε-
πιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59», η
φράση «επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίσταται από
τη φράση «υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρ-
θρωση παθητικού» και το εσωτερικό άρθρο 36 του άρ-
θρου 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 36
Αποτίµηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης

(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Πριν προβεί σε ενέργειες εξυγίανσης ή ασκήσει την
εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής των κεφαλαιακών
µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρ-
θρο 59, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει τη διενέργεια δί-
καιης, συνετής και ρεαλιστικής αποτίµησης των στοιχεί-
ων του ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της
οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄της παρ. 1 του
άρθρου 1 από εκτιµητή που διορίζει η ίδια, ανεξάρτητο
από κάθε δηµόσια αρχή, συµπεριλαµβανοµένης της αρ-
χής εξυγίανσης, καθώς και από το ίδιο το ίδρυµα ή την ο-
ντότητα. Με την επιφύλαξη της παρ. 13 του παρόντος
άρθρου και του άρθρου 110, όταν πληρούνται όλες οι α-
παιτήσεις του παρόντος άρθρου η αποτίµηση θεωρείται
οριστική.

2. Σε περίπτωση που η ανεξάρτητη αποτίµηση δυνάµει
της παρ. 1 δεν είναι δυνατή, η αρχή εξυγίανσης µπορεί
να προβαίνει σε προσωρινή αποτίµηση των στοιχείων ε-
νεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότη-
τας των περ. β ΄, γ ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, σύµ-
φωνα µε την παρ. 9.

3. Στόχος της αποτίµησης είναι η εκτίµηση της αξίας
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος
ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 που πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίανσης των άρ-
θρων 32 και 33.

4. Οι σκοποί της αποτίµησης είναι: 
α) να διαπιστωθεί τεκµηριωµένα εάν πληρούνται οι

προϋποθέσεις εξυγίανσης ή οι προϋποθέσεις αποµείω-
σης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υ-
ποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59,
β) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης,

να ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε την ανά-
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ληψη κατάλληλης ενέργειας εξυγίανσης για το ίδρυµα ή
την οντότητα που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1,
γ) όταν ασκείται η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής

των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υπο-
χρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59, να ληφθεί τεκµη-
ριωµένη απόφαση σχετικά µε την έκταση της ακύρωσης
των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή της µείωσης
του ποσοστού συµµετοχής (dilution), καθώς και σχετικά
µε την έκταση της αποµείωσης ή της µετατροπής των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώ-
σεων σύµφωνα µε το άρθρο 59,
δ) όταν εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, να

ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε την έκταση
της αποµείωσης ή της µετατροπής των υποχρεώσεων
που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού,
ε) όταν συστήνεται µεταβατικό ίδρυµα ή εφαρµόζεται

ο διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων, να ληφθεί τεκ-
µηριωµένη απόφαση σχετικά µε τα περιουσιακά στοι-
χεία, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις ή τις µετοχές ή
τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας προς µεταβίβαση, κα-
θώς και σχετικά µε την αξία κάθε ανταλλάγµατος που
πρέπει να καταβληθεί στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ή, ανά-
λογα µε την περίπτωση, στους κατόχους των µετοχών ή
άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
στ) όταν εφαρµόζεται η εντολή µεταβίβασης, να λη-

φθεί τεκµηριωµένη απόφαση για τα προς µεταβίβαση
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα δικαιώµατα, ή τις
µετοχές ή τους λοιπούς τίτλους ιδιοκτησίας και να δια-
µορφωθεί εµπεριστατωµένη άποψη της αρχής εξυγίαν-
σης ως προς το τι συνιστά εµπορικούς όρους για τους
σκοπούς του άρθρου 38,
ζ) σε κάθε περίπτωση, να διασφαλισθεί ότι οποιαδήπο-

τε ζηµία επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 αναγνωρίζεται πλήρως κατά τη
στιγµή της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης ή της ά-
σκησης της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώ-
σεων σύµφωνα µε το άρθρο 59.

5. Με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις, κατά περίπτωση, η αποτίµηση
βασίζεται σε συνετές παραδοχές, µεταξύ άλλων, ως
προς τα ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων και το µέγε-
θος των ζηµιών. Από τη στιγµή που πραγµατοποιείται η
ενέργεια εξυγίανσης ή ασκείται εξουσία αποµείωσης ή
µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59, η απο-
τίµηση δεν προϋποθέτει την ενδεχόµενη µελλοντική χο-
ρήγηση προς το ίδρυµα ή την οντότητα των περ. β΄, γ΄ ή
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 έκτακτης δηµόσιας χρηµατο-
οικονοµικής στήριξης, ή επείγουσας στήριξης ρευστότη-
τας από κεντρική τράπεζα, ή οποιασδήποτε παροχή ρευ-
στότητας από κεντρική τράπεζα που παρέχεται µε ασυ-
νήθεις όρους εξασφάλισης χρονικής διάρκειας και επιτο-
κίου. Επιπλέον, κατά την αποτίµηση λαµβάνεται υπόψη
ότι, σε περίπτωση που εφαρµοστεί οποιοδήποτε µέτρο
εξυγίανσης:
α) η αρχή εξυγίανσης και το Ταµείο Εξυγίανσης δυνά-

µει του άρθρου 96 µπορούν να ανακτήσουν από το υπό
εξυγίανση ίδρυµα κάθε εύλογη δαπάνη που προέκυψε
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 37,

β) το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να περιλαµβάνει χρέ-
ωση τόκων ή προµηθειών για κάθε δάνειο ή εγγύηση που
παρέχεται προς το υπό εξυγίανση ίδρυµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 96.

6. Η αποτίµηση συµπληρώνεται µε τις ακόλουθες πλη-
ροφορίες, όπως εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία και
αρχεία του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄ γ΄ η΄
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1:
α) επικαιροποιηµένο ισολογισµό και έκθεση σχετικά µε

τη χρηµατοοικονοµική θέση του ιδρύµατος ή της οντότη-
τας των περ. β ΄, γ ΄ή δ΄της παρ. 1 του άρθρου 1,
β) ανάλυση και εκτίµηση της λογιστικής αξίας των

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,
γ) κατάλογο των εκκρεµών εντός και εκτός ισολογι-

σµού υποχρεώσεων που εµφανίζονται στα βιβλία και στα
αρχεία του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, µε ένδειξη των αντίστοιχων
πιστώσεων και της κατάταξής τους βάσει του πτωχευτι-
κού δικαίου.

7. Κατά περίπτωση, και προκειµένου να λαµβάνονται
µε εµπεριστατωµένο τρόπο οι αποφάσεις των περ. ε΄ και
στ΄ της παρ. 4, οι πληροφορίες της περ. β΄της παρ. 6
µπορούν να συνοδεύονται από ανάλυση και εκτίµηση
της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ η δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1 βάσει αγοραίας αξίας.

8. Στην αποτίµηση αναφέρεται η κατάταξη των πιστω-
τών σε τάξεις, σύµφωνα µε την κατάταξή τους βάσει του
δικαίου ειδικής εκκαθάρισης, και η εκτίµηση της µεταχεί-
ρισης που θα µπορούσε να αναµένεται για κάθε τάξη µε-
τόχων και πιστωτών, αν το ίδρυµα ή η οντότητα των περ.
β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 τίθεται άµεσα σε εκ-
καθάριση κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότη-
τας, µε την επιφύλαξη της αρχής περί µη επιδείνωσης
της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 74.

9. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή
η συµµόρφωση µε τους όρους των παρ. 6 και 8 ή εφαρ-
µόζεται η παρ. 2, γίνεται προσωρινή αποτίµηση, η οποία
είναι σύµφωνη µε τους όρους της παρ. 3 και, στον βαθµό
που ευλόγως το επιτρέπουν οι περιστάσεις, µε τους ό-
ρους των παρ. 1, 6 και 8, έως ότου διενεργηθεί από ανε-
ξάρτητο εκτιµητή αποτίµηση που να είναι απολύτως συµ-
βατή µε όλους τους όρους που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο. Η εκ των υστέρων οριστική αποτίµηση, η οποία
διεξάγεται το συντοµότερο δυνατόν και πάντως εντός
της προθεσµίας που ορίζει η αρχή εξυγίανσης, µπορεί να
διενεργείται χωριστά από την αποτίµηση που αναφέρε-
ται στο άρθρο 74 ή ταυτόχρονα µε εκείνη και από τον ί-
διο ανεξάρτητο εκτιµητή, αλλά είναι διακριτή από την τε-
λευταία. Η προσωρινή αποτίµηση περιλαµβάνει απόθεµα
ασφαλείας για πρόσθετες ζηµίες δεόντως αιτιολογηµέ-
νο.

10. Οι σκοποί της εκ των υστέρων οριστικής αποτίµη-
σης είναι:
α) να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε ζηµίες επί των

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή
της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 αναγνωρίζονται µε πληρότητα στα λογιστικά βι-
βλία του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1,
β) να ληφθεί εµπεριστατωµένη απόφαση σχετικά µε ε-

πανεγγραφή απαιτήσεων των πιστωτών ή αύξηση της α-
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ξίας του καταβληθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε
την παρ. 11.

11. Σε περίπτωση που από την εκ των υστέρων οριστι-
κή αποτίµηση προκύψει διαφορά αξίας των στοιχείων ε-
νεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότη-
τας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 µεγαλύ-
τερη από αυτήν της προσωρινής αποτίµησης της διαφο-
ράς αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1, η αρχή εξυγίανσης µπορεί:
α) να ασκήσει τις εξουσίες της και να αυξήσει την αξία

των απαιτήσεων των πιστωτών ή των κατόχων των σχε-
τικών κεφαλαιακών µέσων που έχουν αποµειωθεί στο
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης παθητικού,
β) να εισηγηθεί σε µεταβατικό ίδρυµα ή εταιρεία δια-

χείρισης περιουσιακών στοιχείων να καταβάλει προς το
υπό εξυγίανση ίδρυµα επιπλέον αντάλλαγµα για τα περι-
ουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, ή, α-
νάλογα µε την περίπτωση, προς τους κατόχους των µε-
τοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας για τις µετοχές ή
τους τίτλους ιδιοκτησίας.

12. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να βασιστεί στην προ-
σωρινή αποτίµηση που διεξάγεται σύµφωνα µε την παρ.
9, προκειµένου να προβεί σε ενέργειες εξυγίανσης, συ-
µπεριλαµβανοµένης της ανάληψης του ελέγχου ενός ι-
δρύµατος που τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας, ή
µιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1, ή της άσκησης εξουσίας αποµείω-
σης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υ-
ποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59.

13. Η αποτίµηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της α-
πόφασης για την εφαρµογή µέτρου εξυγίανσης ή για την
άσκηση εξουσίας εξυγίανσης, ή της απόφασης για την ά-
σκηση της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαι-
ακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 59, και υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ως
στοιχείο της οικείας απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο
110.»

Άρθρο 66
Γενικές αρχές των µέτρων εξυγίανσης – Τροποποίηση

του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 
του ν. 4335/2015

(παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (A΄ 87), οι λέξεις «κεφαλαιακών µέ-
σων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κεφαλαιακών µέ-
σων και επιλέξιµων υποχρεώσεων» και η παρ. 7 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«7. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει έ-
να µέτρο εξυγίανσης σε ίδρυµα ή σε οντότητα των
περ.β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και η εν λόγω ε-
νέργεια εξυγίανσης επιβαρύνει τους πιστωτές ή οδηγεί
σε µετατροπή των απαιτήσεών τους, η αρχή εξυγίανσης
ασκεί την εξουσία αποµείωσης και µετατροπής κεφαλαι-
ακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 59 ακριβώς πριν ή παράλληλα µε την εφαρµο-
γή του µέτρου εξυγίανσης.»

Άρθρο 67
Πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού –

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015

(παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίσταται η περ. στ΄ και
προστίθεται περ. ι΄, στην παρ. 4 οι λέξεις «υποχρεώσεις
επιλέξιµες για την αναδιάρθρωση παθητικού» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις υποκείµενες σε α-
ναδιάρθρωση παθητικού», στο τέλος της παρ. 5 προστί-
θεται εδάφιο, στην παρ. 6 οι λέξεις «επιλέξιµων υποχρε-
ώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων
υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού», η παρ. 8 α-
ντικαθίσταται, στην περ. α΄ της παρ. 9 οι λέξεις «επιλέξι-
µων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υ-
ποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητι-
κού» και το εσωτερικό άρθρο 44 του άρθρου 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 44
Πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού 

(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αναδιάρθρωση παθητικού µπορεί να εφαρµόζεται
σε όλες τις υποχρεώσεις του ιδρύµατος ή της οντότητας
των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, σύµφωνα
µε τις παρ.2 ή 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί τις εξουσίες αποµείω-
σης ή µετατροπής όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώ-
σεις, ανεξαρτήτως αν αυτές διέπονται από το δίκαιο άλ-
λου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας:
α) τις εγγυηµένες καταθέσεις,
β) τις υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εξασφάλιση,

συµπεριλαµβανοµένων των καλυµµένων οµολόγων και
των υποχρεώσεων υπό µορφή χρηµατοπιστωτικών µέ-
σων που χρησιµοποιούνται για σκοπούς αντιστάθµισης
κινδύνου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
συνολικών στοιχείων κάλυψης και εξασφαλίζονται, κατά
τρόπον παρόµοιο µε αυτόν των καλυµµένων οµολόγων,
γ) κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή πε-

ριουσιακών στοιχείων πελατών ή χρηµάτων των πελα-
τών, συµπεριλαµβανοµένων περιουσιακών στοιχείων πε-
λατών ή χρηµάτων των πελατών που διακρατούν για λο-
γαριασµό τους οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζεται στην παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 4099/2012, ή οι Οργανισµοί Εναλλα-
κτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), όπως ορίζεται στην περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (A΄ 253), υπό
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πελάτες προστατεύονται
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας,
δ) κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτι-

κή σχέση µεταξύ του ιδρύµατος ή της οντότητας των
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 (ως καταπι-
στευµατοδόχου) και ενός άλλου προσώπου (ως δικαιού-
χου), υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω δικαιούχος
προστατεύεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία περί α-
φερεγγυότητας ή από τις διατάξεις του αστικού δικαίου,
ε) τις υποχρεώσεις προς ιδρύµατα, εξαιρουµένων των
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µελών του οµίλου, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα µι-
κρότερη των επτά (7) ηµερών,
στ) τις υποχρεώσεις που έχουν εναποµένουσα ληκτό-

τητα µικρότερη των επτά (7) ηµερών, έναντι συστηµάτων
ή διαχειριστών συστηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε
τον ν. 2789/2000 (Α΄ 21) ή των συµµετεχόντων σε αυτά
και που προκύπτουν από συµµετοχή στα εν λόγω συστή-
µατα, ή κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας εντός της ΕΕ βάσει του άρθρου 14
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012
για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς
αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγραφής συναλ-
λαγών (L 201) και κεντρικών αντισυµβαλλοµένων τρίτης
χώρας που έχουν αναγνωριστεί από την ΕΑΚΑΑ βάσει
του άρθρου 25 του εν λόγω Κανονισµού,
ζ) τις καταθέσεις του Τ.Ε.Κ.Ε. και του Συνεγγυητικού,
η) τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από:
αα) τους εργαζοµένους όσον αφορά δεδουλευµένες

αποδοχές, αποζηµιώσεις καταγγελίας, συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα ή άλλες σταθερές αποδοχές, εκτός από τη
µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών που δεν ρυθµίζε-
ται από συλλογική σύµβαση. Η µεταβλητή συνιστώσα
των αποδοχών των προσώπων που αναλαµβάνουν σηµα-
ντικούς κινδύνους, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρ-
θρου 84 του ν. 4261/2014 δεν εµπίπτει στην υποπερίπτω-
ση αυτή. Στην υποπερίπτωση αυτή εµπίπτουν οι έναντι
δικηγόρων υποχρεώσεις της περ. γ΄ του άρθρου 154 του
Πτωχευτικού Κώδικα,
ββ) τους εµπορικούς πιστωτές ή προµηθευτές, που

συνδέονται µε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο ί-
δρυµα ή στην οντότητα των περ. β ΄, γ ΄ ή δ ΄ της παρ.1
του άρθρου 1, τα οποία είναι κρίσιµα για την καθηµερινή
λειτουργία του, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών
πληροφορικής, κοινής ωφελείας, καθώς και της ενοικία-
σης, συντήρησης και φροντίδας των εγκαταστάσεων,
γγ) τις φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής α-

σφάλισης, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές είναι προνοµι-
ούχες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
δδ) τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων της Οδηγίας

2014/49/ΕΕ,
θ) τις υποχρεώσεις που εµπίπτουν στις περ. ζ΄, η΄ και

θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014,
ι) τις υποχρεώσεις προς ιδρύµατα ή οντότητες της

περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που αποτελούν
µέρος του ίδιου οµίλου εξυγίανσης χωρίς να συνιστούν
τα ίδια οντότητες εξυγίανσης, ανεξάρτητα από τη διάρ-
κειά τους εκτός από τις περιπτώσεις που αυτές οι υπο-
χρεώσεις κατατάσσονται σε κατώτερη σειρά από τις υ-
ποχρεώσεις που εµπίπτουν στην περ. θ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 145α του ν. 4261/2014. Σε περιπτώσεις όπου ι-
σχύει η εν λόγω εξαίρεση, η αρχή εξυγίανσης της σχετι-
κής θυγατρικής που δεν συνιστά οντότητα εξυγίανσης ε-
κτιµά κατά πόσον το ποσό των στοιχείων που πληρούν
τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 45στ είναι επαρ-
κές, ώστε να στηριχθεί η εφαρµογή της προτιµώµενης
στρατηγικής εξυγίανσης.

3. Όλα τα εξασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία που
σχετίζονται µε τα συνολικά στοιχεία κάλυψης καλυµµέ-
νων οµολογιών πρέπει να µην θίγονται, να παραµένουν
διαχωρισµένα και να έχουν επαρκή χρηµατοδότηση. Το
προηγούµενο εδάφιο και η περ. β΄ της παρ. 2 ανωτέρω
δεν εµποδίζουν την αρχή εξυγίανσης, όπου ενδείκνυται,
να ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής όσον α-

φορά οποιοδήποτε µέρος µιας εξασφαλισµένης υποχρέ-
ωσης που υπερβαίνει την αξία της εξασφάλισης.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί µεγάλων α-
νοιγµάτων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και του
ν. 4261/2014, προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα εξυ-
γίανσης των ιδρυµάτων και οµίλων, η αρχή εξυγίανσης
περιορίζει, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 25, τον βαθµό στον οποίο άλλα ιδρύµατα κατέχουν
υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση παθητικού,
εκτός από τις υποχρεώσεις τις οποίες κατέχουν µέλη
του ίδιου οµίλου.

5. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν εφαρµόζεται η α-
ναδιάρθρωση παθητικού, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να
εξαιρεί συνολικά ή εν µέρει ορισµένες υποχρεώσεις από
την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής ό-
ταν:
α) η συγκεκριµένη υποχρέωση δεν είναι δυνατόν να

περιληφθεί στην εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητι-
κού εντός εύλογου χρόνου, παρά τις εύλογες προσπά-
θειες της αρχής εξυγίανσης,
β) η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική

προκειµένου να επιτευχθεί η συνέχεια των κρίσιµων και
των βασικών επιχειρηµατικών λειτουργιών κατά τρόπο
που να διατηρεί την ικανότητα του υπό εξυγίανση ιδρύ-
µατος να συνεχίζει τις σηµαντικές λειτουργίες, υπηρε-
σίες και συναλλαγές του,
γ) η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική

προκειµένου να αποφευχθεί µια ευρεία µετάδοση κινδύ-
νου, ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιµες καταθέσεις φυσι-
κών προσώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επι-
χειρήσεων, η οποία θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουρ-
γία και την υποδοµή των χρηµατοοικονοµικών αγορών
κατά τρόπο που θα µπορούσε να προκαλέσει µεγάλη α-
ναστάτωση στην οικονοµία της Ελλάδας ή της ΕΕ, ή
δ) η εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού στις εν

λόγω υποχρεώσεις θα προκαλούσε αποµείωση αξίας τέ-
τοια, ώστε οι ζηµίες για τους λοιπούς πιστωτές θα ήταν
µεγαλύτερες από ό,τι εάν οι εν λόγω υποχρεώσεις εξαι-
ρούντο από την αναδιάρθρωση παθητικού.
Η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί προσεκτικά αν οι υπο-

χρεώσεις προς ιδρύµατα ή οντότητες των περ. β΄, γ΄ και
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που αποτελούν µέρος του ί-
διου οµίλου εξυγίανσης χωρίς να συνιστούν τα ίδια ο-
ντότητες εξυγίανσης και δεν εξαιρούνται από την εφαρ-
µογή των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής βάσει
της περ. ι΄ της παρ. 2 πρέπει να εξαιρεθούν ή να εξαιρε-
θούν µερικώς δυνάµει των περ. α΄ έως δ΄ του πρώτου ε-
δαφίου της παρούσας, προκειµένου να διασφαλιστεί η α-
ποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής εξυγίανσης.

6. Οι εξαιρέσεις δυνάµει της παρ. 5 µπορούν να εφαρ-
µόζονται είτε για να εξαιρεθεί πλήρως µια υποχρέωση α-
πό την αποµείωση είτε για να περιοριστεί ο βαθµός απο-
µείωσής της. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να ε-
ξαιρέσει συνολικά ή εν µέρει µια επιλέξιµη υποχρέωση ή
µια κατηγορία υποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρ-
θρωση παθητικού δυνάµει της παρούσας παραγράφου,
το επίπεδο αποµείωσης ή µετατροπής που εφαρµόζεται
σε άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις µπορεί να αυξηθεί
προκειµένου να ληφθούν υπόψη τέτοιες εξαιρέσεις, υπό
τον όρο ότι ως προς το επίπεδο αποµείωσης και µετα-
τροπής που εφαρµόζεται σε άλλες επιλέξιµες υποχρεώ-
σεις τηρείται η αρχή της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου
34.

7. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει
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συνολικά ή εν µέρει µια επιλέξιµη υποχρέωση ή µια κα-
τηγορία επιλέξιµων υποχρεώσεων λαµβάνει υπόψη τα ε-
ξής:
α) την αρχή ότι οι ζηµίες επιβαρύνουν πρώτους τους

µετόχους και στη συνέχεια τους πιστωτές του υπό εξυ-
γίανση ιδρύµατος κατά σειρά κατάταξης,
β) το επίπεδο της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών

που θα διατηρούσε το υπό εξυγίανση ίδρυµα εάν είχε ε-
ξαιρεθεί η υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, και
γ) την ανάγκη διατήρησης επαρκών πόρων για τη χρη-

µατοδότηση της εξυγίανσης.
8. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει

συνολικά ή εν µέρει µια υποχρέωση υποκείµενη σε ανα-
διάρθρωση παθητικού ή κατηγορία υποχρεώσεων υπο-
κείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού δυνάµει του πα-
ρόντος και οι ζηµίες που θα προέκυπταν για τις εν λόγω
υποχρεώσεις δεν έχουν µετακυλιστεί πλήρως σε άλλους
πιστωτές, το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να συνεισφέρει
στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ώστε να επιτύχει ένα ή και τα
δύο ακόλουθα:
α) να καλυφθούν τυχόν ζηµίες που δεν απορροφήθη-

καν από τις υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρ-
θρωση παθητικού και να µηδενισθεί η καθαρή αξία των
στοιχείων ενεργητικού του υπό εξυγίανση ιδρύµατος
σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 46, 
β) να αγοράσει µετοχές ή άλλα µέσα ιδιοκτησίας ή κε-

φαλαιακά µέσα του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, προκειµέ-
νου να ανακεφαλαιοποιηθεί το ίδρυµα σύµφωνα µε την
περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 46.

9. Το Ταµείο Εξυγίανσης προβαίνει στη συνεισφορά
της παρ. 8 µόνον όταν:
α) οι µέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και

οι κάτοχοι σχετικών κεφαλαιακών µέσων και άλλων υπο-
χρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού,
µέσω αποµείωσης, µετατροπής ή µε άλλο τρόπο, έχουν
συνεισφέρει στην απορρόφηση των ζηµιών και την ανα-
κεφαλαιοποίηση µε ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβανο-
µένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύµα-
τος, ως είχαν κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι ενέρ-
γειες εξυγίανσης και σύµφωνα µε την αποτίµηση που
προβλέπεται στο άρθρο 36, και
β) η συνεισφορά του Ταµείου Εξυγίανσης δεν υπερβαί-

νει το 5% των συνολικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβα-
νοµένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύ-
µατος, ως είχαν κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι ε-
νέργειες εξυγίανσης και σύµφωνα µε την αποτίµηση που
προβλέπεται στο άρθρο 36.

10. Η συνεισφορά του Ταµείου Εξυγίανσης που ανα-
φέρεται στην παρ. 8 µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε:
α) το διαθέσιµο στο Ταµείο Εξυγίανσης ποσό που συ-

γκεντρώθηκε µέσω των εισφορών των ιδρυµάτων µε ά-
δεια λειτουργίας στην Ελλάδα και των υποκαταστηµά-
των τρίτης χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 98,
β) το ποσό που µπορεί να αντληθεί µέσω έκτακτων εκ

των υστέρων εισφορών σύµφωνα µε το άρθρο 99 εντός
περιόδου τριών ετών, και
γ) εφόσον τα αναφερόµενα στις περ. α΄ και β΄ της πα-

ρούσας παραγράφου ποσά δεν επαρκούν, µε ποσά που
συγκεντρώνονται από εναλλακτικές πηγές χρηµατοδό-

τησης σύµφωνα µε το άρθρο 100.
11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρχή εξυγίανσης

µπορεί να αναζητήσει περαιτέρω χρηµατοδότηση από ε-
ναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης αφού προηγουµέ-
νως:
α) έχει καλυφθεί το όριο του 5% που προβλέπεται

στην περ. β΄ της παρ. 9 και
β) έχουν αποµειωθεί ή µετατραπεί πλήρως όλες οι µη

εξασφαλισµένες, µη προνοµιούχες υποχρεώσεις, πλην
των επιλέξιµων καταθέσεων.
Ως εναλλακτική ή επιπρόσθετη λύση, όταν πληρούνται

οι όροι του πρώτου εδαφίου, το Ταµείο Εξυγίανσης µπο-
ρεί να προβεί σε εισφορά από πόρους που συγκεντρώθη-
καν µέσω τακτικών εκ των προτέρων εισφορών σύµφω-
να µε το άρθρο 98 και οι οποίες δεν έχουν χρησιµοποιη-
θεί ακόµα.

12. Κατά παρέκκλιση από την περ. α΄ της παρ. 9, το
Σκέλος Εξυγίανσης του Τ.Ε.Κ.Ε. µπορεί επίσης να προ-
βεί σε συνεισφορά όπως προβλέπεται στην παρ. 8, υπό
τον όρο ότι:
α) η συνεισφορά στην απορρόφηση των ζηµιών και την

ανακεφαλαιοποίηση που αναφέρεται στην περ. α) της
παρ. 9 ισούται µε ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 20% των
σταθµισµένων βάσει κινδύνου στοιχείων του ενεργητι-
κού του σχετικού ιδρύµατος,
β) έχει στη διάθεση του, µέσω τακτικών εκ των προτέ-

ρων εισφορών (µη συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών
του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε.), που
συγκεντρώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 98, ποσό το ο-
ποίο ισούται τουλάχιστον µε το 3% των εγγυηµένων κα-
ταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε άδεια λει-
τουργίας στην Ελλάδα, και
γ) το σχετικό ίδρυµα διαθέτει στοιχεία ενεργητικού µε

αξία µικρότερη των εννιακοσίων (900) δισεκατοµµυρίων
ευρώ σε ενοποιηµένη βάση.

13. Πριν από τη χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης υ-
ποχρέωσης δυνάµει των παρ. 5 και 6, η αρχή εξυγίανσης
ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν η εξαίρεση απαι-
τεί συνεισφορά από το Ταµείο Εξυγίανσης ή από εναλ-
λακτική πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις παρ. 8 έ-
ως 12, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται, εντός 24 ωρών
από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, ή εντός
µεγαλύτερου διαστήµατος κατόπιν της συγκατάθεσης
της αρχής εξυγίανσης, να απαγορεύσει ή να απαιτήσει
τροποποιήσεις στην προτεινόµενη εξαίρεση αν δεν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των
κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθησοµένων πράξεων προκειµέ-
νου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγο-
ράς. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς να θίγεται η εφαρµογή
του πλαισίου των κανόνων της �� για τις κρατικές ενι-
σχύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Άρθρο 68
Πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης

εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες – Προσθήκη άρθρου
µετά το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2

του ν. 4335/2015
(παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 44 του άρθρου 2 του v.
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4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 44α ως
εξής: 

«Άρθρο 44α
Πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης

εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες
(παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του v. 4514/2018
(Α΄ 14), για την πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων που
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας
για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
(L 176), µε εξαίρεση την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου
72α και τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κα-
νονισµού, σε ιδιώτη πελάτη, όπως ορίζεται στην παρ. 11
του άρθρου 4 του v. 4514/2018, καθορίζεται ελάχιστο ο-
νοµαστικό ποσό εκάστου τίτλου εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ.

2. Το παρόν εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1, εφόσον ο σχετικός τίτλος έχει εκδο-
θεί από τη θέση του παρόντος σε ισχύ και έπειτα.»

Άρθρο 69
Εφαρµογή και υπολογισµός της ελάχιστης απαίτησης

για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις – 
Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 45 

του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(A΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 45
Εφαρµογή και υπολογισµός της ελάχιστης απαίτησης
για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις (παρ. 17

του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις
περ. β΄, γ΄και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 πληρούν ανά
πάσα στιγµή την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξι-
µων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το παρόν και σύµφωνα
µε τα άρθρα 45α έως 45θ.

2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 υπολογίζε-
ται σύµφωνα µε τις παρ. 3, 5 ή 7 του άρθρου 45γ, ανάλο-
γα µε την περίπτωση, ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων και εκφράζεται ως ποσο-
στό:
α) του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο της σχε-

τικής οντότητας που αναφέρεται στην παρ. 1, όπως αυτό
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ι-
δρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποί-
ηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176), και
β) του µέτρου συνολικού ανοίγµατος της σχετικής ο-

ντότητας που αναφέρεται στην παρ. 1, όπως υπολογίζε-
ται σύµφωνα µε τα άρθρα 429 και 429α του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013.»

Άρθρο 70
Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια 

κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις – Προσθήκη άρ-
θρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 

του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45α ως
εξής:

«Άρθρο 45α
Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια 

κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, η αρχή εξυγίαν-
σης εξαιρεί από την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45
τα ιδρύµατα ενυπόθηκης πίστης τα οποία χρηµατοδοτού-
νται από καλυµµένα οµόλογα και τα οποία, σύµφωνα µε
το εθνικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται να δέχονται καταθέ-
σεις, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εν λόγω ιδρύµατα τίθενται σε εκκαθάριση στο

πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας, ή
µέσω άλλων διαδικασιών που προορίζονται για τα εν λό-
γω ιδρύµατα σύµφωνα µε τα άρθρο 38, 40 ή 42, και
β) οι διαδικασίες που αναφέρονται στην περ. α’ εξα-

σφαλίζουν ότι οι πιστωτές των εν λόγω ιδρυµάτων, συ-
µπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση όσων κατέχουν
καλυµµένα οµόλογα, υφίστανται ζηµίες κατά τρόπο που
ανταποκρίνεται στους στόχους της εξυγίανσης.

2. Τα ιδρύµατα που απαλλάσσονται από την υποχρέω-
ση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 δεν συ-
µπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 45ε.»

Άρθρο 71
Επιλέξιµες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης -

Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (A΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45α
του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45β ως ε-
ξής:

«Άρθρο 45β
Επιλέξιµες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υπο-
χρεώσεων οντοτήτων εξυγίανσης συµπεριλαµβάνονται
µόνο οι υποχρεώσεις που πληρούν τους όρους που ανα-
φέρονται στα ακόλουθα άρθρα του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επι-
χειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονι-
σµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176):

α) άρθρο 72α,
β) άρθρο 72β, µε εξαίρεση την περ. δ΄ της παρ. 2, και
γ) άρθρο 72γ.

76



Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όποτε ο πα-
ρών νόµος αναφέρεται στις απαιτήσεις του άρθρου 92α
ή του άρθρου 92β του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ως ε-
πιλέξιµες υποχρεώσεις για τον σκοπό των εν λόγω άρ-
θρων νοούνται οι επιλέξιµες υποχρεώσεις όπως ορίζο-
νται στο άρθρο 72ια του ιδίου Κανονισµού και προσδιορί-
ζονται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 5Α του Τίτλου Ι του Μέ-
ρους Β΄ (άρθρα 72α- 72ιβ) του εν λόγω Κανονισµού.

2. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρεωστικούς
τίτλους µε ενσωµατωµένα παράγωγα, όπως δοµηµένα
προϊόντα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου ε-
δαφίου της παρ. 1, µε εξαίρεση την περ. ιβ΄ της παρ. 2
του άρθρου 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, περι-
λαµβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξι-
µων υποχρεώσεων µόνον εφόσον πληρούται µία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ποσό κεφαλαίου της υποχρέωσης που προκύ-
πτει από τον χρεωστικό τίτλο είναι γνωστό κατά τον
χρόνο έκδοσης, είναι σταθερό ή αυξανόµενο και δεν ε-
πηρεάζεται από ένα ενσωµατωµένο παράγωγο στοιχείο
και το συνολικό ποσό της υποχρέωσης που προκύπτει α-
πό το χρεωστικό µέσο, συµπεριλαµβανοµένου του ενσω-
µατωµένου παραγώγου, δύναται να αποτιµάται καθηµε-
ρινά στο πλαίσιο µιας ενεργούς και ρευστής αγοράς δι-
πλής κατεύθυνσης για ισοδύναµο µέσο χωρίς πιστωτικό
κίνδυνο, σύµφωνα µε τα άρθρα 104 και 105 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 575/2013 ή
β) το χρεωστικό µέσο περιλαµβάνει συµβατική ρήτρα

που ορίζει ότι η αξία της απαίτησης σε περίπτωση αφε-
ρεγγυότητας ή και εξυγίανσης του εκδότη είναι σταθερή
ή αυξανόµενη και δεν υπερβαίνει το αρχικά καταβληθέν
ποσό της υποχρέωσης.

Τα χρεωστικά µέσα που αναφέρονται στο πρώτο εδά-
φιο, συµπεριλαµβανοµένων των ενσωµατωµένων παρα-
γώγων τους, δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε συµφωνία
συµψηφισµού και η αποτίµησή τους δεν υπόκειται στην
παρ. 3 του άρθρου 49.

Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
περιλαµβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων µόνο για το τµήµα της υποχρέω-
σης που αντιστοιχεί στο ποσό κεφαλαίου που αναφέρε-
ται στην περ. α΄ ή στο σταθερό ή αυξανόµενο ποσό που
αναφέρεται στην περ. β΄.

3. Όταν οι υποχρεώσεις εκδίδονται από θυγατρική ε-
γκατεστηµένη στην ΕΕ, η οποία ανήκει στον ίδιο όµιλο
εξυγίανσης µε την οντότητα εξυγίανσης, σε υφιστάµενο
µέτοχο που δεν αποτελεί µέρος του ίδιου οµίλου εξυ-
γίανσης, οι υποχρεώσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται στο
ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων
της εν λόγω οντότητας εξυγίανσης, υπό την προϋπόθε-
ση ότι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εκδίδονται σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 45στ,

β) η άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής
έναντι των εν λόγω υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρ-
θρο 59 ή το άρθρο 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυ-
γατρικής από την οντότητα εξυγίανσης,

γ) οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό
που ισούται µε το ποσό που προκύπτει µε την αφαίρεση:

i) του αθροίσµατος των υποχρεώσεων που εκδίδονται
προς την οντότητα εξυγίανσης και αγοράζονται από αυ-

τήν, είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω άλλων οντοτήτων του
ίδιου οµίλου εξυγίανσης και του ποσού των ιδίων κεφα-
λαίων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε την περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 45στ, από

ii) το ποσό που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 45στ.

4. Με την επιφύλαξη της ελάχιστης απαίτησης της
παρ. 4 του άρθρου 45γ και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 45δ, η αρχή εξυγίανσης µεριµνά ώστε τµήµα της α-
παίτησης του άρθρου 45ε ίσο µε το οκτώ τοις εκατό (8%)
των συνολικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των ιδίων κεφαλαίων, καλύπτεται από οντότητες εξυ-
γίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης υποκεί-
µενες στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ µε ίδια κεφάλαια
και µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφά-
λισης ή υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3. Η
αρχή εξυγίανσης µπορεί να επιτρέψει την κάλυψη επιπέ-
δου χαµηλότερου από το οκτώ τοις εκατό (8%) των συ-
νολικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ι-
δίων κεφαλαίων, αλλά υψηλότερου από το ποσό που
προκύπτει από την εφαρµογή του τύπου (1-(X1/X2)) x
8% των συνολικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ιδίων κεφαλαίων, από οντότητες εξυγίανσης
που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης υποκείµενες
στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, µε ίδια κεφάλαια και µέ-
σα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης, ή
υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του παρό-
ντος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της
παρ. 3 του άρθρου 72β του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013,
όπου, τηρουµένου του ορίου της αναλογίας της µείωσης
που είναι δυνατή δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 72β του
εν λόγω Κανονισµού:

X1 = 3,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και

X2 = το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα του
18% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπο-
λογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 575/2013 και του ποσού της συνολικής α-
παίτησης αποθεµάτων ασφαλείας.

Όταν, για τις οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται
στην παρ. 4 του άρθρου 45γ, η εφαρµογή του πρώτου ε-
δαφίου της παρούσας οδηγεί σε απαίτηση άνω του είκο-
σι επτά τοις εκατό (27%) του συνολικού ποσού έκθεσης
σε κίνδυνο, η αρχή εξυγίανσης περιορίζει, για την οικεία
οντότητα εξυγίανσης, το µέρος της απαίτησης που ανα-
φέρεται στο άρθρο 45ε, η οποία καλύπτεται από ίδια κε-
φάλαια, µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξα-
σφάλισης ή τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ.
3 σε ποσό ίσο προς το είκοσι επτά τοις εκατό (27%) του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο, εάν η αρχή εξυ-
γίανσης έχει αξιολογήσει ότι:

α) η πρόσβαση στο Ταµείο Εξυγίανσης δεν λαµβάνε-
ται υπόψη στο σχέδιο εξυγίανσης ως επιλογή για την ε-
ξυγίανση της εν λόγω οντότητας εξυγίανσης, και

β) όταν δεν εφαρµόζεται η περ. α΄, η απαίτηση που α-
ναφέρεται στο άρθρο 45ε επιτρέπει στην εν λόγω οντό-
τητα εξυγίανσης να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 9 ή
της παρ. 12 του άρθρου 44, κατά περίπτωση.

Κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο δεύτερο ε-
δάφιο, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει επίσης υπόψη τον
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κίνδυνο δυσανάλογης επίπτωσης στο επιχειρηµατικό µο-
ντέλο της οικείας οντότητας εξυγίανσης.

Για τις οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην
παρ. 5 του άρθρου 45γ, το δεύτερο εδάφιο της παρού-
σας δεν εφαρµόζεται.

5. Για τις οντότητες εξυγίανσης που δεν είναι ούτε G-
SIIs ούτε οντότητες εξυγίανσης υποκείµενες στην παρ.
4 ή 5 του άρθρου 45γ, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απο-
φασίσει ότι τµήµα της απαίτησης του άρθρου 45ε, είτε έ-
ως το οκτώ τοις εκατό (8%) των συνολικών υποχρεώσε-
ων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων, της ο-
ντότητας είτε έως το ποσό που προκύπτει από τον τύπο
της παρ. 7, ανάλογα µε το ποιο είναι υψηλότερο, καλύ-
πτεται µε ίδια κεφάλαια και µέσα επιλέξιµων υποχρεώ-
σεων µειωµένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις που ανα-
φέρονται στην παρ. 3, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:

α) οι υποχρεώσεις µη µειωµένης εξασφάλισης που α-
ναφέρονται στις παρ. 1 και 2 έχουν την ίδια εξοφλητική
προτεραιότητα στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότη-
τας µε ορισµένες υποχρεώσεις που εξαιρούνται από την
άσκηση των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 ή την παρ. 5 του άρ-
θρου 44,

β) υπάρχει κίνδυνος, µετά τη σχεδιαζόµενη εφαρµογή
των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής σε υποχρεώ-
σεις µη µειωµένης εξασφάλισης που δεν εξαιρούνται α-
πό την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης και µετατρο-
πής σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 ή την παρ. 5
του άρθρου 44, οι πιστωτές µε απαιτήσεις που απορρέ-
ουν από τις εν λόγω υποχρεώσεις να υποστούν µεγαλύ-
τερες ζηµίες από όσες θα υφίσταντο κατά την εκκαθάρι-
ση υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

γ) το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και άλλων υποχρεώ-
σεων µειωµένης εξασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό
που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι πιστωτές που
αναφέρονται στην περ. β΄ δεν υφίστανται ζηµίες πάνω
από το επίπεδο των ζηµιών τις οποίες θα είχαν διαφορε-
τικά υποστεί σε περίπτωση εκκαθάρισης υπό τις συνή-
θεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Εάν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι, εντός µιας
κατηγορίας υποχρεώσεων η οποία περιλαµβάνει επιλέξι-
µες υποχρεώσεις, το ποσό των υποχρεώσεων που εξαι-
ρούνται ή είναι ευλόγως πιθανό ότι θα εξαιρεθούν από
την εφαρµογή των εξουσιών αποµείωσης και µετατρο-
πής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44 ή την παρ. 5
του άρθρου 44, ανέρχεται σε άνω του δέκα τοις εκατό
(10%) της εν λόγω κατηγορίας, η αρχή εξυγίανσης αξιο-
λογεί τον κίνδυνο που αναφέρεται στην περ. β΄ του
πρώτου εδαφίου της παρούσας.

6. Για τους σκοπούς των παρ. 4, 5 και 7, οι υποχρεώ-
σεις που προκύπτουν από παράγωγα περιλαµβάνονται
στις συνολικές υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται
πλήρως τα δικαιώµατα συµψηφισµού του αντισυµβαλλο-
µένου.

Τα ίδια κεφάλαια της οντότητας εξυγίανσης που χρη-
σιµοποιούνται για τη συµµόρφωση µε τη συνολική απαί-
τηση αποθεµάτων ασφαλείας είναι επιλέξιµα για τη συµ-
µόρφωση µε την απαίτηση των παρ. 4, 5 και 7.

7. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, η αρχή εξυγίαν-
σης µπορεί να αποφασίσει ότι η απαίτηση που αναφέρε-

ται στο άρθρο 45ε ικανοποιείται από οντότητες εξυγίαν-
σης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης που υπό-
κεινται στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ µε ίδια κεφάλαια,
µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης
ή τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3, στον
βαθµό που το άθροισµα των εν λόγω ιδίων κεφαλαίων,
µέσων και υποχρεώσεων, λόγω της υποχρέωσης της ο-
ντότητας εξυγίανσης να συµµορφώνεται µε τη συνολική
απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, στην παρ. 6 του άρθρου 45γ και στο άρθρο 45ε
του παρόντος, δεν υπερβαίνει το υψηλότερο µεταξύ:

α) του οκτώ τοις εκατό (8%) του συνόλου των υπο-
χρεώσεων της οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ι-
δίων κεφαλαίων, ή

β) του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή του
τύπου Ax2 +Bx2 +C, όπου A, B και C είναι τα ακόλουθα
ποσά:

A = το ποσό που προκύπτει από την απαίτηση που α-
ναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013,

B = το ποσό που προκύπτει από την απαίτηση που α-
ναφέρεται στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄ 107),

C = το ποσό που προκύπτει από τη συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας.

8. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ασκεί την εξουσία
της παρ. 7 όσον αφορά στις οντότητες εξυγίανσης που
είναι G-SIIs ή υπόκεινται στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ
και πληρούν µία από τις προϋποθέσεις των περ. α΄, β΄ ή
γ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρούσας έως το όριο του
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των οντοτήτων ε-
ξυγίανσης που είναι G-SIIs ή υπόκεινται στις παρ. 4 ή 5
του άρθρου 45γ και για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης κα-
θορίζει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.

Οι προϋποθέσεις θεωρούνται από την αρχή εξυγίαν-
σης ως εξής:

α) έχουν διαπιστωθεί ουσιαστικά εµπόδια στη δυνατό-
τητα εξυγίανσης στην προηγούµενη αξιολόγηση της δυ-
νατότητας εξυγίανσης και:

i) δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα µετά την εφαρ-
µογή των µέτρων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρ-
θρου 25 εντός της προθεσµίας που έχει ορίσει η αρχή ε-
ξυγίανσης, ή

ii) τα διαπιστωθέντα ουσιαστικά εµπόδια δεν µπορούν
να αντιµετωπιστούν µε κανένα από τα µέτρα που αναφέ-
ρονται στην παρ. 6 του άρθρου 25 και η άσκηση της ε-
ξουσίας της παρ. 7 του παρόντος θα αντιστάθµιζε εν µέ-
ρει ή πλήρως την αρνητική συνέπεια των ουσιαστικών ε-
µποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης,

β) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι η προτιµώµενη στρα-
τηγική εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης είναι πε-
ριορισµένα εφικτή και αξιόπιστη, λαµβανοµένων υπόψη
του µεγέθους, της διασύνδεσης, της φύσης, του εύρους,
του κινδύνου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτή-
των της οντότητας, του νοµικού της καθεστώτος και της
µετοχικής της δοµής, ή

γ) η απαίτηση του άρθρου 96α του ν. 4261/2014 (Α΄
107) αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η οντότητα εξυγίαν-
σης που είναι G-SII ή που υπόκειται στην παρ. 4 ή 5 του
άρθρου 45γ, καθόσον αφορά την επικινδυνότητα, συγκα-
ταλέγεται στο ανώτερο είκοσι τοις εκατό (20%) των ι-
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δρυµάτων για τα οποία η αρχή εξυγίανσης καθορίζει την
απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45.

Για τους σκοπούς των ποσοστών που αναφέρονται
στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης
στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο τον αριθµό
που προκύπτει από τον υπολογισµό.

9. Η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει τις αποφάσεις που α-
ναφέρονται στις παρ. 5 ή 7, µετά από διαβούλευση µε
την αρµόδια αρχή.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, η αρχή εξυ-
γίανσης λαµβάνει επίσης υπόψη:

α) το βάθος της αγοράς για τα µέσα ιδίων κεφαλαίων
και τα µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξα-
σφάλισης της οντότητας εξυγίανσης, την τιµολόγηση
των εν λόγω µέσων, όπου υπάρχουν, και τον χρόνο που
απαιτείται για την εκτέλεση κάθε πράξης που είναι ανα-
γκαία για τη συµµόρφωση µε την απόφαση,

β) το ποσό των µέσων επιλέξιµων υποχρεώσεων που
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και οι οποίες
έχουν ληκτότητα µικρότερη του ενός έτους από την ηµε-
ροµηνία της απόφασης µε σκοπό την ποσοτική προσαρ-
µογή των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παρ. 5 και
7,

γ) τη διαθεσιµότητα και το ποσό των µέσων που πλη-
ρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρ-
θρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, εκτός από την
περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονι-
σµού,

δ) εάν, σε σύγκριση µε τις επιλέξιµες υποχρεώσεις και
τα ίδια κεφάλαια της οντότητας εξυγίανσης, το ποσό
των υποχρεώσεων που εξαιρούνται από την εφαρµογή
των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής σύµφωνα µε
τις παρ. 2 ή 5 του άρθρου 44 και οι οποίες, στις συνήθεις
διαδικασίες αφερεγγυότητας, κατατάσσονται σε ίση ή
χαµηλότερη θέση από τις επιλέξιµες υποχρεώσεις µε
την υψηλότερη κατάταξη, είναι σηµαντικό. Εφόσον το
ποσό των εξαιρούµενων υποχρεώσεων δεν υπερβαίνει
το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ιδίων κεφαλαί-
ων και των επιλέξιµων υποχρεώσεων της οντότητας ε-
ξυγίανσης, το εξαιρούµενο ποσό θεωρείται µη σηµαντι-
κό. Πάνω από το όριο αυτό, η σηµασία των εξαιρούµε-
νων υποχρεώσεων εκτιµάται από τις αρχές εξυγίανσης,

ε) το επιχειρηµατικό µοντέλο, το µοντέλο χρηµατοδό-
τησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας εξυγίαν-
σης, καθώς και τη σταθερότητα και την ικανότητά της να
συνεισφέρει στην οικονοµία, και

στ) την επίπτωση του πιθανού κόστους αναδιάρθρω-
σης στην ανακεφαλαιοποίηση της οντότητας εξυγίαν-
σης.»

Άρθρο 72
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις- Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 

του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (A΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45β
του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45γ ως ε-
ξής:

«Άρθρο 45γ
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια εφά-

λαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 45 καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης, κατόπιν
διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, βάσει των ακόλου-
θων κριτηρίων:

α) της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι ο όµιλος εξυγίαν-
σης µπορεί να εξυγιανθεί µέσω της εφαρµογής των µέ-
τρων εξυγίανσης στην οντότητα εξυγίανσης συµπερι-
λαµβανοµένου, ενδεχοµένως, του µέτρου της αναδιάρ-
θρωσης παθητικού, κατά τρόπον που να ανταποκρίνεται
στους στόχους εξυγίανσης,

β) της ανάγκης να διασφαλιστεί, σε ενδεδειγµένες
περιπτώσεις, ότι η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρι-
κές της που είναι ιδρύµατα ή οντότητες που αναφέρο-
νται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, αλ-
λά όχι οντότητες εξυγίανσης, διαθέτουν επαρκή ίδια κε-
φάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις, ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι, σε περίπτωση που εφαρµόζονταν σε αυτές το
µέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού ή οι εξουσίες απο-
µείωσης και µετατροπής, αντιστοίχως, οι ζηµίες θα µπο-
ρούσαν να απορροφηθούν και ο συνολικός δείκτης
κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, ο δείκτης µόχλευσης
των σχετικών οντοτήτων µπορεί να αποκατασταθεί
σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, προκειµένου να είναι σε
θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις
της άδειας λειτουργίας και να συνεχίσουν να ασκούν τις
δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια λει-
τουργίας βάσει του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή του
ν. 4514/2018 (Α΄ 14),

γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, εάν το σχέδιο εξυ-
γίανσης προβλέπει ότι ορισµένες κατηγορίες επιλέξιµων
υποχρεώσεων ενδέχεται να εξαιρεθούν από την ανα-
διάρθρωση παθητικού δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 44
ή µπορούν να µεταβιβαστούν πλήρως σε αποκτώντα στο
πλαίσιο µερικής µεταβίβασης, η οντότητα εξυγίανσης
διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και άλλες επιλέξιµες υπο-
χρεώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ζηµίες θα µπο-
ρούσαν να απορροφηθούν και ο συνολικός δείκτης κε-
φαλαίου και, κατά περίπτωση, ο δείκτης µόχλευσης της
οντότητας εξυγίανσης µπορούν να αποκατασταθούν σε
επίπεδο που είναι αναγκαίο, προκειµένου να είναι σε θέ-
ση να εξακολουθήσει να πληροί τις προϋποθέσεις της ά-
δειας λειτουργίας και να συνεχίσει να ασκεί τις δραστη-
ριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας βά-
σει του ν. 4261/2014 ή του ν. 4514/2018,

δ) το µέγεθος, το επιχειρηµατικό µοντέλο, το µοντέλο
χρηµατοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας,

ε) τον βαθµό στον οποίον η αφερεγγυότητα της οντό-
τητας θα είχε δυσµενείς συνέπειες στη χρηµατοπιστωτι-
κή σταθερότητα, µεταξύ άλλων, µέσω της µετάδοσης σε
άλλα ιδρύµατα ή οντότητες, λόγω της διασύνδεσης της
οντότητας µε άλλα ιδρύµατα ή οντότητες ή µε το υπό-
λοιπο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

2. Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης προβλέ-
πει, ότι η ενέργεια εξυγίανσης πρέπει να αναλαµβάνεται
ή οι εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής των σχετικών
κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 59, να ασκούνται σύµφωνα µε το σχε-
τικό σενάριο εξυγίανσης που αναφέρεται στην παρ. 3
του άρθρου 18, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1
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του άρθρου 45 ισούται µε ποσό ικανό να διασφαλίσει ότι:
α) οι ζηµίες που αναµένεται να υποστεί η οντότητα α-

πορροφώνται πλήρως («απορρόφηση ζηµιών»),
β) η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που

είναι ιδρύµατα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ.
β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αλλά όχι οντότη-
τες εξυγίανσης, ανακεφαλαιοποιούνται στο αναγκαίο ε-
πίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να
πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας λειτουρ-
γίας και να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες για τις ο-
ποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάµει του ν.
4261/2014, του ν. 4514/2018 ή ισοδύναµης νοµοθετικής
πράξης για ενδεδειγµένο χρονικό διάστηµα το οποίο δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος («ανακεφαλαιοποίηση»).

Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει,
ότι η οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση κατά τις συνήθεις
διαδικασίες αφερεγγυότητας, η αρχή εξυγίανσης αξιο-
λογεί κατά πόσον δικαιολογείται να περιοριστεί η απαί-
τηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 για την
εν λόγω οντότητα, ώστε να µην υπερβαίνει ένα ποσό το
οποίο επαρκεί για την απορρόφηση των ζηµιών σύµφω-
να µε την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου.

Η αξιολόγηση της αρχής εξυγίανσης περιλαµβάνει, ει-
δικότερα, αξιολόγηση του ορίου που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο από την άποψη τυχόν επίπτωσης στη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και στον κίνδυνο µετά-
δοσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.

3. Για τις οντότητες εξυγίανσης, το ποσό που αναφέ-
ρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 έχει ως εξής:
α) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης

που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε
την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:

i) του ποσού των ζηµιών που θα απορροφηθούν κατά
την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που
αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ι-
δρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποί-
ηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) και
στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄107) σχετικά µε την
οντότητα εξυγίανσης σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου ε-
ξυγίανσης, και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει
στον όµιλο εξυγίανσης που προκύπτει από την εξυγίαν-
ση να αποκαταστήσει τη συµµόρφωσή του µε την απαί-
τηση ως προς τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου που ανα-
φέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 575/2013, καθώς και µε την απαίτηση που
αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄107), σε
ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου εξυγίανσης µετά την εφαρ-
µογή της προτιµώµενης στρατηγικής εξυγίανσης, και
β) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης

που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:

i) του ποσού των ζηµιών που θα απορροφηθούν κατά
την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στην απαίτηση του
δείκτη µόχλευσης της οντότητας εξυγίανσης που ανα-
φέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κα-

νονισµού (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου
εξυγίανσης και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει
στον όµιλο εξυγίανσης που προκύπτει από την εξυγίαν-
ση να αποκαταστήσει τη συµµόρφωσή του µε την απαί-
τηση ως προς τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται
στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου εξυγίαν-
σης µετά την εφαρµογή της προτιµώµενης στρατηγικής
εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου

45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώ-
ντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α΄
του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του συνολικού
ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου

45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώ-
ντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. β΄
του πρώτου εδαφίου της παρούσας, δια του µέτρου συ-
νολικού ανοίγµατος . 
Κατά τον καθορισµό της συγκεκριµένης απαίτησης

που αναφέρεται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη της τις α-
παιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 56
και στις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44.
Κατά τον καθορισµό των ποσών ανακεφαλαιοποίησης

που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια, η αρχή εξυ-
γίανσης:
α) χρησιµοποιεί τις πλέον πρόσφατες τιµές που έχουν

αναφερθεί για το σχετικό συνολικό ποσό της έκθεσης σε
κίνδυνο ή για το µέτρο συνολικού ανοίγµατος του δείκτη
µόχλευσης όπως προσαρµόζονται για τυχόν αλλαγές
που προκύπτουν από ενέργειες εξυγίανσης προβλεπό-
µενες στο σχέδιο εξυγίανσης, και
β) κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, προ-

σαρµόζει προς τα κάτω ή προς τα πάνω το ποσό που α-
ντιστοιχεί στην ισχύουσα απαίτηση που αναφέρεται στο
άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), προκειµένου να
καθορίσει την απαίτηση που εφαρµόζεται στην οντότητα
εξυγίανσης µετά την εφαρµογή της προτιµώµενης στρα-
τηγικής εξυγίανσης.
Η αρχή εξυγίανσης είναι σε θέση να αυξήσει την απαί-

τηση που προβλέπεται στην υποπερ. ii της περ. α΄ του
πρώτου εδαφίου µε κατάλληλο ποσό, ώστε να εξασφα-
λίσει ότι, µετά την εξυγίανση, η οντότητα διατηρεί επαρ-
κή εµπιστοσύνη της αγοράς για κατάλληλο χρονικό διά-
στηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Όταν εφαρµόζεται το έκτο εδάφιο της παρούσας, το

ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο αυτό ισούται µε τη συ-
νολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας που πρόκειται
να ισχύσει µετά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης
µείον το ποσό που αναφέρεται στην περ. α΄ του σηµείου
6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014.
Το ποσό που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρού-

σας προσαρµόζεται προς τα κάτω εάν, κατόπιν διαβού-
λευσης µε την αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπι-
στώσει ότι θα ήταν εφικτό και αξιόπιστο να οριστεί χα-
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µηλότερο ποσό που θα επαρκούσε για να διατηρηθεί η ε-
µπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η
συνεχής επιτέλεση κρίσιµων λειτουργιών από το ίδρυµα
ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1, όσο και η πρόσβαση σε χρηµα-
τοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δηµόσια χρηµα-
τοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταµείου Ε-
ξυγίανσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 96 και τις
παρ. 9 και 12 του άρθρου 44, µετά την εφαρµογή της
στρατηγικής εξυγίανσης. Το ποσό αυτό προσαρµόζεται
προς τα πάνω εάν, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµό-
δια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι απαιτείται
υψηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη της α-
γοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλε-
ση των κρίσιµων λειτουργιών από το ίδρυµα ή την οντό-
τητα όπως αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄και δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 1, όσο και η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση,
χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δηµόσια χρηµατοδοτική
στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταµείου Εξυγίαν-
σης, σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44 και την
παρ. 2 του άρθρου 96, για κατάλληλο χρονικό διάστηµα
που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

4. Για τις οντότητες εξυγίανσης που δεν υπόκεινται
στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013και ανή-
κουν σε όµιλο εξυγίανσης µε συνολικά στοιχεία ενεργη-
τικού άνω των εκατό (100) δισεκατοµµυρίων ευρώ, το ε-
πίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 3 ισού-
ται τουλάχιστον µε:
α) δεκατριάµισι τοις εκατό (13,5%) όταν υπολογίζεται

σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, και
β) πέντε τοις εκατό (5%) όταν υπολογίζεται σύµφωνα

µε την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45β, οι οντότητες εξυ-

γίανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο φθάνουν
το επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στο πρώτο ε-
δάφιο, το οποίο ισούται µε δεκατριάµισι τοις εκατό
(13,5%), όταν υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 45 και µε πέντε τοις εκατό (5%), όταν
υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 45, µε ίδια κεφάλαια, µέσα επιλέξιµων υποχρεώσε-
ων µειωµένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις που αναφέ-
ρονται στην παρ. 3 του άρθρου 45β.

5. Η αρχή εξυγίανσης δύναται, κατόπιν διαβούλευσης
µε την αρµόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρµόσει τις α-
παιτήσεις της παρ. 4 σε οντότητα εξυγίανσης που δεν υ-
πόκειται στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
και ανήκει σε όµιλο εξυγίανσης µε συνολικά στοιχεία ε-
νεργητικού κάτω των εκατό (100) δισεκατοµµυρίων ευ-
ρώ και η οποία, κατά την εκτίµηση της αρχής εξυγίαν-
σης, είναι ευλόγως πιθανόν να δηµιουργήσει συστηµικό
κίνδυνο εάν περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
Κατά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο

πρώτο εδάφιο η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη:
α) τον βαθµό στον οποίο το µοντέλο χρηµατοδότησης

βασίζεται σε καταθέσεις και όχι σε χρεωστικούς τίτλους,
β) τον βαθµό στον οποίο η πρόσβαση στις κεφαλαια-

γορές για επιλέξιµες υποχρεώσεις είναι περιορισµένη,
και 
γ) τον βαθµό στον οποίο η οντότητα εξυγίανσης βασί-

ζεται σε κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 για
την εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στο άρ-
θρο 45ε.

Η µη λήψη απόφασης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρούσας δεν θίγει τυχόν απόφαση που λαµβάνεται
δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 45β.

6. Για τις οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες ε-
ξυγίανσης, το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
της παρ. 2 έχει ως εξής:
α) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης

που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε
την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:

i) του ποσού των ζηµιών προς απορρόφηση το οποίο α-
ντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην περ.
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄107) ό-
σον αφορά την οντότητα, και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει
στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συµµόρφωσή της
µε την απαίτηση σχετικά µε τον συνολικό δείκτη κεφα-
λαίου που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και µε την απαί-
τηση που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014
(Α΄107), µετά την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή
µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59 ή µετά
την εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης, και
β) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης

που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε
την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:

i) του ποσού των ζηµιών προς απορρόφηση το οποίο α-
ντιστοιχεί στην α παίτηση στην οποία υπόκειται η οντό-
τητα σχετικά µε τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται
στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013, και

ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει
στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συµµόρφωσή της
µε την απαίτηση ως προς τον δείκτη µόχλευσης που α-
ναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, µετά την άσκηση των εξου-
σιών αποµείωσης ή µετατροπής σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρ-
θρο 59 ή µετά την εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου

45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώ-
ντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α΄
του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του συνολικού
ποσού έκθεσης σε κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου

45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώ-
ντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. β΄
του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του µέτρου του
συνολικού ανοίγµατος.
Κατά τον καθορισµό της συγκεκριµένης απαίτησης

που αναφέρεται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη της τις α-
παιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 56
και στις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44.
Κατά τον καθορισµό των ποσών ανακεφαλαιοποίησης

που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια, η αρχή εξυ-
γίανσης:
α) χρησιµοποιεί τις πλέον πρόσφατες τιµές που έχουν

αναφερθεί για το σχετικό συνολικό ποσό έκθεσης σε κίν-
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δυνο ή για το µέτρο συνολικού ανοίγµατος όπως προ-
σαρµόζονται για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από ε-
νέργειες προβλεπόµενες στο σχέδιο εξυγίανσης, και
β) κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, προ-

σαρµόζει προς τα κάτω ή προς τα πάνω το ποσό που α-
ντιστοιχεί στην ισχύουσα απαίτηση που αναφέρεται στο
άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄107), προκειµένου να κα-
θορίσει την απαίτηση που εφαρµόζεται στη σχετική ο-
ντότητα µετά την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή
µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59 ή µετά
την εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης.
Η αρχή εξυγίανσης είναι σε θέση να αυξήσει την απαί-

τηση που προβλέπεται στην υποπερ. ii της περ. α΄ του
πρώτου εδαφίου της παρούσας µε κατάλληλο ποσό, ώ-
στε να εξασφαλίσει ότι, µετά την άσκηση της εξουσιών
αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρ-
θρο 59, η οντότητα µπορεί να διατηρεί επαρκή εµπιστο-
σύνη της αγοράς για κατάλληλο χρονικό διάστηµα που
δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Εφόσον εφαρµόζεται το έκτο εδάφιο της παρούσας,

το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο ισούται µε
τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας που θα ε-
φαρµοστεί µετά την άσκηση της εξουσίας που αναφέρε-
ται στο άρθρο 59 ή µετά την εξυγίανση του οµίλου εξυ-
γίανσης µείον το ποσό που αναφέρεται στην περ. α΄ του
σηµείου 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014.
Το ποσό που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρού-

σας προσαρµόζεται προς τα κάτω εάν, κατόπιν διαβού-
λευσης µε την αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπι-
στώσει ότι θα ήταν εφικτό και αξιόπιστο να οριστεί χα-
µηλότερο ποσό που θα επαρκούσε για να εξασφαλιστεί
η εµπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο
η συνεχής επιτέλεση των κρίσιµων λειτουργιών από το ί-
δρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄,
γ΄και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 όσο και η πρόσβαση σε
χρηµατοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δηµόσια
χρηµατοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Τα-
µείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
96 και τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44, µετά την άσκηση
της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 59 ή την εξυ-
γίανση του οµίλου εξυγίανσης. Το ποσό αυτό προσαρµό-
ζεται προς τα πάνω εάν, κατόπιν διαβούλευσης µε την
αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι απαι-
τείται υψηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη
της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επι-
τέλεση των κρίσιµων λειτουργιών από το ίδρυµα ή την ο-
ντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 όσο
και η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, χωρίς προσφυγή σε
έκτακτη χρηµατοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς
του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 12
του άρθρου 44 και την παρ. 2 του άρθρου 96 για κατάλ-
ληλο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έ-
τος.

7. Όταν η αρχή εξυγίανσης αναµένει ότι ορισµένες κα-
τηγορίες επιλέξιµων υποχρεώσεων είναι ευλόγως πιθα-
νό να εξαιρεθούν εν όλω ή εν µέρει από την αναδιάρ-
θρωση παθητικού δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 44 ή
ενδέχεται να µεταβιβαστούν πλήρως σε αποκτώντα στο
πλαίσιο µερικής µεταβίβασης, η απαίτηση που αναφέρε-
ται στην παρ. 1 του άρθρου 45 πρέπει να ικανοποιείται

µε ίδια κεφάλαια ή άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις που ε-
παρκούν για:
α) να καλυφθεί το ποσό των εξαιρούµενων υποχρεώ-

σεων που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 44, και
β) να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέ-

ρονται στην παρ. 2.
8. Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να επιβάλλει ελά-

χιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρε-
ώσεων στο πλαίσιο του παρόντος περιλαµβάνει τους λό-
γους αυτής της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολό-
γηση των στοιχείων που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 7
και επανεξετάζεται από την αρχή εξυγίανσης, χωρίς αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση, ώστε να απηχεί οποιεσδήποτε
µεταβολές στο επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται
στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α΄107).

9. Για τους σκοπούς των παρ. 3 και 6, οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις ερµηνεύονται σύµφωνα µε την εφαρµογή α-
πό την αρµόδια αρχή των µεταβατικών διατάξεων που
προβλέπονται στα Κεφάλαια 1, 2 και 4 του Τίτλου Ι του
δέκατου Μέρους του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και στις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας στο πλαίσιο άσκησης
των δικαιωµάτων που παραχωρούνται στις αρµόδιες αρ-
χές από τον εν λόγω Κανονισµό.»

Άρθρο 73
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια 
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για τις 

οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές 
σηµαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ -Προσθήκη 
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 

του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (A΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45γ
του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45δ ως ε-
ξής:

«Άρθρο 45δ
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια 

κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για τις οντότητες
εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σηµαντικές

θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 45 µιας οντότητας εξυγίανσης η οποία αποτελεί G-
SII ή µέρος ενός G-SII συνίσταται στα ακόλουθα:
α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92α και

494 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πι-
στωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L
176), και β) κάθε συµπληρωµατική απαίτηση ιδίων κεφα-
λαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που προσδιορίζεται
από την αρχή εξυγίανσης και αφορά συγκεκριµένα την
οντότητα σύµφωνα µε την παρ. 3.

2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45 όσον αφορά µία ενωσιακή σηµαντική θυγατρική G-SII
εκτός ΕΕ συνίσταται στα εξής:
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α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92β και
494 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και
β) κάθε συµπληρωµατική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων

και επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει προσδιορισθεί α-
πό την αρχή εξυγίανσης ειδικά για την εν λόγω σηµαντι-
κή θυγατρική, σύµφωνα µε την παρ. 3, η οποία καλύπτε-
ται από ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις που πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 45στ και της παρ. 2 του άρ-
θρου 86.

3. Η αρχή εξυγίανσης επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση ι-
δίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που ανα-
φέρεται στην περ. β΄ της παρ. 1 και στην περ. β΄ της
παρ. 2 µόνον:
α) όταν η απαίτηση που αναφέρεται στην περ. α΄ της

παρ. 1 ή στην περ. α΄ της παρ. 2 δεν επαρκεί για να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45γ,
και
β) στον βαθµό που διασφαλίζει ότι πληρούνται οι προ-

ϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45γ.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 45η, σε πε-

ρίπτωση που περισσότερες από µία οντότητες G-SIIs
που ανήκουν στο ίδιο G-SII είναι οντότητες εξυγίανσης,
οι σχετικές αρχές εξυγίανσης υπολογίζουν το ποσό που
προβλέπεται στην παρ. 3:
α) για κάθε οντότητα εξυγίανσης,
β) για τη µητρική οντότητα της ΕΕ, σαν να ήταν η µο-

ναδική οντότητα εξυγίανσης του G-SII.
5. Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να επιβάλει πρό-

σθετη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υπο-
χρεώσεις που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1 ή
στην περ. β΄ της παρ. 2 περιλαµβάνει τους λόγους αυτής
της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολόγηση των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 3 και επανεξετά-
ζεται από την αρχή εξυγίανσης χωρίς αδικαιολόγητη κα-
θυστέρηση ώστε να απηχεί οποιεσδήποτε µεταβολές
στο επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο
96α του ν. 4261/2014 (Α΄107) και εφαρµόζεται στον όµι-
λο εξυγίανσης ή την ενωσιακή σηµαντική θυγατρική G-
SII εκτός ΕΕ.»

Άρθρο 74
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια
και επιλέξιµες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης -

Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (A΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45δ
του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ε ως ε-
ξής:

«Άρθρο 45ε
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια
και επιλέξιµες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Οι οντότητες εξυγίανσης συµµορφώνονται µε τις α-
παιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 45β έως 45δ σε
ενοποιηµένη βάση στο επίπεδο του οµίλου εξυγίανσης.

2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 45 της οντότητας εξυγίανσης στο ενοποιηµένο επί-

πεδο του οµίλου εξυγίανσης καθορίζεται από την αρχή
εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 45η, βάσει των απαι-
τήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 45β έως 45δ και
του κατά πόσον οι θυγατρικές τρίτης χώρας του οµίλου
πρόκειται να εξυγιανθούν χωριστά σύµφωνα µε το σχέ-
διο εξυγίανσης.

3. Για τους οµίλους εξυγίανσης που ορίζονται στην
περ. β΄ του σηµείου 47β της παρ. 1 του άρθρου 2, η αρχή
εξυγίανσης αποφασίζει, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
του µηχανισµού αλληλεγγύης και της προτιµώµενης
στρατηγικής εξυγίανσης, ποιες µέλη του οµίλου εξυ-
γίανσης απαιτείται να συµµορφώνονται µε την παρ. 3
του άρθρου 45γ , την παρ. 4 του άρθρου 45γ και την παρ.
1 του άρθρου 45δ, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο ό-
µιλος εξυγίανσης συµµορφώνεται, στο σύνολό του, µε
τις παρ. 1 και 2 του παρόντος και µε ποιον τρόπο οι ο-
ντότητες αυτές πρέπει να συµµορφώνονται βάσει του
σχεδίου εξυγίανσης.»

Άρθρο 75
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν 

είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη 
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 

του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (A΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45ε του
παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45στ ως εξής:

«Άρθρο 45στ
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν 

είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Τα ιδρύµατα που είναι θυγατρικές µιας οντότητας ε-
ξυγίανσης ή οντότητας τρίτης χώρας αλλά δεν είναι τα ί-
δια οντότητες εξυγίανσης συµµορφώνονται µε τις απαι-
τήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45γ σε ατοµική βά-
ση.
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε

την αρµόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρµόσει την α-
παίτηση που προβλέπεται στο παρόν σε οντότητα που α-
ναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,
η οποία είναι θυγατρική µιας οντότητας εξυγίανσης αλ-
λά δεν αποτελεί η ίδια οντότητα εξυγίανσης.
Κατά παρέκκλιση του πρώτο εδαφίου, οι µητρικές επι-

χειρήσεις της ΕΕ που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης,
αλλά είναι θυγατρικές οντοτήτων τρίτων χωρών, πρέπει
να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στα
άρθρα 45γ και 45δ σε ενοποιηµένη βάση.
Για τους οµίλους εξυγίανσης που ορίζονται σύµφωνα

µε την περ. β΄ του σηµείου 47β της παρ. 1 του άρθρου 2,
τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε
κεντρικό οργανισµό, αλλά δεν είναι τα ίδια οντότητες ε-
ξυγίανσης, και κεντρικός οργανισµός που δεν είναι ο ί-
διος οντότητα εξυγίανσης, καθώς και τυχόν οντότητες
εξυγίανσης που δεν υπόκεινται σε απαίτηση δυνάµει της
παρ. 3 του άρθρου 45ε, συµµορφώνονται µε την παρ. 6
του άρθρου 45γ σε ατοµική βάση.
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Η απαίτηση σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45
µιας οντότητας που αναφέρεται στην παρούσα προσδιο-
ρίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 45η και 86, κατά περίπτω-
ση, και βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρ-
θρο 45γ.

2. Η απαίτηση σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45
για οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 ικανοποιεί-
ται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) υποχρεώσεις που:
i) εκδίδονται προς την οντότητα εξυγίανσης και αγο-

ράζονται από αυτήν είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω άλλων
οντοτήτων του ίδιου οµίλου εξυγίανσης που αγόρασαν
τις υποχρεώσεις από την οντότητα που υπόκειται στο
παρόν ή εκδίδονται προς υφιστάµενο µέτοχο που δεν α-
ποτελεί µέρος του ίδιου οµίλου εξυγίανσης και αγοράζο-
νται από αυτόν υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των ε-
ξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 59 έως 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής
από την οντότητα εξυγίανσης,

ii) πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας που αναφέρο-
νται στο άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής ε-
ποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επεν-
δύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 648/2012 (L 176), µε εξαίρεση τις περ. β΄, γ΄, ια΄,
ιβ΄ και ιγ΄της παρ. 2 του άρθρου 72β, και τις παρ. 3 έως
5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού,

iii) στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας κατα-
τάσσονται κάτω από τις υποχρεώσεις που δεν πληρούν
την προϋπόθεση της υποπερ. i΄ και δεν είναι επιλέξιµες
για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων,

iv) υπόκεινται στις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής
σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62, µε τρόπο που συνάδει
µε τη στρατηγική εξυγίανσης του οµίλου εξυγίανσης, ι-
δίως χωρίς να επηρεάζουν τον έλεγχο της θυγατρικής α-
πό την οντότητα εξυγίανσης,

v) η απόκτηση της κυριότητας αυτών δεν χρηµατοδο-
τείται άµεσα ή έµµεσα από την οντότητα που υπόκειται
στο παρόν,

vi) οι διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις δεν υπο-
δεικνύουν ρητά ή σιωπηρά ότι οι υποχρεώσεις θα µπο-
ρούσαν να αγοραστούν, εξοφληθούν, επαναγοραστούν
ή αποπληρωθούν πρόωρα, αναλόγως, από την οντότητα
που υπόκειται στο παρόν πλην της περίπτωσης αφερεγ-
γυότητας ή εκκαθάρισης της οντότητας, και η οντότητα
δεν προβλέπει άλλως τέτοια υπόδειξη,

vii) οι διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις δεν πα-
ρέχουν στον κάτοχο το δικαίωµα να επιταχύνει τις προ-
γραµµατισµένες στο µέλλον πληρωµές τόκων ή κεφα-
λαίου, πλην της περίπτωσης αφερεγγυότητας ή εκκαθά-
ρισης της οντότητας που υπόκειται στο παρόν,

viii) το επίπεδο των οφειλόµενων πληρωµών τόκων ή
µερισµάτων, κατά περίπτωση, επί των υποχρεώσεων δεν
τροποποιείται βάσει της πιστωτικής διαβάθµισης της ο-
ντότητας που υπόκειται στο παρόν ή της µητρικής της ε-
πιχείρησης,
β) ίδια κεφάλαια, ως εξής:
i) κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, και
ii) άλλα ίδια κεφάλαια τα οποία:

— εκδίδονται προς οντότητες που περιλαµβάνονται
στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτές,
ή

— εκδίδονται προς οντότητες που δεν περιλαµβάνο-
νται στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης και αγοράζονται από αυ-
τές, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των εξουσιών α-
ποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως
62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την ο-
ντότητα εξυγίανσης.

3. Η αρχή εξυγίανσης µιας θυγατρικής που δεν είναι ο-
ντότητα εξυγίανσης δύναται να εξαιρέσει τη θυγατρική
αυτή από την εφαρµογή του παρόντος, όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η οντότητα εξυγίανσης εί-

ναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο
όµιλο εξυγίανσης,
β) η οντότητα εξυγίανσης συµµορφώνεται µε την α-

παίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε,
γ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ουσιώ-

δες πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταβίβα-
ση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από
την οντότητα εξυγίανσης στη θυγατρική, για την οποία
έχει γίνει διαπίστωση σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 59, ιδίως όταν αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίαν-
σης για την οντότητα εξυγίανσης,
δ) η οντότητα εξυγίανσης πληροί τις απαιτήσεις της

αρµόδιας αρχής όσον αφορά τη συνετή διαχείριση της
θυγατρικής και έχει δηλώσει, µε τη συγκατάθεση της αρ-
µόδιας αρχής, ότι εγγυάται τις υποχρεώσεις τις οποίες
έχει αναλάβει η θυγατρική, ή οι κίνδυνοι της θυγατρικής
είναι αµελητέοι,
ε) οι διαδικασίες αξιολόγησης, µέτρησης και ελέγχου

του κινδύνου της οντότητας εξυγίανσης καλύπτουν τη
θυγατρική,
στ) η οντότητα εξυγίανσης κατέχει περισσότερο από

το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου
που συνδέονται µε µετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρι-
κής ή έχει δικαίωµα να διορίζει ή να αποµακρύνει την
πλειονότητα των µελών του διοικητικού οργάνου της θυ-
γατρικής.

4. Η αρχή εξυγίανσης µιας θυγατρικής που δεν είναι ο-
ντότητα εξυγίανσης µπορεί επίσης να εξαιρέσει αυτή τη
θυγατρική από την εφαρµογή του παρόντος, όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η µητρική της επιχείρηση

είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και ανήκουν στον ί-
διο όµιλο εξυγίανσης,
β) η µητρική επιχείρηση πληροί σε ενοποιηµένη βάση,

στην Ελλάδα, την απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 45,
γ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ουσιώ-

δες πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταβίβα-
ση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από
τη µητρική επιχείρηση στη θυγατρική για την οποία έχει
γίνει διαπίστωση σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 59,
ιδίως όταν οι ενέργειες εξυγίανσης αναλαµβάνονται ή οι
εξουσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 59 α-
σκούνται σε σχέση µε τη µητρική επιχείρηση,
δ) είτε η µητρική επιχείρηση παρέχει ικανοποιητικές α-

ποδείξεις στην αρµόδια αρχή όσον αφορά τη συνετή δια-
χείριση της θυγατρικής και έχει δηλώσει, µε τη συγκατά-
θεση της αρµόδιας αρχής, ότι εγγυάται τις υποχρεώσεις
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τις οποίες έχει αναλάβει η θυγατρική, είτε οι κίνδυνοι
της θυγατρικής είναι αµελητέοι,
ε) οι διαδικασίες της µητρικής επιχείρησης όσον αφο-

ρά την αξιολόγηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των κιν-
δύνων καλύπτουν τη θυγατρική,
στ) η µητρική επιχείρηση κατέχει περισσότερο από το

πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου που
συνδέονται µε µετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρικής ή
έχει δικαίωµα να διορίζει ή να αποµακρύνει την πλειονό-
τητα των µελών του διοικητικού οργάνου της θυγατρι-
κής.

5. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3, η αρχή εξυγίανσης µιας
θυγατρικής δύναται να επιτρέψει την πλήρη ή µερική εκ-
πλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 45 µε εγγύηση που παρέχεται από την οντό-
τητα εξυγίανσης και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) η εγγύηση χορηγείται για ποσό τουλάχιστον ισοδύ-

ναµο προς το ποσό της απαίτησης την οποία υποκαθι-
στά,
β) η εγγύηση ενεργοποιείται όταν η θυγατρική δεν εί-

ναι σε θέση να εξοφλήσει τις οφειλές της ή άλλες υπο-
χρεώσεις όταν καθίστανται απαιτητές ή όταν έχει γίνει
διαπίστωση σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 59 όσον
αφορά τη θυγατρική, ανάλογα µε το ποιο είναι προγενέ-
στερο,
γ) η εγγύηση είναι εξασφαλισµένη µέσω συµφωνίας

παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, όπως ορίζεται
στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004
(Α΄263), για τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του
ποσού της,
δ) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση πλη-

ρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 197 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013, οι οποίες, ύστερα από επαρκώς συντηρη-
τικές αποµειώσεις, αρκούν για να καλύψουν το ποσό
που εξασφαλίζεται όπως αναφέρεται στην περ. γ΄,
ε) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση είναι

µη βεβαρηµένες και, ιδίως, δεν χρησιµοποιούνται ως ε-
ξασφάλιση για οποιαδήποτε άλλη εγγύηση,
στ) η εξασφάλιση έχει πραγµατική ληκτότητα που πλη-

ροί τις ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνη που αναφέρεται
στην παρ. 1 του άρθρου 72γ του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, και
ζ) δεν υπάρχουν νοµικά, κανονιστικά ή λειτουργικά ε-

µπόδια για τη µεταβίβαση της εξασφάλισης από την ο-
ντότητα εξυγίανσης στη σχετική θυγατρική, ακόµη και ό-
ταν αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης όσον αφορά
την οντότητα εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. ζ΄ του πρώτου εδαφίου,

κατ' αίτηση της αρχής εξυγίανσης, η οντότητα εξυγίαν-
σης παρέχει ανεξάρτητη έγγραφη και τεκµηριωµένη νο-
µική γνωµοδότηση ή αποδεικνύει ικανοποιητικά ότι δεν
υπάρχουν νοµικά, κανονιστικά ή λειτουργικά εµπόδια για
τη µεταβίβαση της εξασφάλισης από την οντότητα εξυ-
γίανσης στη σχετική θυγατρική.»

Άρθρο 76
Απαλλαγή για κεντρικό οργανισµό και πιστωτικά

ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό -
Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του

v. 4335/2015 (A΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45στ
του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ζ ως ε-
ξής:

«Άρθρο 45ζ
Απαλλαγή για κεντρικό οργανισµό και πιστωτικά ιδρύ-

µατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Η αρχή εξυγίανσης δύναται, εν µέρει ή πλήρως, να πα-
ραιτηθεί από την εφαρµογή του άρθρου 45στ ως προς
κεντρικό οργανισµό ή πιστωτικό ίδρυµα που συνδέεται
µόνιµα µε κεντρικό οργανισµό, εφόσον πληρούνται όλες
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πιστωτικό ίδρυµα και ο κεντρικός οργανισµός υ-

πόκεινται στην εποπτεία της ίδιας αρµόδιας αρχής, είναι
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο όµι-
λο εξυγίανσης,
β) οι υποχρεώσεις του κεντρικού οργανισµού και των

πιστωτικών ιδρυµάτων που συνδέονται µόνιµα µε αυτόν
είναι εις ολόκληρον ή οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ι-
δρυµάτων που συνδέονται µόνιµα µε αυτόν τον κεντρικό
οργανισµό καλύπτονται πλήρως από εγγυήσεις του κε-
ντρικού οργανισµού,
γ) η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξι-

µες υποχρεώσεις, και η φερεγγυότητα και ρευστότητα
του κεντρικού οργανισµού και όλων των πιστωτικών ι-
δρυµάτων που συνδέονται µόνιµα µε αυτόν παρακολου-
θούνται στο σύνολό τους βάσει ενοποιηµένων λογαρια-
σµών των εν λόγω ιδρυµάτων,
δ) σε περίπτωση απαλλαγής για πιστωτικό ίδρυµα µό-

νιµα συνδεδεµένο µε κεντρικό οργανισµό, η διοίκηση
του κεντρικού οργανισµού εξουσιοδοτείται να εκδώσει
οδηγίες προς τη διοίκηση των µόνιµα συνδεδεµένων ι-
δρυµάτων,
ε) ο σχετικός όµιλος εξυγίανσης συµµορφώνεται µε

την απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου
45ε, και
στ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ου-

σιώδες πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταβί-
βαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων
µεταξύ του κεντρικού οργανισµού και των πιστωτικών ι-
δρυµάτων που συνδέονται µόνιµα µε αυτόν σε περίπτω-
ση εξυγίανσης.»

Άρθρο 77
Διαδικασία για τον καθορισµό της ελάχιστης 
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων 

υποχρεώσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό
άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (Α΄ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45ζ,
προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45η ως εξής:

«Άρθρο 45η
Διαδικασία για τον καθορισµό της ελάχιστης απαίτησης

ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης, η
αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, εάν πρόκειται για
αρχή διαφορετική από την πρώτη, και οι αρχές εξυγίαν-
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σης που είναι αρµόδιες για τις θυγατρικές οµίλου εξυ-
γίανσης που υπόκεινται στην αναφερόµενη στο άρθρο
45στ απαίτηση σε µεµονωµένη βάση καταλήγουν σε κοι-
νή απόφαση σχετικά µε τα εξής: 
α) το ποσό της απαίτησης που εφαρµόζεται σε ενοποι-

ηµένο επίπεδο οµίλου εξυγίανσης για κάθε οντότητα ε-
ξυγίανσης, και 
β) το ποσό της απαίτησης που εφαρµόζεται σε µεµο-

νωµένη βάση σε κάθε οντότητα οµίλου εξυγίανσης που
δεν είναι οντότητα εξυγίανσης.
Η κοινή απόφαση διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς

το άρθρο 45ε και το άρθρο 45στ, είναι πλήρως αιτιολο-
γηµένη και κοινοποιείται: 
α) στην οντότητα εξυγίανσης από την αρχή εξυγίαν-

σής της, 
β) στις οντότητες οµίλου εξυγίανσης, οι οποίες δεν εί-

ναι οντότητες εξυγίανσης από τις αρχές εξυγίανσης των
οντοτήτων αυτών, 
γ) στην ενωσιακή µητρική επιχείρηση του οµίλου, από

την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης, όταν η
εν λόγω ενωσιακή µητρική επιχείρηση δεν αποτελεί η ί-
δια οντότητα εξυγίανσης από τον ίδιο όµιλο εξυγίανσης. 
Η κοινή απόφαση του παρόντος δύναται να προβλέπει

ότι, εφόσον συνάδει µε τη στρατηγική εξυγίανσης και ε-
φόσον δεν έχουν αγοραστεί από την οντότητα εξυγίαν-
σης, άµεσα ή έµµεσα, επαρκή µέσα που πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 45στ, οι απαιτήσεις
που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 45γ, εκπληρώ-
νονται εν µέρει από τη θυγατρική σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 45στ, µε µέσα που εκδίδονται σε οντότητες
που δεν περιλαµβάνονται στον όµιλο εξυγίανσης και α-
γοράζονται από αυτές. 

2. Σε περίπτωση που περισσότερες από µία οντότητες
«G-SII» που ανήκουν στο ίδιο «G-SII» είναι οντότητες ε-
ξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης που αναφέρονται στην
παρ. 1, συζητούν και, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε
τη στρατηγική εξυγίανσης του G-SII, συµφωνούν όσον
αφορά την εφαρµογή του άρθρου 72ε του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαι-
τήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) και τυχόν προ-
σαρµογή, ώστε να ελαχιστοποιείται ή να εξαλείφεται η
διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος των ποσών που ανα-
φέρονται στην περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 45δ και
στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, όσον αφο-
ρά στις επιµέρους οντότητες εξυγίανσης, και του αθροί-
σµατος των ποσών που αναφέρονται στην περ. β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 45δ και στο άρθρο 12 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013. 
Η εν λόγω προσαρµογή δύναται να εφαρµοστεί υπό

τους ακόλουθους όρους: 
α) η προσαρµογή δύναται να εφαρµοστεί για διαφορές

στον υπολογισµό των συνολικών ποσών έκθεσης σε κίν-
δυνο, µεταξύ των οικείων κρατών µελών, προσαρµόζο-
ντας το επίπεδο της απαίτησης, 
β) η προσαρµογή δεν εφαρµόζεται για την εξάλειψη

των διαφορών που προκύπτουν από ανοίγµατα µεταξύ
οµίλων εξυγίανσης. 

Το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στην περ.
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 45δ και στο άρθρο 12 τουΚα-
νονισµού (ΕΕ) 575/2013, όσον αφορά στις επιµέρους ο-
ντότητες εξυγίανσης, δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο α-
πό το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στην περ.
β΄ της παρ. 4 του άρθρου 45δ και στο άρθρο 12 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 575/2013. 

3. Ελλείψει τέτοιας κοινής απόφασης εντός τεσσάρων
(4) µηνών, λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τις παρ. 4
έως 6.

4. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός
τεσσάρων (4) µηνών λόγω διαφωνίας σχετικά µε ενοποι-
ηµένη απαίτηση οµίλου εξυγίανσης που αναφέρεται στο
άρθρο 45ε, λαµβάνεται απόφαση για την απαίτηση αυτή
από την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης, α-
φού ληφθούν δεόντως υπόψη: 
α) η αξιολόγηση οντοτήτων του οµίλου εξυγίανσης

που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, η οποία διενεργεί-
ται από τις οικείες αρχές εξυγίανσης, 
β) η γνώµη της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου,

εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από την αρχή εξυ-
γίανσης της οντότητας εξυγίανσης. 
Εάν, κατά το τέλος της τετράµηνης περιόδου, οποια-

δήποτε από τις σχετικές αρχές εξυγίανσης έχει παρα-
πέµψει το ζήτηµα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε-
ΑΤ), σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε τη σύστα-
ση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τρα-
πεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθµ.
716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθµ.
2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (L 331), η αρχή εξυγίανσης
της οντότητας εξυγίανσης αναβάλλει την απόφασή της
και αναµένει την όποια απόφαση µπορεί να λάβει η ΕΑΤ
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του εν λόγω κα-
νονισµού, λαµβάνει δε την απόφασή της σύµφωνα µε
την απόφαση της ΕΑΤ. 
Η απόφαση της ΕΑΤ λαµβάνει υπόψη τις περ. α΄ και β΄

του πρώτου εδαφίου. 
Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβι-

βασµού κατά την έννοια του υπ’ αριθµ.Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010. 
Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη

της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη της κοι-
νής απόφασης. 
Ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός (1) µηνός από

την παραποµπή του ζητήµατος, εφαρµόζεται η απόφαση
της αρχής εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης. 

5. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός
τεσσάρων (4) µηνών, λόγω διαφωνίας σχετικά µε το επί-
πεδο της απαίτησης του άρθρου 45στ και εφαρµόζεται
σε οιαδήποτε οντότητα οµίλου εξυγίανσης σε µεµονω-
µένη βάση, η απόφαση λαµβάνεται από την αρχή εξυ-
γίανσης της εν λόγω οντότητας, εφόσον πληρούνται ό-
λες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) οι απόψεις και οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν

γραπτώς από την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυ-
γίανσης έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη, και 
β) εάν η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου είναι δια-

φορετική από την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυ-
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γίανσης, οι απόψεις και οι επιφυλάξεις που διατυπώθη-
καν γραπτώς από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµί-
λου έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. 
Εάν, κατά το τέλος της τετράµηνης περιόδου, η αρχή

εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης ή η αρχή εξυγίαν-
σης σε επίπεδο οµίλου έχει παραπέµψει το ζήτηµα στην
ΕΑΤ, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010, οι αρχές εξυγίανσης που είναι αρµόδιες για
τις θυγατρικές σε µεµονωµένη βάση αναβάλλουν τις α-
ποφάσεις τους και αναµένουν την όποια απόφαση µπο-
ρεί να λάβει η ΕΑΤ σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
19 του εν λόγω Κανονισµού, λαµβάνουν δε την απόφα-
σή τους σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΑΤ. Η απόφαση
της ΕΑΤ λαµβάνει υπόψη τις περ. α΄ και β΄ του πρώτου
εδαφίου. 
Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβι-

βασµού κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ)
1093/2010. Η ΕΑΤ λαµβάνει την απόφασή της εντός ε-
νός (1) µηνός. 
Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη

της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής
απόφασης. 
Η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης ή η αρ-

χή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου δεν παραπέµπει το θέ-
µα στην ΕΑΤ για δεσµευτική διαµεσολάβηση, εφόσον το
επίπεδο που έχει καθορίσει η αρχή εξυγίανσης της θυγα-
τρικής: 
α) είναι εντός του δύο τοις εκατό (2 %) του υπολογιζό-

µενου σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 575/2013 ποσού συνολικής έκθεσης, σε κίν-
δυνο της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε, και 
β) είναι σύµφωνο µε την παρ. 6 του άρθρου 45γ. 
Ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός (1) µηνός από

την παραποµπή του ζητήµατος, εφαρµόζονται οι αποφά-
σεις των αρχών εξυγίανσης των θυγατρικών. 
Η κοινή απόφαση και κάθε απόφαση που λαµβάνεται

ελλείψει κοινής απόφασης επανεξετάζονται και, όπου α-
παιτείται, επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. 

6. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός
τεσσάρων (4) µηνών, λόγω διαφωνίας σχετικά µε το επί-
πεδο της ενοποιηµένης απαίτησης του οµίλου εξυγίαν-
σης και το επίπεδο της απαίτησης που πρέπει να εφαρ-
µόζεται στα µέλη του οµίλου εξυγίανσης σε µεµονωµένη
βάση, ισχύουν τα ακόλουθα: 
α) λαµβάνεται απόφαση σχετικά µε το επίπεδο της α-

παίτησης που πρέπει να εφαρµόζεται στις θυγατρικές
του οµίλου εξυγίανσης σε µεµονωµένη βάση σύµφωνα
µε την παρ. 5, 
β) λαµβάνεται απόφαση για το επίπεδο της ενοποιηµέ-

νης απαίτησης του οµίλου εξυγίανσης σύµφωνα µε την
παρ. 4. 

7. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παρ. 1 και οι
όποιες αποφάσεις λαµβάνονται από τις αρχές εξυγίαν-
σης, που αναφέρονται στις παρ. 4, 5 και 6 ελλείψει κοι-
νής απόφασης, είναι δεσµευτικές για τις οικείες αρχές
εξυγίανσης. 
Η κοινή απόφαση και κάθε απόφαση που λαµβάνεται

ελλείψει κοινής απόφασης επανεξετάζονται και, όπου α-
παιτείται, επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. 

8. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν συντονισµού µε την αρ-
µόδια αρχή, επιβάλλει και επιβεβαιώνει την τήρηση από
τα ιδρύµατα της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην

παρ. 1 του άρθρου 45, λαµβάνει δε κάθε απόφαση σύµ-
φωνα µε το παρόν παράλληλα µε την κατάρτιση και ανα-
προσαρµογή των σχεδίων εξυγίανσης.»

Άρθρο 78
Εποπτικές αναφορές και δηµοσιοποίηση της απαίτη-
σης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45η του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45θ
ως εξής:

«Άρθρο 45θ
Εποπτικές αναφορές και δηµοσιοποίηση της απαίτησης

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Οι οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 1, οι οποίες υ-
πόκεινται στην απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45, υπο-
βάλλουν έκθεση στην αρµόδια αρχή και στην αρχή εξυ-
γίανσης σχετικά µε τα ακόλουθα: 
α) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που, κατά περίπτωση,

πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 45στ, καθώς και τα ποσά των επιλέξιµων υπο-
χρεώσεων, αλλά και την έκφραση των ποσών αυτών
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 45, µετά από οποιεσ-
δήποτε εφαρµοστέες αφαιρέσεις σύµφωνα µε τα άρθρα
72ε έως 72ι του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνί-
ου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτεί-
ας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων
και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (L 176), 
β) τα ποσά άλλων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση πα-

θητικού υποχρεώσεων, 
γ) για τα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. α΄ και

β΄: 
αα) τη σύνθεσή τους, συµπεριλαµβανοµένου του προ-

φίλ ληκτότητας, 
ββ) την κατάταξή τους στις συνήθεις διαδικασίες αφε-

ρεγγυότητας, και 
γγ) το εάν διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και,

στην περίπτωση αυτή, ποιας τρίτης χώρας και το εάν πε-
ριέχουν τους συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 55, στις περ. ιστ΄ και ιζ΄ της παρ. 1
του άρθρου 52 και στις περ. ιδ΄ και ιε΄ του άρθρου 63
του υπ’ αρ. Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013. 
Η υποχρέωση αναφοράς για τα ποσά άλλων υποχρεώ-

σεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού που α-
ναφέρονται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου δεν εφαρ-
µόζονται σε οντότητες που, κατά την ηµεροµηνία της α-
ναφοράς αυτής, κατέχουν ποσά ιδίων κεφαλαίων και ε-
πιλέξιµων υποχρεώσεων, που ανέρχονται σε τουλάχι-
στον εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της απαίτησης
της παρ. 1 του άρθρου 45, όπως υπολογίζεται σύµφωνα
µε την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου. 

2. Οι οντότητες της παρ. 1 υποβάλλουν: 
α) σε εξαµηνιαία βάση, τις πληροφορίες που αναφέρο-

νται στην περ. α΄ της παρ. 1, και 
β) σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που αναφέρονται

στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. 
Εφόσον το ζητήσει η αρµόδια αρχή ή η αρχή εξυγίαν-
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σης, οι οντότητες της παρ. 1 υποβάλλουν συχνότερα τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1.

3. Οι οντότητες της παρ. 1 διαθέτουν δηµοσίως τις α-
κόλουθες πληροφορίες σε ετήσια βάση: 
α) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που, κατά περίπτωση,

πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 45στ και των επιλέξιµων υποχρεώσεων, 
β) τη σύνθεση των στοιχείων που αναφέρονται στην

περ. α΄, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών
ληκτότητας και της κατάταξής τους στις συνήθεις διαδι-
κασίες αφερεγγυότητας, 
γ) την εφαρµοστέα απαίτηση που αναφέρεται στο άρ-

θρο 45ε ή στο άρθρο 45στ, όπως εκφράζεται σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 45. 

4. Οι παρ. 1 και 3 δεν εφαρµόζονται στις οντότητες,
των οποίων το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η οντό-
τητα πρόκειται να εκκαθαριστεί κατά τις συνήθεις διαδι-
κασίες αφερεγγυότητας. 

5. Όταν έχουν εφαρµοστεί ενέργειες εξυγίανσης ή έ-
χουν ασκηθεί οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής που
αναφέρονται στο άρθρο 59, οι απαιτήσεις δηµοσιοποίη-
σης της παρ. 3 εφαρµόζονται από τη λήξη της προθε-
σµίας συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή
του άρθρου 45στ κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 45ιγ.

6. Η παρ. 3 τίθεται σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2024. Ε-
άν έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
45ιγ προθεσµία συµµόρφωσης που λήγει µετά την 1 η Ια-
νουαρίου 2024, η παρ. 3 εφαρµόζεται από τη λήξη της
προθεσµίας συµµόρφωσης.»

Άρθρο 79
Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ - Προσθήκη άρθρου µετά
το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45θ του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ι
ως εξής:

«Άρθρο 45ι
Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά µε την ελάχιστη απαίτηση ι-
δίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει
οριστεί για κάθε οντότητα σύµφωνα µε το άρθρο 45ε ή
το άρθρο 45στ, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία της.»

Άρθρο 80
Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων 

κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων - Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 

του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45ι του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ια
ως εξής:

«Άρθρο 45ια
Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων

και επιλέξιµων υποχρεώσεων
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Σε περίπτωση παράβασης της ελάχιστης απαίτησης
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που ανα-
φέρεται στο άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ οι σχετικές αρ-
χές µπορούν να ασκούν τις ακόλουθες εξουσίες ή να
λαµβάνουν τα ακόλουθα µέτρα ή να επιβάλουν τις ακό-
λουθες κυρώσεις:
α) εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των

εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύµφωνα µε τα
άρθρα 25 και 26,
β) εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24α,
γ) µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 96 του

ν. 4261/2014 (Α΄ 107),
δ) µέτρα έγκαιρης παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο

27,
ε) διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα σύµ-

φωνα µε τα άρθρα 105 και 106.
Οι σχετικές αρχές δύνανται επίσης να διενεργούν α-

ξιολόγηση του κατά πόσον το ίδρυµα ή η οντότητα που
αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπει-
λούµενης αφερεγγυότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 32,
32α ή το άρθρο 33 κατά περίπτωση.

2. Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης διαβουλεύο-
νται µεταξύ τους, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρ-
µοδιοτήτων τους που αναφέρονται στην παρ. 1.»

Άρθρο 81
Υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτε-

ρικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45ια του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιβ
ως εξής:

«Άρθρο 45ιβ
Υποβολή εκθέσεων

(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή συνεργάζο-
νται µε την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), έτσι ώστε
η τελευταία να υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Επιτρο-
πή, παρέχοντας εκτιµήσεις τουλάχιστον για τα ακόλου-
θα: 
α) πώς έχει εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο η απαίτηση

ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει
οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ και
ειδικότερα κατά πόσον υπήρξαν αποκλίσεις στα επίπεδα
που ορίστηκαν για συγκρίσιµες οντότητες σε όλα τα
κράτη µέλη, 
β) πώς έχει ασκηθεί η εξουσία που αναφέρεται στις

παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 45β από την αρχή εξυγίανσης
και κατά πόσον υπήρξαν αποκλίσεις κατά την άσκηση
της εξουσίας αυτής µεταξύ των κρατών µελών, 
γ) το συνολικό επίπεδο και τη σύνθεση των επιλέξιµων
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υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων των ιδρυµάτων και ο-
ντοτήτων, τα ποσά των µέσων που εκδίδονται κατά τη
σχετική περίοδο και τα συµπληρωµατικά ποσά που είναι
αναγκαία για τη συµµόρφωση µε τις εφαρµοστέες απαι-
τήσεις. 

2. Η έκθεση της παρ. 1 διαβιβάζεται στην Επιτροπή έ-
ως τις 30 Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους που έ-
πεται του τελευταίου έτους που καλύπτεται από την έκ-
θεση. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή έως
τις 30 Σεπτεµβρίου του έτους που έπεται της ηµεροµη-
νίας θέσεως σε ισχύ του παρόντος.» 

Άρθρο 82
Μεταβατικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις µετά την εξυγίαν-
ση – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45ιβ του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιγ
ως εξής:

«Άρθρο 45ιγ
Μεταβατικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις

µετά την εξυγίανση
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 45, η
αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει την κατάλληλη µεταβατι-
κή περίοδο για τη συµµόρφωση ιδρύµατος ή οντότητας
που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 µε τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή µε
απαίτηση λόγω της εφαρµογής των παρ. 4, 5 ή 7 του άρ-
θρου 45β, κατά περίπτωση. Η προθεσµία για τη συµµόρ-
φωση των ιδρυµάτων και των οντοτήτων µε τις απαιτή-
σεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή µε απαιτήσεις που προκύ-
πτουν από την εφαρµογή των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου
45β είναι η 1η Ιανουαρίου 2024.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει ενδιάµεσα επίπεδα στό-

χων για τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή για α-
παιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή των παρ.
4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, κατά περίπτωση, τα οποία πρέ-
πει να έχουν επιτύχει έως την 1η Ιανουαρίου 2022 τα ι-
δρύµατα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄
και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. Τα επίπεδα των ενδιάµε-
σων στόχων διασφαλίζουν, κατά κανόνα, τη γραµµική
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώ-
σεων προς την επίτευξη της απαίτησης.
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ορίσει µεταβατική περίο-

δο που να λήγει µετά από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν
αυτό αιτιολογείται δεόντως και θεωρείται σκόπιµο µε
βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 7, λαµβα-
νοµένων υπόψη:
α) της εξέλιξης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης

της οντότητας,
β) της προοπτικής ότι η οντότητα θα είναι σε θέση να

εξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρ-
θρων 45ε ή 45στ ή µε απαίτηση, λόγω της εφαρµογής
των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, σε εύλογο χρονικό
διάστηµα, και
γ) του κατά πόσον η οντότητα είναι σε θέση να αντικα-

ταστήσει υποχρεώσεις που δεν πληρούν πλέον τα κριτή-
ρια επιλεξιµότητας ή ληκτότητας που προβλέπονται στα
άρθρα 72β και 72γ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής ε-
ποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επεν-
δύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) α-
ριθµ. 648/2012 (L 176), και στο άρθρο 45β ή την παρ. 2
του άρθρου 45στ, και αν αυτό δεν συµβαίνει, του κατά
πόσον η αδυναµία αυτή είναι ιδιοσυγκρασιακής φύσεως
ή οφείλεται σε διατάραξη στο σύνολο της αγοράς.

2. Η προθεσµία για τη συµµόρφωση οντοτήτων µε το
ελάχιστο επίπεδο των απαιτήσεων των παρ. 4 ή 5 του
άρθρου 45γ είναι η 1η Ιανουαρίου 2022.

3. Τα ελάχιστα επίπεδα των απαιτήσεων που αναφέρο-
νται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45γ δεν ισχύουν εντός
των δύο (2) ετών που έπονται της ηµεροµηνίας κατά την
οποία:
α) η αρχή εξυγίανσης έχει εφαρµόσει την αναδιάρ-

θρωση παθητικού, ή
β) η οντότητα εξυγίανσης έχει εφαρµόσει εναλλακτικό

µέτρο του ιδιωτικού τοµέα που αναφέρεται στην περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 32, µέσω του οποίου κεφαλαιακά
µέσα και άλλες υποχρεώσεις έχουν αποµειωθεί ή µετα-
τραπεί σε κοινές µετοχές της Κατηγορίας 1 ή έχουν α-
σκηθεί οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα
µε το άρθρο 59 σε σχέση µε αυτή την οντότητα εξυγίαν-
σης, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιηθεί η οντότητα ε-
ξυγίανσης χωρίς χρήση µέτρων εξυγίανσης.

4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 7 του
άρθρου 45β, καθώς και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45γ,
κατά περίπτωση, δεν εφαρµόζονται εντός της περιόδου
των τριών (3) ετών που έπονται της ηµεροµηνίας κατά
την οποία η οντότητα εξυγίανσης ή ο όµιλος του οποίου
η οντότητα εξυγίανσης είναι µέλος χαρακτηρίστηκαν ως
«G-SIIs», ή η οντότητα εξυγίανσης περιέρχεται στην κα-
τάσταση που αναφέρεται στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου
45γ.

5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 45, η
αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει κατάλληλη µεταβατική
περίοδο για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρ-
θρων 45ε ή 45στ ή µε την απαίτηση λόγω της εφαρµογής
των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, κατά περίπτωση, ιδρυ-
µάτων ή οντοτήτων που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στα οποία έχουν εφαρµοστεί
µέτρα εξυγίανσης ή οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατρο-
πής που αναφέρονται στο άρθρο 59.

6. Για τους σκοπούς των παρ. 1 έως 5, η αρχή εξυγίαν-
σης κοινοποιεί στο ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρε-
ται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, προ-
γραµµατισµένη ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και
επιλέξιµες υποχρεώσεις για κάθε δωδεκάµηνη περίοδο
κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, προκειµέ-
νου να διευκολύνεται η βαθµιαία αύξηση της ικανότητας
απορρόφησης ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης της ο-
ντότητας. Κατά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, η ε-
λάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υπο-
χρεώσεις ισοδυναµεί µε το ποσό που καθορίζεται δυνά-
µει των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, των παρ. 4 ή 5 του
άρθρου 45γ, του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, κατά
περίπτωση.
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7. Κατά τον καθορισµό των µεταβατικών περιόδων, η
αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη:
α) τον βαθµό στον οποίο το µοντέλο χρηµατοδότησης

βασίζεται σε καταθέσεις και όχι σε χρεωστικούς τίτλους,
β) την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για επιλέξιµες

υποχρεώσεις,
γ) τον βαθµό στον οποίο η οντότητα εξυγίανσης χρη-

σιµοποιεί κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1
για την εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στο
άρθρο 45ε.

8. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης
δύναται να αναθεωρήσει εν συνεχεία είτε τη µεταβατική
περίοδο είτε οποιαδήποτε προγραµµατισµένη ελάχιστη
απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις
γνωστοποιείται δυνάµει της παρ. 6.»

Άρθρο 83
Εκτίµηση του ποσού - Tροποποίηση του εσωτερικού

άρθρου 46 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 46 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), οι λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώ-
σεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις που
υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και το εσωτερι-
κό άρθρο 46 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 46
Εκτίµηση του ποσού (άρθρο 46 της Οδηγίας

2014/59/ΕΕ)

1. Κατά την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού,
η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί βάσει της αποτίµησης που
προβλέπεται στο άρθρο 36 σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) κατά περίπτωση, το ποσό κατά το οποίο πρέπει να

αποµειωθούν οι υποχρεώσεις που υπόκεινται σε ανα-
διάρθρωση παθητικού, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
η διαφορά αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητι-
κού του υπό εξυγίανση ιδρύµατος είναι ίση µε το µηδέν,
και
β) κατά περίπτωση, το ποσό κατά το οποίο οι υποχρε-

ώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού πρέ-
πει να µετατραπούν σε µετοχές ή άλλου είδους κεφα-
λαιακά µέσα προκειµένου να αποκατασταθεί ο δείκτης
κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 είτε του υ-
πό εξυγίανση ιδρύµατος είτε του µεταβατικού ιδρύµα-
τος.

2. Με την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παρ. 1
προσδιορίζεται το ποσό κατά το οποίο χρειάζεται να α-
ποµειωθούν ή να µετατραπούν οι υποχρεώσεις που υπό-
κεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού, προκειµένου να α-
ποκατασταθεί ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της
κατηγορίας 1 του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή, να καθορι-
στεί, κατά περίπτωση, ο εν λόγω δείκτης για το µεταβα-
τικό ίδρυµα, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά του Τα-
µείου Εξυγίανσης σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 96, τη διατήρηση της εµπιστο-
σύνης της αγοράς στο υπό εξυγίανση ή το µεταβατικό
ίδρυµα και την παροχή της δυνατότητας σε αυτό να εξα-
κολουθήσει να πληροί τις προϋποθέσεις της άδειας
λειτουργίας και να συνεχίσει την άσκηση των δραστη-
ριοτήτων για τις οποίες έχει λάβει άδεια µε βάση τον
ν. 4261/2014 ή τον ν. 3606/2007 τουλάχιστον για ένα (1)
έτος.

Αν η αρχή εξυγίανσης προτίθεται να χρησιµοποιήσει
το διαχωρισµό περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 42,
για τον υπολογισµό του ποσού κατά το οποίο χρειάζεται
να µειωθούν οι υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρ-
θρωση παθητικού λαµβάνει δεόντως υπόψη µια συντηρη-
τική εκτίµηση των κεφαλαιακών αναγκών της εταιρείας
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

3. Εφόσον τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα έχουν αποµει-
ωθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62 και έχει εφαρµο-
στεί η αναδιάρθρωση παθητικού σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 43, και το επίπεδο αποµείωσης, το
οποίο βασίζεται στην προσωρινή αποτίµηση του άρθρου
36, υπερβαίνει τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν µε την
οριστική αποτίµηση της παραγράφου 9 του άρθρου 36, η
αρχή εξυγίανσης τροποποιεί τις αποφάσεις της περί α-
ποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και περί αναδιάρθρωσης παθητικού, εάν και στο
µέτρο που η τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε οι απο-
φάσεις να συνάδουν µε την οριστική αποτίµηση. Η τρο-
ποποίηση αυτή µπορεί να συνίσταται σε περιορισµό του
ποσού, κατά το οποίο οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτη-
σίας ή σχετικά κεφαλαιακά µέσα ή υποχρεώσεις που υ-
πόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού αποµειώνονται ή
µετατρέπονται, ή σε αναπροσαρµογή του συντελεστή
µετατροπής µε την έννοια του άρθρου 50.

4. Η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση
και η αποτίµηση βασίζονται σε όσο το δυνατόν πιο πρό-
σφατες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία
του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις του υπό εξυγίανση
ιδρύµατος.» 

Άρθρο 84
Μεταχείριση των µετόχων σε περιπτώσεις
αναδιάρθρωσης παθητικού ή αποµείωσης ή 

µετατροπής κεφαλαιακών µέσων - Τροποποίηση του 
εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), οι λέξεις «επιλέξιµων υποχρε-
ώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων
που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ.
1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού
σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 43 ή την αποµείωση ή
µετατροπή κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε το άρθρο
59, η αρχή εξυγίανσης προβαίνει έναντι των µετόχων και
των κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας σε µία ή και στις
δύο από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) ακυρώνει τις υφιστάµενες µετοχές ή τους άλλους

τίτλους ιδιοκτησίας ή τα µεταβιβάζει σε πιστωτές που έ-
χουν ποστεί την αναδιάρθρωση παθητικού,
β) υπό την προϋπόθεση ότι, βάσει της αποτίµησης που

διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 36, το υπό εξυγίαν-
ση ίδρυµα έχει θετική καθαρή θέση, αποµειώνει το ποσο-
στό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων και
κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας µέσω της µετατρο-
πής σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας:
αα) των σχετικών κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκ-

δοθεί από το ίδρυµα, βάσει της εξουσίας της παραγρά-
φου 9 του άρθρου 59, ή
ββ) των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρω-

ση παθητικού που έχει εκδώσει το υπό εξυγίανση ίδρυ-
µα, σύµφωνα µε την εξουσία της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 63.
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Όσον αφορά την περίπτωση β΄ ανωτέρω, η µετατροπή
γίνεται µε συντελεστή που αποµειώνει σηµαντικά το πο-
σοστό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων
ή κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.»

Άρθρο 85
Αποτέλεσµα των ενεργειών της αποµείωσης και της

µετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού
– Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 48 

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 48 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), αντικαθίσταται η περ. ε΄ της παρ.
1, στην παρ. 2 οι λέξεις «επιλέξιµων υποχρεώσεων» α-
ντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων που υπό-
κεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού», προστίθεται παρ.
6 και το εσωτερικό άρθρο 48 του άρθρου 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«Άρθρο 48
Αποτέλεσµα των ενεργειών της αποµείωσης και της

µετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης όταν εφαρµόζει την αναδιάρ-
θρωση παθητικού ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης και µε-
τατροπής, µε την επιφύλαξη ενδεχόµενων εξαιρέσεων
δυνάµει των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 44, τηρώντας τα α-
κόλουθα:
α) µειώνει τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών µετοχών της

Κατηγορίας 1, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ.1 του
άρθρου 60,
β) εφόσον η συνολική µείωση, σύµφωνα µε την περ. α)

ανωτέρω, είναι µικρότερη από το άθροισµα των ποσών
που αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 47 µειώνει την αξία των πρόσθετων µέσων της κα-
τηγορίας 1 στον βαθµό που απαιτείται και είναι δυνατόν,
γ) εφόσον η συνολική µείωση σύµφωνα µε τις περ. α΄

και β΄ ανωτέρω είναι µικρότερη από το άθροισµα των
ποσών που αναφέρονται στις περ.β΄ και γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 47 µειώνει την αξία των µέσων της Κατηγο-
ρίας 2 στον βαθµό που απαιτείται και είναι δυνατόν,
δ) εφόσον η συνολική µείωση των µετοχών ή άλλων

τίτλων ιδιοκτησίας και σχετικών κεφαλαιακών µέσων
σύµφωνα µε τις περ. α΄, β΄και γ΄ ανωτέρω είναι µικρότε-
ρη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις
περ. β΄ και γ΄ της παρ.3 του άρθρου 47 µειώνει στον
βαθµό που απαιτείται την αξία των υποχρεώσεων µειω-
µένης εξασφάλισης που δεν είναι αποδεκτές ως πρό-
σθετα µέσα της Κατηγορίας 1 ή της Κατηγορίας 2, σύµ-
φωνα µε την ιεράρχηση των απαιτήσεων στις συνήθεις
διαδικασίες αφερεγγυότητας, σε συνδυασµό µε την α-
ποµείωση σύµφωνα µε τις περ. α΄ , β΄και γ΄ ανωτέρω ώ-
στε να προκύψει το άθροισµα των ποσών που αναφέρο-
νται στις περ. β΄και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47,
ε) εάν, και µόνον εάν, η συνολική µείωση των µετοχών

ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και των υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητι-
κού υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις περ. α΄ έως δ΄, είναι
µικρότερη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται
στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47, η αρχή ε-
ξυγίανσης αποµειώνει στον απαιτούµενο βαθµό την α-

ξία, ή το οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, των λοιπών
υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητι-
κού, συµπεριλαµβανοµένων των χρεωστικών µέσων της
περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 145α του ν. 4261/2014 (Α΄
107), βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων στις συνή-
θεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της διαβάθµισης των καταθέσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 44, σε συνδυασµό µε την αποµείωση σύµφωνα µε
τις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας, ώστε να προκύψει το
άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις περ. β΄ και
γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47.

2. Όταν εφαρµόζει τις εξουσίες αποµείωσης ή µετα-
τροπής, η αρχή εξυγίανσης επιµερίζει τις ζηµίες, οι οποί-
ες αποτυπώνονται στο άθροισµα των ποσών που αναφέ-
ρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47, εξί-
σου µεταξύ των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και
των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση πα-
θητικού ιδίας τάξεως, µειώνοντας την αξία ή το οφειλό-
µενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των εν λόγω µετοχών ή άλ-
λων τίτλων ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που υπό-
κεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού στον ίδιο βαθµό α-
ναλογικά µε την αξία τους όπως προσδιορίζεται κατά το
άρθρο 36, εκτός εάν, επιτρέπεται διαφορετικός επιµερι-
σµός ζηµιών µεταξύ των υποχρεώσεων ιδίας τάξεως για
τις περιπτώσεις που καθορίζονται στην παρ. 6 του άρ-
θρου 44. Η παρούσα δεν εµποδίζει υποχρεώσεις που έ-
χουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης
παθητικού σύµφωνα µε τις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 44
να έχουν ευνοϊκότερη µεταχείριση από επιλέξιµες υπο-
χρεώσεις ιδίας τάξεως κατά τις συνήθεις διαδικασίες α-
φερεγγυότητας.

3. Πριν εφαρµοστεί η µείωση ή η µετατροπή που ανα-
φέρεται στην περ. ε΄ της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης µε-
τατρέπει ή µειώνει την αξία των µέσων που αναφέρονται
στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ.1 όταν τα µέσα αυτά δεν
έχουν ήδη µετατραπεί και περιλαµβάνουν τους εξής ό-
ρους:
α) ρήτρα που προβλέπει τη µείωση της αξίας του µέ-

σου σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που επηρεάζει
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τη φερεγγυότητα ή
τα επίπεδα των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος ή της ο-
ντότητας που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1 ή
β) ρήτρα που προβλέπει τη µετατροπή των µέσων σε

µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας σε περίπτωση ε-
πέλευσης τέτοιου γεγονότος.

4. Σε περίπτωση που έχει µειωθεί η αξία του µέσου,
αλλά δεν έχει µηδενιστεί, σύµφωνα µε ρήτρες της περ.
α΄ της παρ. 3, πριν από την εφαρµογή της αναδιάρθρω-
σης παθητικού όπως ορίζεται στην παρ. 1, η αρχή εξυ-
γίανσης ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής
στο εναποµένον ποσό αυτού του µέσου, σύµφωνα µε
την παρ. 1.

5. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά µε την αποµείωση
ή τη µετατροπή των υποχρεώσεων σε µετοχικό κεφά-
λαιο, η αρχή εξυγίανσης δεν µετατρέπει µία κατηγορία
υποχρεώσεων αν άλλη κατηγορία υποχρεώσεων χαµη-
λότερης κατάταξης εξακολουθεί κατά το µεγαλύτερο
µέρος της να µην έχει µετατραπεί σε µετοχές ή αποµει-
ωθεί, εκτός αν επιτρέπεται άλλως σύµφωνα µε τις παρ. 2
έως 5 του άρθρου 44. 

6. Για τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. α΄ έ-
ως δ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, το
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σύνολο των απαιτήσεων που προκύπτουν από στοιχεία ι-
δίων κεφαλαίων, έχουν χαµηλότερη κατάταξη από οποι-
αδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κε-
φαλαίων, βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων στις συ-
νήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, στον βαθµό

που ένα µέσο έχει µόνο εν µέρει αναγνωριστεί ως στοι-
χείο ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο του µέσου αντιµετωπί-
ζεται ως απαίτηση που προκύπτει από στοιχείο ιδίων κε-
φαλαίων και κατατάσσεται χαµηλότερα από οποιαδήπο-
τε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαί-
ων.»

Άρθρο 86
Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού

– Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 55 
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Το εσωτερικό άρθρο 55 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 55
Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού

(παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 περιλαµβάνουν
συµβατικό όρο µε τον οποίο ο πιστωτής ή το µέρος της
συµφωνίας ή του µέσου που δηµιουργεί την υποχρέωση,
αναγνωρίζει ότι η εν λόγω υποχρέωση ενδέχεται να α-
ποτελέσει αντικείµενο των εξουσιών αποµείωσης και µε-
τατροπής και συµφωνεί να δεσµεύεται από κάθε µείωση
της αξίας του ποσού κεφαλαίου ή του οφειλόµενου ανε-
ξόφλητου ποσού, µετατροπή ή ακύρωση, που πραγµατο-
ποιείται από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών από µια
αρχή εξυγίανσης, υπό τον όρο ότι η εν λόγω υποχρέωση
πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν εξαιρείται δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 44,
β) δεν αποτελεί κατάθεση όπως αυτή αναφέρεται στην

υποπερ. ββ΄ της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 145α του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107), 
γ) διέπεται από τη νοµοθεσία τρίτης χώρας, και
δ) εκδίδεται ή αναλαµβάνεται µετά την έναρξη ισχύος

της παρούσας.
Η αρχή εξυγίανσης δύναται να αποφασίσει ότι η υπο-

χρέωση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζεται σε ιδρύ-
µατα ή οντότητες στα οποία η απαίτηση της παρ. 1 του
άρθρου 45 ισούται µε το ποσό της απορρόφησης ζηµιών,
όπως ορίζεται δυνάµει της περ. α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 45γ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υποχρεώ-
σεις που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στις
περ. α΄ έως δ΄ και που δεν περιλαµβάνουν τον συµβατι-
κό όρο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο δεν συνυ-
πολογίζονται στην απαίτηση αυτή.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που

η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις ή τα
µέσα του πρώτου εδαφίου µπορούν να υπαχθούν στις ε-
ξουσίες αποµείωσης και µετατροπής της, σύµφωνα µε
το δίκαιο τρίτης χώρας ή σύµφωνα µε δεσµευτική συµ-
φωνία που έχει συναφθεί µε την εν λόγω τρίτη χώρα.

2. Όταν ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ.

β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 καταλήξει στη διαπί-
στωση ότι είναι νοµικά ή άλλως ανέφικτο να συµπεριλη-
φθεί στη σύµβαση, που διέπει µια σχετική υποχρέωση, ο
όρος που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1, το εν λόγω
ίδρυµα ή οντότητα κοινοποιεί τη διαπίστωσή του στην
αρχή εξυγίανσης, προσδιορίζοντας παράλληλα την κα-
τηγορία στην οποία εµπίπτει η υποχρέωση και αιτιολο-
γώντας την εν λόγω διαπίστωση. Το ίδρυµα ή η οντότητα
παρέχει στην αρχή εξυγίανσης κάθε πληροφορία την ο-
ποία η αρχή εξυγίανσης ζητά εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος µετά την παραλαβή της κοινοποίησης, προ-
κειµένου η αρχή εξυγίανσης να αξιολογήσει την επίπτω-
ση της εν λόγω κοινοποίησης στη δυνατότητα εξυγίαν-
σης του εν λόγω ιδρύµατος ή οντότητας.
Εφόσον λάβει χώρα η κοινοποίηση δυνάµει του πρώ-

του εδαφίου της παρούσας, η υποχρέωση να συµπεριλη-
φθεί στη σύµβαση όρος που απαιτείται σύµφωνα µε την
παρ. 1 αναστέλλεται αυτοδίκαια από τη λήψη της κοινο-
ποίησης από την αρχή εξυγίανσης.
Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης καταλήξει στη

διαπίστωση ότι δεν είναι ανέφικτο, από νοµική ή άλλη ά-
ποψη, να συµπεριληφθεί στη σύµβαση ο όρος που απαι-
τείται σύµφωνα µε την παρ. 1, λαµβανοµένης υπόψη της
ανάγκης να διασφαλιστεί η δυνατότητα εξυγίανσης του
ιδρύµατος ή της οντότητας, ζητά, εντός εύλογου χρονι-
κού διαστήµατος µετά την κοινοποίηση του πρώτου εδα-
φίου, τη συµπερίληψη ενός τέτοιου συµβατικού όρου. Η
αρχή εξυγίανσης µπορεί, επιπροσθέτως, να απαιτήσει α-
πό το ίδρυµα ή την οντότητα να τροποποιήσει τις πρακτι-
κές του/της όσον αφορά στην εφαρµογή της εξαίρεσης
από τη συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης πα-
θητικού.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο

της παρούσας δεν περιλαµβάνουν πρόσθετα µέσα της
Κατηγορίας 1, µέσα της Κατηγορίας 2 και χρεωστικά µέ-
σα που αναφέρονται στην υποπερ. β της περ. 110 της
παρ. 1 του άρθρου 2, όπου τα εν λόγω µέσα είναι µη ε-
ξασφαλισµένες υποχρεώσεις. Επιπλέον, οι υποχρεώσεις
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας είναι
ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας από τις υποχρε-
ώσεις που αναφέρονται στην περ. (ι) της παρ. 1 του άρ-
θρου 145α του ν. 4261/2014. Σε περίπτωση που η αρχή ε-
ξυγίανσης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δυνατότη-
τας εξυγίανσης ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται
στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, σύµφωνα
µε τα άρθρα 23 και 24, ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική
στιγµή, διαπιστώσει ότι, εντός µιας κατηγορίας υποχρε-
ώσεων η οποία περιλαµβάνει επιλέξιµες υποχρεώσεις,
το ποσό των υποχρεώσεων που, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο της παρούσας, δεν περιλαµβάνουν τον συµβατι-
κό όρο που αναφέρεται στην παρ. 1, µαζί µε τις υποχρε-
ώσεις που εξαιρούνται από την εφαρµογή του εργαλείου
της αναδιάρθρωσης παθητικού, σύµφωνα µε τις παρ. 2 έ-
ως 4 του άρθρου 44 ή που είναι πιθανόν να εξαιρεθούν
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 44, υπερβαίνει το δέ-
κα τοις εκατό (10%) του ποσού της εν λόγω κατηγορίας,
αξιολογεί αµέσως τις επιπτώσεις αυτού του δεδοµένου
στη δυνατότητα εξυγίανσης του εν λόγω ιδρύµατος ή ο-
ντότητας, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στη
δυνατότητα εξυγίανσης που απορρέουν από τον κίνδυνο
να πληγούν οι διασφαλίσεις των πιστωτών, όπως προ-
βλέπονται στο άρθρο 73 όταν εφαρµόζονται οι εξουσίες
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αποµείωσης ή µετατροπής σε επιλέξιµες υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση που, µε βάση την εκτίµηση που αναφέ-

ρεται στο πέµπτο εδάφιο της παρούσας, η αρχή εξυγίαν-
σης καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι υποχρεώσεις οι ο-
ποίες, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, δεν περιλαµβά-
νουν τον συµβατικό όρο που αναφέρεται στην παρ. 1,
δηµιουργούν ουσιαστικό εµπόδιο στη δυνατότητα εξυ-
γίανσης, εφαρµόζει τις εξουσίες που προβλέπονται στο
άρθρο 25, όπως αρµόζει, ώστε να αρθεί το εν λόγω ε-
µπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης.
Υποχρεώσεις, στη σύµβαση των οποίων, το ίδρυµα ή η

οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1 δεν έχει συµπεριλάβει τον όρο που απαι-
τείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος ή για τις ο-
ποίες, σύµφωνα µε την παρούσα, η εν λόγω απαίτηση
δεν εφαρµόζεται, δεν υπολογίζονται για την ελάχιστη α-
παίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων.

3. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύ-
µατα και τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄
ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 να παρέχουν στις αρχές
νοµική γνωµοδότηση σχετικά µε την εκτελεστότητα και
την αποτελεσµατικότητα του συµβατικού όρου που ανα-
φέρεται στην παρ. 1.

4. Αν ένα ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ.
β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν συµπεριλάβει
στη σύµβαση που διέπει µια σχετική υποχρέωση, όρο
που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1, αυτό δεν εµποδί-
ζει την αρχή εξυγίανσης να ασκήσει τις εξουσίες αποµεί-
ωσης και µετατροπής όσον αφορά στην εν λόγω υπο-
χρέωση.

5. Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει, όπου κρίνει αναγκαίο,
τις κατηγορίες υποχρεώσεων για τις οποίες ένα ίδρυµα
ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1, µπορεί να καταλήξει στη διαπίστω-
ση ότι είναι ανέφικτο, από νοµική ή άλλη άποψη, να συ-
µπεριλάβει τον συµβατικό όρο που αναφέρεται στην
παρ. 1, βάσει των προϋποθέσεων που περιλαµβάνονται
στα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που εκδίδονται σύµφω-
να µε την παρ. 6 του άρθρου 55 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ
(L 173).»

Άρθρο 87
Μέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης

– Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56 
του άρθρου 2 του v. 4335/2015 

Στην περ. β΄ της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 56 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), οι λέξεις «επιλέξιµων
υποχρεώσεων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υποχρεώ-
σεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού και η
παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Για την εφαρµογή της παρ. 1 πρέπει να πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ίδρυµα ή η οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις ε-

ξυγίανσης της παρ. 1 του άρθρου 32,
β) οι µέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, οι

κάτοχοι σχετικών κεφαλαιακών µέσων και οι κάτοχοι άλ-
λων υποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση πα-
θητικού έχουν συνεισφέρει, µέσω αποµείωσης, µετατρο-
πής ή µε άλλο τρόπο, στην απορρόφηση των ζηµιών και
την ανακεφαλαιοποίηση µε ποσό που ισοδυναµεί τουλά-
χιστον στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων συµπερι-

λαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση
ιδρύµατος, µετρούµενων κατά τον χρόνο της ενέργειας
εξυγίανσης σύµφωνα µε την αποτίµηση που προβλέπε-
ται στο άρθρο 36, και
γ) έχει χορηγηθεί προηγούµενη και τελική έγκριση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 107 της
ΣΛΕΕ για τους κανόνες της περί κρατικών ενισχύσεων
για τη χρήση του επιλεγµένου µέτρου.»

Άρθρο 88
Αντικατάσταση του τίτλου 

του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του v. 4335/2015
(παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται και διαµορφώνεται
εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»

Άρθρο 89
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης 
ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και

επιλέξιµων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του 
εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 59 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ.
1, προστίθενται παρ. 1α και 1β, αντικαθίστανται το εισα-
γωγικό εδάφιο και οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2, αντικαθί-
σταται περ. β στην παρ. 3, αντικαθίστανται το πρώτο ε-
δάφιο της παρ. 9 και οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 10, και το
εσωτερικό άρθρο 59 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 59

Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή
µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επι-
λέξιµων υποχρεώσεων (άρθρο 59 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ)1. Η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώ-
σεων µπορεί να ασκείται:
α) είτε ανεξάρτητα από τις ενέργειες εξυγίανσης, 
β) είτε σε συνδυασµό µε ενέργεια εξυγίανσης, όταν

πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης που καθορίζο-
νται στα άρθρα 32, 32α ή 33.
Όταν τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και οι επιλέξιµες υ-

ποχρεώσεις έχουν αγοραστεί από την οντότητα εξυ-
γίανσης έµµεσα, µέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου οµί-
λου εξυγίανσης, η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής
των εν λόγω σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξι-
µων υποχρεώσεων ασκείται από κοινού µε την άσκηση
της ίδιας εξουσίας στο επίπεδο της µητρικής επιχείρη-
σης της οικείας οντότητας ή στο επίπεδο άλλων µητρι-
κών επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι οντότητες εξυ-
γίανσης, ώστε οι ζηµίες πράγµατι να µεταβιβάζονται και
να επιτυγχάνεται η ανακεφαλαιοποίηση της οικείας ο-
ντότητας από την οντότητα εξυγίανσης.
Μετά την άσκηση της εξουσίας αποµείωσης ή µετα-
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τροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξι-
µων υποχρεώσεων ανεξάρτητα από ενέργεια εξυγίαν-
σης, διενεργείται η αποτίµηση που προβλέπεται στο άρ-
θρο 74 και εφαρµόζεται το άρθρο 75. 

1α. Η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής επιλέξιµων
υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ενέργεια εξυγίανσης,
µπορεί να ασκηθεί µόνο σε σχέση µε επιλέξιµες υποχρε-
ώσεις που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην
περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, εκτός από τον όρο
που σχετίζεται µε την εναποµένουσα ληκτότητα των υ-
ποχρεώσεων, όπως ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου
72γ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πι-
στωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L
176).
Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, η αποµείωση ή

η µετατροπή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αρχή
που αναφέρεται στην περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34.

1β. Όταν αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης έναντι
οντότητας εξυγίανσης ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις κα-
τά παρέκκλιση από το σχέδιο εξυγίανσης, έναντι οντό-
τητας που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης, το ποσό που
µειώνεται, αποµειώνεται ή µετατρέπεται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 60 στο επίπεδο της εν λόγω ο-
ντότητας συνυπολογίζεται στα όρια που καθορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στην περ. α΄ της παρ. 9
του άρθρου 44 ή στην περ. α΄ της παρ. 12 του άρθρου 44
που εφαρµόζονται στην οικεία οντότητα.

2. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία αποµείωσης ή
µετατροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 60 και χωρίς καθυ-
στέρηση, αναφορικά µε τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και
τις αναφερόµενες στην παρ. 1α επιλέξιµες υποχρεώσεις
που έχουν εκδοθεί από ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρε-
ται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, όταν
πληρούνται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:
α) έχει διαπιστωθεί, πριν από την ανάληψη οποιασδή-

ποτε ενέργειας εξυγίανσης, ότι πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις εξυγίανσης του άρθρου 32, 32α ή 33, ή
β) η οικεία αρχή διαπιστώνει ότι εάν δεν ασκηθεί η εν

λόγω εξουσία αναφορικά µε τα σχετικά κεφαλαιακά µέ-
σα και τις αναφερόµενες στην παρ. 1α επιλέξιµες υπο-
χρεώσεις, το ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 θα παύσει να εί-
ναι βιώσιµο,

γ) στην περίπτωση κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκ-
δοθεί από θυγατρικό ίδρυµα και τα οποία αναγνωρίζο-
νται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση, και τόσο η ενδε-
δειγµένη αρχή του κράτους µέλους της αρχής ενοποιη-
µένης εποπτείας όσο και η ενδεδειγµένη αρχή του κρά-
τους µέλους του θυγατρικού ιδρύµατος διαπιστώνουν µε
κοινή απόφαση σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου
89 ότι, εάν δεν ασκηθεί η εξουσία αποµείωσης ή µετα-
τροπής στα εν λόγω µέσα, ο όµιλος θα παύσει να είναι
βιώσιµος,
δ) στην περίπτωση κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκ-

δοθεί από τη µητρική επιχείρηση και τα οποία αναγνωρί-
ζονται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαί-
ων σε ατοµική βάση στο επίπεδο της µητρικής επιχείρη-
σης ή σε ενοποιηµένη βάση, και η ενδεδειγµένη αρχή

του κράτους µέλους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας
διαπιστώνει ότι, εάν δεν ασκηθούν οι εξουσίες αποµείω-
σης ή µετατροπής στα εν λόγω µέσα, ο όµιλος θα παύσει
να είναι βιώσιµος,
ε) απαιτείται έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στή-

ριξη για το ίδρυµα ή την οντότητα των περ. β΄ γ΄ ή δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1, εξαιρουµένων των περιπτώσε-
ων που προβλέπονται στην υποπερ. γγ΄ της περ. δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 32.

3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, ένα ίδρυµα ή µια οντό-
τητα που αναφέρεται στις περ.β΄, γ΄ ή δ ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 ή ένας όµιλος θεωρούνται ότι παύουν να είναι
βιώσιµα µόνο όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) το ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περ.

β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ή ο όµιλος τελεί σε
κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγ-
γυότητας, και
β) λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγµή και άλλες

σχετικές περιστάσεις, δεν προσδοκάται εύλογα ότι ε-
ναλλακτικά µέτρα προερχόµενα από τον ιδιωτικό τοµέα,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων του Θ.Σ.Π., ή ενέρ-
γειες της αρµόδιας αρχής ή της αρχής εξυγίανσης, συ-
µπεριλαµβανοµένων των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης
ή της αποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών κεφα-
λαιακών µέσων, σύµφωνα µε την παρ. 2 ή των αναφερό-
µενων στην παρ. 1α επιλέξιµων υποχρεώσεων, σύµφωνα
µε την παρ. 2, θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ι-
δρύµατος ή του οµίλου εντός ευλόγου χρονικού διαστή-
µατος.

4. Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 3, ένα ίδρυµα
ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση α-
φερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας ό-
ταν ισχύουν µία ή περισσότερες από τις περιστάσεις που
προσδιορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 32.

5. Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ.3, ένας όµι-
λος θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας
ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας όταν παραβιάζει, ή
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να παραβιάσει
στο εγγύς µέλλον, τις απαιτήσεις ενοποιηµένης εποπτεί-
ας κατά τρόπον που θα δικαιολογούσε την ανάληψη
δράσης από την αρµόδια αρχή, µεταξύ άλλων διότι ο ό-
µιλος έχει υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί ζηµίες οι ο-
ποίες θα αναλώσουν το σύνολο ή σηµαντικό µέρος των
ιδίων κεφαλαίων του.

6. Σχετικό κεφαλαιακό µέσο που έχει εκδοθεί από θυ-
γατρική δεν αποµειώνεται σε µεγαλύτερη έκταση ούτε
µετατρέπεται υπό δυσµενέστερους όρους, σύµφωνα µε
την περ. γ΄της παρ. 2, σε σχέση µε τα ίδιας κατηγορίας
κεφαλαιακά µέσα στο επίπεδο της µητρικής επιχείρη-
σης.

7. Πριν καταλήξει στη διαπίστωση της περ. γ΄ της παρ.
2 όσον αφορά θυγατρική, που εκδίδει σχετικά κεφαλαια-
κά µέσα που αναγνωρίζονται στον υπολογισµό των απαι-
τήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική και σε ενοποιηµένη
βάση, η ενδεδειγµένη αρχή ακολουθεί τη διαδικασία του
άρθρου 62.

8. Όταν η ενδεδειγµένη αρχή καταλήγει στη διαπίστω-
ση της παρ. 2 ενηµερώνει αµελλητί την αρχή εξυγίαν-
σης.

9. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αποµειώνει
ή να µετατρέπει τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και τις επι-
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λέξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α σε
µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδρυµάτων
και των οντοτήτων που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄, και δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 1. 
Οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής ασκούνται από

την αρχή εξυγίανσης χωρίς καθυστέρηση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 60 και µετά την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρ. 3.

10. Πριν ασκήσει τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατρο-
πής των κεφαλαιακών µέσων, η αρχή εξυγίανσης δια-
σφαλίζει ότι διενεργείται, σύµφωνα µε το άρθρο 36, α-
ποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 1. Η αποτίµηση αυτή αποτελεί τη βάση υ-
πολογισµού:
α) της αποµείωσης που πρόκειται να εφαρµοστεί στα

σχετικά κεφαλαιακά µέτρα ή τις επιλέξιµες υποχρεώσεις
που αναφέρονται στην παρ. 1α, προκειµένου να απορρο-
φηθούν ζηµίες, καθώς και, 

β) του βαθµού µετατροπής των σχετικών κεφαλαια-
κών µέσων ή υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ.
1α µε σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύµατος ή
της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1.»

Άρθρο 90
Διατάξεις που αφορούν την αποµείωση ή µετατροπή
των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων 

υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου
60 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 60 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), αντικαθίσταται ο τίτλος του άρ-
θρου, προστίθεται περ. δ΄ στην παρ. 1, αντικαθίστανται η
παρ. 2, το εισαγωγικό µέρος και η περ. δ΄ της παρ. 3, και
το εσωτερικό άρθρο 60 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60
Διατάξεις που αφορούν την αποµείωση ή µετατροπή
των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων 
υποχρεώσεων (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Κατά τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου
59, η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία αποµείωσης ή
µετατροπής βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων κατά
τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, και µε τέτοι-
ον τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέ-
σµατα:
α) πρώτα υφίστανται µείωση τα στοιχεία κεφαλαίου

κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 κατ’ αναλογία προς
τις ζηµίες και στα όρια των δυνατοτήτων τους και η αρχή
εξυγίανσης προβαίνει σε µία ή αµφότερες τις ενέργειες
της παρ. 1 του άρθρου 47 έναντι των κατόχων µέσων κε-
φαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1,
β) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα πρόσθετα

µέσα της Κατηγορίας 1 αποµειώνονται ή µετατρέπονται,
ή αποµειώνονται και µετατρέπονται σε µέσα κεφαλαίου
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, στον βαθµό που α-
παιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του
άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών
κεφαλαιακών µέσων, όποιο είναι χαµηλότερο,

γ) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα µέσα της
Κατηγορίας 2 αποµειώνονται ή µετατρέπονται, ή αποµει-
ώνονται και µετατρέπονται σε µέσα κεφαλαίου κοινών
µετοχών της Κατηγορίας 1 στον βαθµό που απαιτείται
για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31
ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων, όποιο είναι χαµηλότερο.
δ) το ποσό κεφαλαίου των επιλέξιµων υποχρεώσεων

που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 αποµειώ-
νεται ή µετατρέπεται σε µέσα κοινών µετοχών της Κατη-
γορίας 1 ή και αµφότερα, στο κατά περίπτωση χαµηλό-
τερο από τα ακόλουθα: είτε όσο απαιτείται για την επί-
τευξη των στόχων εξυγίανσης, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 31, είτε µέχρι εξαντλήσεως των σχετικών επιλέξι-
µων υποχρεώσεων.

2. Σε περίπτωση που αποµειώνεται η αξία ενός σχετι-
κού κεφαλαιακού µέσου ή µιας επιλέξιµης υποχρέωσης
που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59:
α) η µείωση της εν λόγω αξίας είναι µόνιµη, µε την ε-

πιφύλαξη τυχόν ανατίµησης βάσει της παρ. 3 του άρ-
θρου 46, 
β) δεν υφίσταται πλέον καµία υποχρέωση έναντι του

κατόχου του σχετικού κεφαλαιακού µέσου ή της επιλέξι-
µης υποχρέωσης που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρ-
θρου 59 δυνάµει της αξίας ή σε σχέση µε την αξία του
µέσου που αποµειώθηκε, εκτός των ήδη δεδουλευµένων
υποχρεώσεων και τυχόν υποχρέωσης αποζηµίωσής του
λόγω παράνοµης άσκησης της εξουσίας αποµείωσης, 
γ) καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στους κατό-

χους των σχετικών κεφαλαιακών µέσων ή των επιλέξι-
µων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α του
άρθρου 59, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3.

3. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µετατροπή των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των επιλέξιµων υπο-
χρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου
59 σύµφωνα µε τις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, η αρχή
εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα και τις ο-
ντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 την έκδοση µέσων κεφαλαίου κοι-
νών µετοχών της Κατηγορίας 1 προς τους κατόχους των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των εν λόγω επιλέξι-
µων υποχρεώσεων. Η µετατροπή των σχετικών κεφαλαι-
ακών µέσων και των εν λόγω υποχρεώσεων είναι δυνατή
µόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εν λόγω µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της

Κατηγορίας 1 εκδίδονται µε τη σύµφωνη γνώµη της αρ-
χής εξυγίανσης του ιδρύµατος ή της οντότητας που ανα-
φέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ή,
κατά περίπτωση, της αρχής εξυγίανσης της µητρικής ε-
πιχείρησης,
β) τα εν λόγω µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της

Κατηγορίας 1 εκδίδονται πριν από κάθε έκδοση µετοχών
ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το ίδρυµα ή την οντότη-
τα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1, µε σκοπό την εισφορά ιδίων κεφαλαίων από
το κράτος ή από κρατικό φορέα,
γ) τα εν λόγω µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της

Κατηγορίας 1 αποδίδονται και µεταβιβάζονται χωρίς κα-
θυστέρηση µετά την άσκηση της εξουσίας µετατροπής,
δ) ο συντελεστής µετατροπής που προσδιορίζει τον α-

ριθµό των µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατη-
γορίας 1 που διατίθενται για κάθε σχετικό κεφαλαιακό
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µέσο ή κάθε επιλέξιµη υποχρέωση που αναφέρεται στην
παρ. 1α του άρθρου 59 είναι σύµφωνος µε το άρθρο 50
και τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές που καταρτίζει
η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε.Α.Τ.) σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173).

4. Όταν ένα ίδρυµα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυ-
γίανση και η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εφαρµόσει
ένα µέτρο εξυγίανσης, τότε απαιτείται η προηγούµενη ε-
φαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 59.»

Άρθρο 91
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή περιπτώσεων του

άρθρου 59 – Τροποποίηση του εσωτερικού 
άρθρου 61 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 61 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) προστίθεται παρ. 3 και το εσωτερι-
κό άρθρο 61 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 61
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή περιπτώσεων 

του άρθρου 59 (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Ενδεδειγµένη αρχή για την Ελλάδα για την εφαρµο-
γή των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 59 εί-
ναι η αρµόδια αρχή, ή η αρχή που έχει καθορισθεί στο ε-
θνικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 61 παρ.2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2. Στην περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα
εκδίδονται από ίδρυµα ή οντότητα, όπως ορίζονται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που είναι θυγα-
τρική και περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των απαιτή-
σεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική ή σε ενοποιηµένη βά-
ση, η αρχή που είναι αρµόδια να προβαίνει στις διαπι-
στώσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 59 εί-
ναι η ακόλουθη:
α) η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους όπου εί-

ναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα ή η οντότητα των περ. β΄,
γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που εξέδωσε τα εν λό-
γω µέσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως 10, 12 έως 14 και
16 έως 28 του ν. 4261/2014 και τα άρθρα 9 έως 35 του
ν. 3606/2007, είναι αρµόδια να προβαίνει στις διαπιστώ-
σεις που αναφέρονται στην περ. β) της παρ. 2 του άρ-
θρου 59,
β) η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους ενοποιη-

µένης εποπτείας και η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους
µέλους όπου είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα ή η οντότη-
τα των περ.β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που εξέ-
δωσε τα εν λόγω µέσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως 10,
12 έως 14 και 16 έως 28 του ν. 4261/2014, είναι αρµόδιες
να προβαίνουν στην κοινή διαπίστωση που λαµβάνει τη
µορφή κοινής απόφασης και αναφέρεται στην περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 59.

3. Ενδεδειγµένη αρχή για την Ελλάδα για την εφαρµο-
γή των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 59,
σε περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα ή επιλέ-
ξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α του
άρθρου 59, αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της εκ-
πλήρωσης της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 45στ, είναι η αρµόδια αρχή, αν το ίδρυµα ή η
οντότητα που αναφέρεται στην περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ.

1 του άρθρου 1 έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλά-
δα, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως και 28 του ν. 4261/2014
ή άλλως η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους όπου
το ίδρυµα ή η οντότητα έχει λάβει άδεια λειτουργίας.»

Άρθρο 92
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης –

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 62 
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 62 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), αντικαθίστανται η παρ. 1 και το ει-
σαγωγικό µέρος της παρ. 4 και το εσωτερικό άρθρο 62
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 62
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης (άρ-

θρο 62 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η ενδεδειγµένη αρχή, προτού προβεί στη διαπίστω-
ση που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄, δ΄ ή ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 59 όσον αφορά θυγατρική που εκδίδει σχετι-
κά κεφαλαιακά µέσα ή επιλέξιµες υποχρεώσεις που ανα-
φέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 για τους σκοπούς
της εκπλήρωσης της απαίτησης που αναφέρεται στο άρ-
θρο 45στ σε ατοµική βάση ή σχετικά κεφαλαιακά µέσα,
τα οποία αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της εκπλή-
ρωσης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική ή ε-
νοποιηµένη βάση, συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες α-
παιτήσεις:
α) όταν εξετάζει, εάν θα προβεί σε διαπίστωση που α-

ναφέρεται στις περ. β΄, γ΄, δ΄ ή ε΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 59, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή εξυγίανσης
της σχετικής οντότητας εξυγίανσης, η ενδεδειγµένη αρ-
χή αποστέλλει κοινοποίηση εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών από τη διαβούλευση µε την εν λόγω αρχή εξυγίαν-
σης:

i) στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και, εάν πρόκει-
ται για διαφορετική αρχή, στην ενδεδειγµένη αρχή του
κράτους µέλους, στο οποίο βρίσκεται η αρχή ενοποιηµέ-
νης εποπτείας,

ii) στις αρχές εξυγίανσης άλλων οντοτήτων εντός του
ίδιου οµίλου εξυγίανσης που αγόρασαν άµεσα ή έµµεσα
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου
45στ από την οντότητα που υπόκειται στην παρ. 1 του
άρθρου 45στ,
β) όταν εξετάζει, αν θα προβεί στη διαπίστωση που α-

ναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 59, η εν-
δεδειγµένη αρχή αποστέλλει, αµελλητί, κοινοποίηση
στην αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για κάθε ίδρυµα
ή οντότητα των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
που έχει εκδώσει τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα, ως προς
τα οποία πρόκειται να ασκηθούν οι εξουσίες αποµείωσης
ή µετατροπής, αν γίνει αυτή η διαπίστωση και, εάν πρό-
κειται για διαφορετικές αρχές, στις ενδεδειγµένες αρ-
χές των κρατών µελών, στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω
αρµόδιες αρχές και η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.

2. Η ενδεδειγµένη αρχή, όταν προβαίνει σε µια διαπί-
στωση που αναφέρεται στις περ. γ΄ δ΄ ή ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 59 στην περίπτωση ιδρύµατος ή οµίλου µε
διασυνοριακή δραστηριότητα, λαµβάνει υπόψη την πιθα-
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νή επίπτωση της εξυγίανσης σε όλα τα κράτη µέλη στα
οποία το ίδρυµα ή ο όµιλος δραστηριοποιείται.

3. Η ενδεδειγµένη αρχή στην κοινοποίηση της παρ. 1
επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους σκέπτεται να
προβεί στην εν λόγω διαπίστωση.

4. Όταν έχει πραγµατοποιηθεί κοινοποίηση σύµφωνα
µε την παρ. 1, η ενδεδειγµένη αρχή, κατόπιν διαβούλευ-
σης µε τις αρχές, στις οποίες απεστάλη η κοινοποίηση
σύµφωνα µε την υποπερ. i΄ της περ. α΄ ή την περ. β΄ της
παρ. 1, εξετάζει τα ακόλουθα ζητήµατα:
α) εάν υπάρχει διαθέσιµο εναλλακτικό µέτρο αντί της

άσκησης της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 59,
β) κατά πόσον είναι εφικτή η εφαρµογή του µέτρου

αυτού, και
γ) κατά πόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική να µπο-

ρέσει το µέτρο αυτό, σε κατάλληλο χρονικό διάστηµα,
να αντιµετωπίσει τις περιστάσεις για τις οποίες θα ήταν
επιβεβληµένη η διαπίστωση της παρ. 2 του άρθρου 59.

5. Για τους σκοπούς της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
ως εναλλακτικά µέτρα νοούνται τα µέτρα έγκαιρης πα-
ρέµβασης του άρθρου 27, τα µέτρα της παρ. 1 του άρ-
θρου 96 του ν. 4261/2014 ή η µεταφορά πόρων ή κεφα-
λαίων από τη µητρική επιχείρηση.

6. Αν, δυνάµει της παρ. 4, η ενδεδειγµένη αρχή µετά α-
πό την ως άνω διαβούλευση κρίνει ότι πληρούνται τα α-
ναφερόµενα σε αυτή τότε εφαρµόζει τα µέτρα αυτά.

7. Αν συντρέχουν οι συνθήκες της παρ. 1 και κατ’ ε-
φαρµογή της παρ. 4, η ενδεδειγµένη αρχή, µετά από δια-
βούλευση µε τις αρχές στις οποίες απεστάλη η κοινοποί-
ηση, κρίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα εναλλακτικά µέ-
τρα που θα µπορούσαν να επιφέρουν το αποτέλεσµα
που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 4, αποφασίζει εάν
είναι σκόπιµο να προβεί στη διαπίστωση που αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 59.

8. Σε περίπτωση που η ενδεδειγµένη αρχή αποφασίσει
να προβεί στη διαπίστωση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 59 αποστέλλει αµελλητί κοινοποίηση στις ενδε-
δειγµένες αρχές των κρατών µελών στα οποία είναι ε-
γκατεστηµένες οι επηρεαζόµενες θυγατρικές. Η διαπί-
στωση λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης των παρ. 3
και 4 του άρθρου 92. Ελλείψει κοινής απόφασης δεν ε-
φαρµόζεται η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 59.

9. Η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει αµέσως την απόφα-
ση αποµείωσης ή µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων
που λαµβάνεται δυνάµει του παρόντος άρθρου, λαµβά-
νοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των
περιστάσεων.» 

Άρθρο 93
Γενικές εξουσίες – Τροποποίηση του εσωτερικού 

άρθρου 63 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην περ. ε΄ και στην περ. ι΄ της παρ. 1 του εσωτερι-
κού άρθρου 63 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), οι
λέξεις «επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού υ-
ποχρεώσεων», στην περ. στ΄ της ιδίας παραγράφου οι
λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση
παθητικού» και η παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 63 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«1. Η αρχή εξυγίανσης για την εφαρµογή των µέτρων

εξυγίανσης σε ιδρύµατα και οντότητες των περ. β΄, γ΄ ή
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 που πληρούν τις προβλεπό-
µενες προϋποθέσεις για εξυγίανση, διαθέτει τις ανα-
γκαίες εξουσίες, τις οποίες ασκεί µεµονωµένα ή συν-
δυαστικά, και ειδικότερα, δύναται να:
α) απαιτεί από κάθε πρόσωπο να παρέχει όλες τις ανα-

γκαίες πληροφορίες προκειµένου αυτή να αποφασίζει
και να προετοιµάζει µια ενέργεια εξυγίανσης, συµπερι-
λαµβανοµένης της επικαιροποίησης και της συµπλήρω-
σης των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στα σχέδια
εξυγίανσης, και της απαίτησης παροχής πληροφοριών
µέσω επιτόπιων ελέγχων,
β) αναλαµβάνει τον έλεγχο ενός ιδρύµατος υπό εξυ-

γίανση και ασκεί όλα τα δικαιώµατα και τις εξουσίες που
παρέχονται στους µετόχους, στους λοιπούς ιδιοκτήτες
και στο διοικητικό συµβούλιο του υπό εξυγίανση ιδρύµα-
τος,
γ) µεταβιβάζει µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας

που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα,
δ) µεταβιβάζει σε άλλο πρόσωπο, µε τη συναίνεσή

του, δικαιώµατα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις ε-
νός υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
ε) αποµειώνει, µέχρι και µηδενισµού, αρχικό ποσό ή το

οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των υποκείµενων σε
αναδιάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων ενός υπό εξυ-
γίανση ιδρύµατος,
στ) µετατρέπει υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρ-

θρωση παθητικού ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος σε κοι-
νές µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του εν λόγω ι-
δρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περ. β΄,
γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ενός σχετικού µητρικού
ιδρύµατος ή οντότητας ή ενός µεταβατικού ιδρύµατος
στο οποίο µεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία του ι-
δρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περ. β΄,
γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1,
ζ) ακυρώνει χρεωστικά µέσα που έχουν εκδοθεί από έ-

να υπό εξυγίανση ίδρυµα, εξαιρουµένων των εξασφαλι-
σµένων υποχρεώσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 44,
η) αποµειώνει, µέχρι και µηδενισµού, την ονοµαστική

αξία µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ενός υπό εξυ-
γίανση ιδρύµατος, καθώς και να τα ακυρώνει,
θ) απαιτεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα ή από ένα

σχετικό µητρικό ίδρυµα ή οντότητα να εκδώσει νέες µε-
τοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα κεφαλαιακά
µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των προνοµιούχων µετο-
χών και των υπό αίρεση µετατρέψιµων χρηµατοπιστωτι-
κών µέσων,
ι) τροποποιεί τη ληκτότητα των χρεωστικών µέσων και

άλλων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού υπο-
χρεώσεων που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ί-
δρυµα ή να τροποποιεί το ύψος των πληρωτέων τόκων
δυνάµει αυτών ή την ηµεροµηνία κατά την οποία οι τόκοι
καθίστανται πληρωτέοι, περιλαµβανοµένης της προσω-
ρινής αναστολής τους, εξαιρούµενων των εξασφαλισµέ-
νων υποχρεώσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις των
παρ. 2 και 3 του άρθρου 44,
ια) καταγγέλλει και να ρευστοποιεί χρηµατοπιστωτι-

κές συµβάσεις ή συµβάσεις παραγώγων για τους σκο-
πούς εφαρµογής του άρθρου 49,
ιβ) αποµακρύνει ή να αντικαθιστά το διοικητικό συµ-

βούλιο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ενός υπό εξυ-
γίανση ιδρύµατος, και
ιγ) απαιτεί από την αρµόδια αρχή να αξιολογήσει ε-
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γκαίρως τον αγοραστή ειδικής συµµετοχής, κατά παρέκ-
κλιση από τα χρονικά όρια που τίθενται στο άρθρο 23
του ν. 4261/2014 και στο άρθρο 12 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ.»

Άρθρο 94
Εξουσία επιβολής µέτρων διαχείρισης κρίσης ή µέτρων

πρόληψης κρίσης που λαµβάνονται από άλλα 
κράτη µέλη – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 66

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) οι λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώ-
σεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις που
υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ. 4
διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Όταν η αρχή εξυγίανσης ενός κράτους µέλους α-
σκεί τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής, µεταξύ άλ-
λων σε σχέση µε κεφαλαιακά µέσα σύµφωνα µε το άρ-
θρο 59, και οι υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρ-
θρωση παθητικού ή τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα του υπό
εξυγίανση ιδρύµατος περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) µέσα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το ελληνικό

δίκαιο,
β) υποχρεώσεις προς πιστωτές που βρίσκονται στην

Ελλάδα,
διασφαλίζεται η µείωση της αξίας των εν λόγω υπο-

χρεώσεων ή µέσων, ή η µετατροπή τους, σε συµφωνία
µε την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής
της αρχής εξυγίανσης του κράτους µέλους.»

Άρθρο 95
Αποκλεισµός ορισµένων συµβατικών ρητρών σε 

περίπτωση έγκαιρης παρέµβασης και εξυγίανσης –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 68 

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 29 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 68 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίστανται το εισαγωγικό µέ-
ρος της παρ. 3 και η παρ. 5 και το εσωτερικό άρθρο 68
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 68
Αποκλεισµός ορισµένων συµβατικών ρητρών σε 
περίπτωση έγκαιρης παρέµβασης και εξυγίανσης 

(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Οποιοδήποτε µέτρο πρόληψης ή διαχείρισης κρίσε-
ων λαµβάνεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, συµπερι-
λαµβανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος
άµεσα συνδεόµενου µε την εφαρµογή αυτού του µέ-
τρου, δεν θεωρείται αφ’ εαυτού, σε πλαίσιο σύµβασης
που έχει συνάψει η οντότητα, ότι συνιστά γεγονός που
συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά την έννοια του
ν. 3301/2004, ή ως διαδικασία αφερεγγυότητας κατά την
έννοια του ν. 2789/2000, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν
να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της
σύµβασης, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πλη-
ρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλι-
σης.
Επιπροσθέτως, ένα τέτοιο µέτρο πρόληψης κρίσης ή

µέτρο διαχείρισης κρίσης δεν θεωρείται αφ’ εαυτού ότι

συνιστά γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλε-
ση ή διαδικασία αφερεγγυότητας στο πλαίσιο σύµβασης
που συνάφθηκε από:
α) θυγατρική, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από

τη σύµβαση αυτή τελούν υπό την εγγύηση ή στηρίζονται
κατ’ άλλο τρόπο από τη µητρική επιχείρηση ή οποιοδή-
ποτε άλλο µέλος του οµίλου, ή
β) οποιοδήποτε µέλος του οµίλου και η σύµβαση περι-

λαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας (crossdefault
provisions).
Η αφερεγγυότητα ή αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώ-

σεων έναντι τρίτων ενός µέλους του οµίλου, όταν προ-
καλείται από την εφαρµογή µέτρου πρόληψης ή διαχεί-
ρισης κρίσεων κατά τον παρόντα νόµο σε απαιτήσεις κα-
τά άλλου µέλους του ίδιου οµίλου, θεωρείται γεγονός ά-
µεσο συνδεόµενο µε την εφαρµογή αυτού του µέτρου,
µε την έννοια της παρούσας διάταξης. 

2. Αν διαδικασίες εξυγίανσης τρίτης χώρας αναγνωρί-
ζονται σύµφωνα µε το άρθρο 90 ή εφόσον το αποφασί-
σει η αρχή εξυγίανσης, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µέτρο διαχείρι-
σης κρίσεων.

3. Υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ου-
σιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ
των οποίων οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης,
καθώς και η παροχή εξασφάλισης, τα µέτρα πρόληψης
κρίσεων, η αναστολή της υποχρέωσης δυνάµει του άρ-
θρου 33α ή τα µέτρα διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµ-
βανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ά-
µεσα συνδεόµενου µε την εφαρµογή τέτοιων µέτρων,
δεν παρέχουν από µόνα τους σε κανέναν τη δυνατότη-
τα:
α) να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωµα καταγγελίας, ανα-

στολής, τροποποίησης, εκκαθαριστικού συµψηφισµού ή
συµψηφισµού, µεταξύ άλλων και σχετικά µε σύµβαση η
οποία έχει συναφθεί από:
αα) θυγατρική, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν α-

πό τη σύµβαση τελούν υπό την εγγύηση ή στηρίζονται
µε άλλο τρόπο από οποιοδήποτε µέλος του οµίλου,
ββ) οποιοδήποτε µέλος του οµίλου και η σύµβαση πε-

ριλαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας,
β) να αποκτά κατοχή, να ασκεί έλεγχο ή να επιβάλλει

την παροχή εξασφάλισης επί περιουσιακού στοιχείου
του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ή οποιουδήποτε
µέλους του οµίλου σε σχέση µε σύµβαση που περιλαµ-
βάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας, και
γ) να θίγει οποιαδήποτε συµβατικά δικαιώµατα του ι-

δρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περ. β΄,
γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 ή οποιουδήποτε µέλους
του οµίλου σε σχέση µε σύµβαση που περιλαµβάνει ρή-
τρες αλυσιδωτής καταγγελίας.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωµα ανάληψης
δράσης σύµφωνα µε την παρ. 3, σε περίπτωση που το δι-
καίωµα αυτό απορρέει από γεγονός που δεν συνιστά µέ-
τρο πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων, ή από την επέλευ-
ση οποιουδήποτε γεγονότος άµεσα συνδεόµενου µε την
εφαρµογή τέτοιου µέτρου.

5. Η αναστολή ή ο περιορισµός δυνάµει των άρθρων
33α, 69 ή 70 δεν συνιστά αθέτηση συµβατικής υποχρέω-
σης για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2 και της παρ. 1 του
άρθρου 71.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν «υπε-
ρισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» κατά την
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έννοια του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρµοστέο δί-
καιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι) (�� L 177).»

Άρθρο 96
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων – 

Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69 
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 30 του άρθρου 1 της Oδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 69 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), η παρ. 4 αντικαθίσταται, η παρ. 5
συµπληρώνεται µε την προσθήκη εδαφίων και το εσωτε-
ρικό άρθρο 69 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων 

(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης του
υπό εξυγίανση ιδρύµατος που απορρέουν από σύµβαση
την οποία αυτό έχει συνάψει από τη δηµοσίευση της α-
πόφασης περί αναστολής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
άρθρου 82, έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας
που έπεται της δηµοσίευσης.

2. Σε περίπτωση που µια υποχρέωση πληρωµής ή πα-
ράδοσης θα καθίστατο απαιτητή εντός της περιόδου α-
ναστολής, η πληρωµή ή η παράδοση καθίσταται απαιτη-
τή αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής.

3. Αν οι συµβατικές υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδο-
σης του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ανασταλούν δυνάµει
της παρ. 1, οι υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης των
αντισυµβαλλόµενων του εν λόγω ιδρύµατος στο πλαίσιο
της σύµβασης αυτής αναστέλλονται επίσης για το ίδιο
χρονικό διάστηµα.

4. Η αναστολή βάσει της παρ. 1 δεν εφαρµόζεται σε υ-
ποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης έναντι των ακό-
λουθων:
α) συστηµάτων και διαχειριστών συστηµάτων κατά την

έννοια του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 
β) κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει ά-

δεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύµφωνα
µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιου-
λίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους
κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγρα-
φής συναλλαγών (L 201) και των κεντρικών αντισυµβαλ-
λόµενων τρίτης χώρας αναγνωρισµένων από την Ευρω-
παϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµφω-
να µε το άρθρο 25 του ιδίου Κανονισµού, 
γ) κεντρικών τραπεζών.
5. Κατά την άσκηση εξουσίας δυνάµει του παρόντος

άρθρου, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη την επίπτω-
ση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής
στην εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγο-
ρών.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει το πεδίο εφαρµογής αυ-

τής της εξουσίας, λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις

κάθε περίπτωσης. Συγκεκριµένα, η αρχή εξυγίανσης
αξιολογεί προσεκτικά εάν είναι κατάλληλη η επέκταση
της αναστολής σε επιλέξιµες καταθέσεις όπως ορίζο-
νται στην περ. 13 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4370/2016 (Α΄ 37), ιδίως αν πρόκειται για καλυπτόµε-
νες καταθέσεις, δικαιούχοι των οποίων είναι φυσικά
πρόσωπα και πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις.
Όταν ασκείται εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων

πληρωµής ή παράδοσης σε σχέση µε επιλέξιµες καταθέ-
σεις, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι οι καταθέτες έ-
χουν πρόσβαση σε κατάλληλο ηµερήσιο ποσό από τις
καταθέσεις αυτές, εξειδικεύοντας παράλληλα µε ποιον
τρόπο παρέχεται αυτή η πρόσβαση.»

Άρθρο 97
Εξουσία περιορισµού της αναγκαστικής εκτέλεσης
συµφωνιών παροχής εξασφάλισης – Τροποποίηση 

του εσωτερικού άρθρου 70 
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 70 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το εσω-
τερικό άρθρο 70 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 70
Εξουσία περιορισµού της αναγκαστικής εκτέλεσης

συµφωνιών παροχής εξασφάλισης 
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να περιορίζει
το δικαίωµα των εξασφαλισµένων πιστωτών ενός υπό ε-
ξυγίανση ιδρύµατος να προβούν σε αναγκαστική εκτέλε-
ση συµφωνιών παροχής εξασφάλισης όσον αφορά οποι-
αδήποτε περιουσιακά στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύ-
µατος από τη δηµοσίευση της απόφασης του περιορι-
σµού, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 82, έως τα µε-
σάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσί-
ευσης.

2. Η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί την εξουσία που ανα-
φέρεται στην παρ. 1 όσον αφορά οποιοδήποτε από τα α-
κόλουθα:
α) παροχή ασφάλειας έναντι συστηµάτων ή διαχειρι-

στών συστηµάτων κατά την έννοια του ν. 2789/2000
(Α΄ 21),
β) κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους που έχουν λάβει

άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ι-
ουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα,
τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία κα-
ταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικούς αντισυµ-
βαλλόµενους τρίτης χώρας αναγνωρισµένους από την
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ιδίου Κανονισµού, και
γ) κεντρικές τράπεζες, όσον αφορά περιουσιακά στοι-

χεία που έχουν ενεχυριαστεί ή παρασχεθεί ως περιθώ-
ριο ή εξασφάλιση από το ίδρυµα υπό εξυγίανση.

3. Στις περ. που εφαρµόζεται το άρθρο 80, η αρχή εξυ-
γίανσης διασφαλίζει ότι οι τυχόν περιορισµοί που επι-
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βάλλονται δυνάµει της εξουσίας που προβλέπεται στην
παρ. 1 εφαρµόζονται σε όλα τα µέλη του οµίλου έναντι
των οποίων προβαίνει σε ενέργεια εξυγίανσης.

4. Κατά την άσκηση εξουσίας δυνάµει του παρόντος
άρθρου, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη την επίπτω-
ση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής
στην εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγο-
ρών.»

Άρθρο 98
Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωµάτων 

καταγγελίας – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 71
του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), η παρ. 3 αντικαθίσταται και το εσω-
τερικό άρθρο 71 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 71
Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωµάτων 

καταγγελίας (άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει
τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδήποτε αντισυµβαλ-
λόµενου του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, από τη δηµοσί-
ευση της απόφασης του περιορισµού, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 82, έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης
ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης υπό τον όρο ότι ε-
ξακολουθούν να τηρούνται οι υποχρεώσεις πληρωµής
και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης.

2. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει
τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδήποτε αντισυµβαλ-
λόµενου θυγατρικής του υπό εξυγίανση ιδρύµατος εφό-
σον:
α) οι υποχρεώσεις βάσει της εν λόγω σύµβασης είναι

εγγυηµένες ή εξασφαλίζονται µε άλλον τρόπο από το υ-
πό εξυγίανση ίδρυµα,
β) τα δικαιώµατα καταγγελίας δυνάµει της εν λόγω

σύµβασης βασίζονται αποκλειστικώς και µόνον στο γε-
γονός της αφερεγγυότητας ή στη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, και
γ) σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ή ενδέχεται να α-

σκηθεί εξουσία µεταβίβασης σε σχέση µε το υπό εξυ-
γίανση ίδρυµα,
αα) είτε εφόσον όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υ-

ποχρεώσεις της θυγατρικής που σχετίζονται µε την εν
λόγω σύµβαση, έχουν µεταβιβαστεί ή ενδέχεται να µε-
ταβιβαστούν και να αναληφθούν από τον αποκτώντα,
ββ) είτε εφόσον η αρχή εξυγίανσης παρέχει µε οποι-

ονδήποτε άλλον τρόπο επαρκή προστασία για αυτές τις
υποχρεώσεις.
Η αναστολή ισχύει από τη δηµοσίευση της απόφασης,

σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 82, έως τα µεσάνυ-
χτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης
στο κράτος µέλος όπου έχει την έδρα της η θυγατρική
του ιδρύµατος υπό εξυγίανση.

3. Καµία αναστολή βάσει των παρ. 1 ή 2 δεν εφαρµό-
ζεται έναντι:

α) συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων κατά την

έννοια του ν. 2789/2000 (Α΄ 21),
β) κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει ά-

δεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σύµφω-
να µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ι-
ουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα,
τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία κα-
ταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικών αντισυµ-
βαλλοµένων τρίτης χώρας αναγνωρισµένων από την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµ-
φωνα µε το άρθρο 25 του ιδίου Κανονισµού, ή
γ) κεντρικών τραπεζών.
4. Ένας αντισυµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει δικαί-

ωµα καταγγελίας δυνάµει σύµβασης πριν από το τέλος
της περιόδου που αναφέρεται στις παρ. 1 ή 2, εάν η αρ-
χή εξυγίανσης του κοινοποιήσει ότι τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις που καλύπτονται από τη σύµβαση:
α) δεν θα µεταβιβαστούν σε άλλη οντότητα, ή 
β) δεν θα υποστούν αποµείωση ή µετατροπή στο πλαί-

σιο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού σύµφωνα
µε την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43.

5. Εφόσον η αρχή εξυγίανσης ασκήσει την εξουσία
που προβλέπεται στις παρ. 1 ή 2 για την αναστολή δικαι-
ωµάτων καταγγελίας, και αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί
σύµφωνα µε την παρ. 4, τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να
ασκηθούν κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής, µε την
επιφύλαξη του άρθρου 68, ως εξής:
α) εάν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που καλύπτο-

νται από τη σύµβαση έχουν µεταβιβασθεί σε άλλη οντό-
τητα, ένας αντισυµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει δικαι-
ώµατα καταγγελίας, σύµφωνα µε τους όρους της σχετι-
κής σύµβασης, µόνο σε περίπτωση επέλευσης οποιουδή-
ποτε συνεχιζόµενου ή µεταγενέστερου γεγονότος που
συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση εκ µέρους του απο-
κτώντος,
β) εάν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που καλύπτο-

νται από τη σύµβαση παραµένουν στο υπό εξυγίανση ί-
δρυµα, και η αρχή εξυγίανσης δεν έχει εφαρµόσει την α-
ναδιάρθρωση παθητικού σύµφωνα µε την περ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 43 στην εν λόγω σύµβαση, ένας αντι-
συµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα κα-
ταγγελίας σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αυτής
κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής σύµφωνα µε την
παρ. 1.

6. Κατά την άσκηση εξουσίας, η αρχή εξυγίανσης λαµ-
βάνει υπόψη την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η ά-
σκηση της εξουσίας αυτής στην εύρυθµη λειτουργία των
χρηµατοπιστωτικών αγορών.

7. Η αρµόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης µπορεί να α-
παιτεί από ένα ίδρυµα ή µία οντότητα που αναφέρεται
στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 να διατηρεί
λεπτοµερή αρχεία των χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων.
Κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας αρχής ή αρχής εξυγίαν-

σης, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις ανα-
γκαίες πληροφορίες στη διάθεση της αρµόδιας αρχής ή
της αρχής εξυγίανσης, προκειµένου να έχουν τη δυνα-
τότητα να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
και καθήκοντα τους σύµφωνα µε το άρθρο 81 του Κανο-
νισµού (��) αριθµ. 648/2012.»
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Άρθρο 99
Συµβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της 

εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό 
άρθρο 71 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

(παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 71α
ως εξής:

«Άρθρο 71α
Συµβατική αναγνώριση εξουσιών 

αναστολής της εξυγίανσης
(παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις
περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 συµπεριλαµβά-
νουν σε κάθε χρηµατοπιστωτική σύµβαση που συνά-
πτουν, η οποία διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας, ό-
ρους µε τους οποίους τα µέρη αναγνωρίζουν ότι η χρη-
µατοπιστωτική σύµβαση µπορεί να υπόκειται στην άσκη-
ση εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης για την αναστολή
ή τον περιορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δυ-
νάµει των άρθρων 33α, 69, 70 και 71 και επίσης αναγνω-
ρίζουν ότι δεσµεύονται από τις απαιτήσεις του άρθρου
68.

2. Οι ενωσιακές µητρικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν
ότι οι οικείες θυγατρικές τρίτης χώρας περιλαµβάνουν,
στις χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις που αναφέρονται
στην παρ. 1, όρους, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόµενο
η άσκηση της εξουσίας από την αρχή εξυγίανσης να α-
ναστέλλει ή να περιορίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρε-
ώσεις της µητρικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ), σύµφωνα µε την παρ. 1, να αποτελεί έγκυρο
λόγο για την άσκηση δικαιώµατος πρόωρης καταγγε-
λίας, αναστολής, τροποποίησης, εκκαθαριστικού συµψη-
φισµού ή συµψηφισµού, ή για την εκτέλεση συµφωνιών
παροχής ασφάλειας για τις εν λόγω συµβάσεις.
Η απαίτηση του πρώτου εδαφίου µπορεί να εφαρµόζε-

ται όσον αφορά τις θυγατρικές τρίτης χώρας οι οποίες
είναι:
α) πιστωτικά ιδρύµατα, 
β) επιχειρήσεις επενδύσεων (ή επιχειρήσεις που θα ή-

ταν επιχειρήσεις επενδύσεων αν είχαν έδρα στην Ελλά-
δα), ή
γ) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.
3. Η παρ. 1 εφαρµόζεται σε κάθε χρηµατοπιστωτική

σύµβαση, η οποία:
α) δηµιουργεί νέα υποχρέωση, ή τροποποιεί ουσιωδώς

υπάρχουσα υποχρέωση, µετά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας διάταξης, και 
β) προβλέπει την άσκηση ενός ή περισσοτέρων δικαιω-

µάτων καταγγελίας ή δικαιωµάτων εκτέλεσης συµφω-
νιών παροχής ασφάλειας, στα οποία θα εφαρµόζονταν
τα άρθρα 68, 33α, 69, 70 ή 71, εάν η χρηµατοπιστωτική
σύµβαση διεπόταν από το δίκαιο κράτους µέλους.

4. Όταν ένα ίδρυµα ή µια οντότητα δεν συµπεριλάβει
τον συµβατικό όρο που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ.
1, αυτό δεν εµποδίζει την αρχή εξυγίανσης να ασκήσει
τις εξουσίες που αναφέρονται στα άρθρα 68, 33α, 69, 70
ή 71 σε σχέση µε αυτή τη χρηµατοπιστωτική σύµβαση.»

Άρθρο 100 
Υπηρεσιακό επαγγελµατικό απόρρητο – Τροποποίηση

του εσωτερικού άρθρου 83 του άρθρου 2 του 
ν. 4335/2015 (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

Στο εσωτερικό άρθρο 83 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντι-
καθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Τηρουµένης της παρ. 1, τα αναφερόµενα σε αυτήν
πρόσωπα απαγορεύεται να αποκαλύπτουν εµπιστευτι-
κές πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή από την αρµό-
δια αρχή ή την αρχή εξυγίανσης σε σχέση µε τις λει-
τουργίες της στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, σε οποι-
οδήποτε πρόσωπο ή δηµόσια αρχή, παρά µόνο στο πλαί-
σιο της άσκησης των καθηκόντων τους βάσει του παρό-
ντος νόµου σε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, ού-
τως ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα µεµονωµένων ι-
δρυµάτων ή οντοτήτων που αναφέρονται στις περ. β΄ ,
γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, ή µε τη ρητή και προη-
γούµενη συγκατάθεση της αρχής ή του ιδρύµατος ή της
αναφερόµενης στην περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 οντότητας που παρέσχε τις πληροφορίες.
Πριν από την αποκάλυψη κάθε εµπιστευτικής πληρο-

φορίας από πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1
σταθµίζονται οι πιθανές συνέπειες από την αποκάλυψη
πληροφοριών στο δηµόσιο συµφέρον όσον αφορά τη
χρηµατοοικονοµική, νοµισµατική ή οικονοµική πολιτική,
στα εµπορικά συµφέροντα φυσικών και νοµικών προσώ-
πων, στους επιτόπιους ελέγχους, στις έρευνες και στους
λογιστικούς ελέγχους.
Η διαδικασία στάθµισης των συνεπειών της αποκάλυ-

ψης πληροφοριών περιλαµβάνει αξιολόγηση των συνε-
πειών κάθε αποκάλυψης του περιεχοµένου και των λε-
πτοµερειών του σχεδίου ανάκαµψης και εξυγίανσης που
προβλέπεται στα άρθρα 5, 7, 18, 19 και 20 και των πορι-
σµάτων κάθε αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 6, 8 και 23.»

Άρθρο 101
Σώµατα αρχών εξυγίανσης – Τροποποίηση του 

εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 34 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 85 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντι-
καθίσταται, στην περ. θ΄ του δευτέρου εδαφίου οι λέξεις
«το άρθρο 45» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα άρθρα
45 έως 45η» και η παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 85 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 86, η αρχή εξυγίαν-
σης σε επίπεδο οµίλου συγκροτεί Σώµατα Αρχών Εξυ-
γίανσης για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέ-
ρονται στα άρθρα 20, 21, 24, 26, 45 έως 45η, 88 και 89,
και, όπου ενδείκνυται, για τη διασφάλιση της συνεργα-
σίας και του συντονισµού µε τις αρχές εξυγίανσης τρί-
των χωρών.

Ειδικότερα, τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης παρέχουν
το πλαίσιο για την εκτέλεση από την αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου, τις άλλες αρχές εξυγίανσης και, ό-
που απαιτείται, τις αρµόδιες αρχές και τις σχετικές αρ-
χές ενοποιηµένης εποπτείας των εξής καθηκόντων:
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α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την κατάρ-
τιση σχεδίων εξυγίανσης οµίλων, την εφαρµογή σε οµί-
λους των εξουσιών προετοιµασίας και πρόληψης, καθώς
και σχετικά µε την εξυγίανση οµίλων,
β) την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης οµίλων, σύµφω-

να µε τα άρθρα 20 και 21,
γ) την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµί-

λων, σύµφωνα µε το άρθρο 24,
δ) την άσκηση εξουσιών για την αντιµετώπιση ή την ε-

ξάλειψη των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης οµί-
λων, σύµφωνα µε το άρθρο 26,
ε) τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάγκη να δια-

µορφωθούν προγράµµατα εξυγίανσης οµίλου, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 88 ή στο άρθρο 89,
στ) την επίτευξη της συµφωνίας για το πρόγραµµα ε-

ξυγίανσης οµίλου που προτείνεται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 88 ή το άρθρο 89,
ζ) το συντονισµό της γνωστοποίησης στο κοινό των

στρατηγικών και προγραµµάτων εξυγίανσης οµίλων,
η) το συντονισµό της χρήσης των ταµείων εξυγίανσης,

που καθορίζονται στα άρθρα 95 έως 104,
θ) τον καθορισµό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κε-

φαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων για οµίλους σε ε-
νοποιηµένο επίπεδο και για την κάθε θυγατρική, σύµφω-
να µε τα άρθρα 45 έως 45η.
Τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης µπορούν, επίσης, να α-

ποτελέσουν βήµα συζήτησης οποιωνδήποτε θεµάτων
σχετίζονται µε την εξυγίανση διασυνοριακών οµίλων.»

Άρθρο 102
Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης – 
Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86 

του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 35 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Το εσωτερικό άρθρο 86 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 86
Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης 

(παρ. 35 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Σε περίπτωση που ίδρυµα τρίτης χώρας ή µητρική ε-
πιχείρηση τρίτης χώρας έχει θυγατρικές που είναι εγκα-
τεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή µητρικές επι-
χειρήσεις στην ΕΕ, που είναι εγκατεστηµένες σε δύο ή
περισσότερα κράτη µέλη, ή δύο ή περισσότερα υποκατα-
στήµατα στην ΕΕ που θεωρούνται σηµαντικά από δύο ή
περισσότερα κράτη µέλη, οι αρχές εξυγίανσης των ε-
µπλεκόµενων κρατών µελών συγκροτούν ένα ενιαίο Ευ-
ρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης που αναφέ-
ρεται στην παρ. 1 εκτελεί τις εργασίες και τα καθήκοντα
που καθορίζονται στο άρθρο 85 όσον αφορά στις οντό-
τητες που αναφέρονται στην παρ. 1, καθώς και τα υπο-
καταστήµατα, εφόσον τα εν λόγω καθήκοντα είναι σχε-
τικά µε αυτά.
Τα καθήκοντα του πρώτου εδαφίου περιλαµβάνουν

τον καθορισµό της απαίτησης που αναφέρεται στα άρ-
θρα 45 έως 45η.
Κατά τον καθορισµό της απαίτησης που αναφέρεται

στα άρθρα 45 έως 45η, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Σώµα-
τος Αρχών Εξυγίανσης λαµβάνουν υπόψη την παγκό-

σµια στρατηγική εξυγίανσης που έχει τυχόν υιοθετηθεί
από αρχές τρίτων χωρών.
Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε την παγκόσµια

στρατηγική εξυγίανσης, θυγατρικές εγκατεστηµένες
στην ΕΕ ή ενωσιακή µητρική επιχείρηση και τα θυγατρι-
κά της ιδρύµατα δεν είναι οντότητες εξυγίανσης και τα
µέλη του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης συµ-
φωνούν µε αυτήν τη στρατηγική, οι θυγατρικές που είναι
εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή, σε ενοποιηµένη βάση, η ε-
νωσιακή µητρική επιχείρηση, συµµορφώνονται µε την α-
παίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45στ µέσω της έκδοσης
των µέσων που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ.
2 του άρθρου 45στ στην τελική µητρική επιχείρησή τους
που είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα ή στις θυγατρι-
κές της εν λόγω τελικής µητρικής επιχείρησης που είναι
εγκατεστηµένες στη ίδια τρίτη χώρα ή άλλες οντότητες
βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην υπο-
περ. i΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ και στην
υποπερ. ii΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ.

3. Όταν µόνο µία ενωσιακή µητρική επιχείρηση κατέ-
χει όλες τις ενωσιακές θυγατρικές ενός ιδρύµατος τρί-
της χώρας ή µιας µητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας,
στο Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης προεδρεύει η
αρχή εξυγίανσης του κράτους µέλους όπου είναι εγκα-
τεστηµένη η ενωσιακή µητρική επιχείρηση.
Εφόσον το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, στο Ευρω-

παϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης προεδρεύει η αρχή εξυ-
γίανσης µιας ενωσιακής µητρικής επιχείρησης ή η ενω-
σιακή θυγατρική µε την υψηλότερη αξία συνολικών στοι-
χείων ενεργητικού εντός ισολογισµού. 

4. Με αµοιβαία συµφωνία όλων των ενδιαφεροµένων
µερών, η υποχρέωση δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Σώµατος
Αρχών Εξυγίανσης δύναται να αρθεί, εάν άλλη οµάδα ή
άλλο σώµα εκτελεί τις ίδιες εργασίες και τα ίδια καθήκο-
ντα που καθορίζονται στο παρόν και πληροί όλες τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµέ-
νων εκείνων που καλύπτουν την ιδιότητα µέλους και τη
συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης,
που ορίζονται στο παρόν και στο άρθρο 87. Στην περί-
πτωση αυτή, κάθε αναφορά σε Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρ-
χών Εξυγίανσης στον παρόντα νόµο θεωρείται επίσης α-
ναφορά σε αυτές τις άλλες οµάδες ή σώµατα.

5. Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4, στο Ευρωπαϊκό
Σώµα Αρχών Εξυγίανσης εφαρµόζεται κατά τα λοιπά το
άρθρο 85.»

Άρθρο 103
Τροποποίηση των τµηµάτων Β΄ και Γ ΄
του Παραρτήµατος του v. 4335/2015

(παρ. 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στην παρ. 6 του τµήµατος Β΄ και στην παρ. 6 του τµή-
µατος Γ΄ του Παραρτήµατος του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) οι
λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση
παθητικού» και τα τµήµατα Β΄ και Γ΄ του Παραρτήµατος
διαµορφώνονται ως εξής:

«ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες που µπορούν να ζητήσουν οι αρχές 
εξυγίανσης από τα ιδρύµατα για τους σκοπούς της

κατάρτισης και της διατήρησης σχεδίων εξυγίανσης
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Για τους σκοπούς της κατάρτισης και της αναπροσαρ-
µογής σχεδίων εξυγίανσης οι αρχές εξυγίανσης µπο-
ρούν να ζητούν από τα ιδρύµατα να παρέχουν τουλάχι-
στον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. λεπτοµερή περιγραφή της οργανωτικής δοµής του ι-
δρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου ενός καταλόγου όλων
των νοµικών προσώπων,

2. στοιχεία του άµεσου κατόχου και του ποσοστού δι-
καιωµάτων ψήφου και δικαιωµάτων άνευ ψήφου κάθε
νοµικού προσώπου,

3. τον τόπο εγκατάστασης, την περιοχή δικαιοδοσίας
της ιδρυτικής πράξης, την αδειοδότηση και τα µέλη της
βασικής διοίκησης κάθε νοµικού προσώπου,

4. καταγραφή των κρίσιµων λειτουργιών και των βασι-
κών επιχειρηµατικών τοµέων του ιδρύµατος, συµπερι-
λαµβανοµένων των ουσιωδών περιουσιακών τους στοι-
χείων και υποχρεώσεων πού σχετίζονται µε τις εν λόγω
λειτουργίες και επιχειρηµατικούς τοµείς, αναφορικά µε
τα νοµικά πρόσωπα,

5. λεπτοµερή περιγραφή των συστατικών µερών των
υποχρεώσεων του ιδρύµατος και όλων των νοµικών του
οντοτήτων, διαχωρίζοντας, τουλάχιστον, ανά τύπο και
ποσού βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου χρέους,
τις εξασφαλισµένες, µη εξασφαλισµένες και µειωµένης
εξασφάλισης υποχρεώσεις,

6. λεπτοµερή στοιχεία των υποχρεώσεων του ιδρύµα-
τος που αποτελούν υποχρεώσεις υποκείµενες σε ανα-
διάρθρωση παθητικού,

7. εντοπισµό των διαδικασιών που απαιτούνται για να
προσδιοριστεί σε ποιον έχει ενεχυριάσει εξασφαλίσεις
το ίδρυµα, το άτοµο που κατέχει την εξασφάλιση και τη
δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεται η εξασφάλιση,

8. περιγραφή των εκτός ισολογισµού ανοιγµάτων του
ιδρύµατος και των νοµικών του οντοτήτων, συµπεριλαµ-
βανοµένης της καταγραφής τους στις βασικές του λει-
τουργίες και βασικούς επιχειρηµατικούς του τοµείς,

9. τις σηµαντικές αντισταθµίσεις κινδύνου του ιδρύµα-
τος, συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής τους σε νο-
µικά πρόσωπα,

10. στοιχεία των σηµαντικότερων ή κρισιµότερης ση-
µασίας αντισυµβαλλοµένων του ιδρύµατος, καθώς και α-
νάλυση της επίπτωσης της χρεωκοπίας των σηµαντικό-
τερων αντισυµβαλλοµένων στη χρηµατοοικονοµική κα-
τάσταση του ιδρύµατος,

11. κάθε σύστηµα στο οποίο το ίδρυµα διενεργεί σηµα-
ντικό αριθµό συναλλαγών, σε όγκο ή αξία, συµπεριλαµ-
βανοµένης της καταγραφής τους στα νοµικά πρόσωπα,
τις κρίσιµες λειτουργίες και τους βασικούς επιχειρηµατι-
κούς τοµείς του ιδρύµατος,

12. κάθε σύστηµα πληρωµής, εκκαθάρισης ή διακανο-
νισµού στο οποίο είναι άµεσα ή έµµεσα µέλος το ίδρυµα,
συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής του στα νοµικά
πρόσωπα, τις κρίσιµες λειτουργίες και τους βασικούς ε-
πιχειρηµατικούς τοµείς του ιδρύµατος,

13. λεπτοµερή κατάλογο και περιγραφή των βασικών
πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης, συµπεριλαµβα-
νοµένων εκείνων που χρησιµοποιεί το ίδρυµα για τη δια-
χείριση κινδύνων, για την υποβολή λογιστικών, χρηµατο-
οικονοµικών και εποπτικών εκθέσεων, συµπεριλαµβανο-
µένης της καταγραφής τους στα νοµικά πρόσωπα, τις
κρίσιµες λειτουργίες και τους βασικούς επιχειρηµατι-
κούς τοµείς του ιδρύµατος,

14. στοιχεία των κατόχων των συστηµάτων που προσ-
διορίζονται στην παρ. 13, τις συµφωνίες για το επίπεδο
των υπηρεσιών που σχετίζονται µε αυτά, και κάθε λογι-
σµικό και συστήµατα ή άδειες, συµπεριλαµβανοµένης
της καταγραφής τους στις νοµικές οντότητες, τις βασι-
κές δραστηριότητες και βασικότερους επιχειρηµατικούς
τοµείς του ιδρύµατος,

15. στοιχεία και καταγραφή των νοµικών οντοτήτων,
καθώς και των διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων µε-
ταξύ των διαφόρων νοµικών προσώπων, όπως:

— προσωπικό, εγκαταστάσεις και συστήµατα κοινά ή
κοινής χρήσης,

— ρυθµίσεις κεφαλαίου, χρηµατοδότησης ή ρευστότη-
τας,

— υφιστάµενα ή ενδεχόµενα πιστωτικά ανοίγµατα,
— συµφωνίες αλυσιδωτών εγγυήσεων, ρυθµίσεις αλυ-

σιδωτών εξασφαλίσεων, ρήτρες αλυσιδωτής καταγγε-
λίας και συµφωνίες συµψηφισµού µεταξύ συνδεδεµένων
εταιρειών,

— µεταφορές κινδύνων και ρυθµίσεις συναλλαγών α-
ντιστήριξης" συµφωνίες για το επίπεδο υπηρεσιών,

16. την αρµόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης για κά-
θε νοµικό πρόσωπο,

17. το µέλος του διοικητικού συµβουλίου που είναι αρ-
µόδιο για την παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απα-
ραίτητες για την προετοιµασία του σχεδίου εξυγίανσης
του ιδρύµατος, καθώς και τα αρµόδια πρόσωπα, εφόσον
είναι διαφορετικά, για τα διάφορα νοµικά πρόσωπα, κρί-
σιµες λειτουργίες και βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς,

18. περιγραφή των ρυθµίσεων που προβλέπει το ίδρυ-
µα για να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση εξυγίανσης, η
αρχή εξυγίανσης θα διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληρο-
φορίες, όπως καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης,
για την εφαρµογή των µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης,

19. όλες τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ
των ιδρυµάτων και των νοµικών τους οντοτήτων και τρί-
των µερών, των οποίων ενδέχεται η καταγγελία να ενερ-
γοποιηθεί µε την απόφαση των αρχών να εφαρµόσουν έ-
να µέτρο εξυγίανσης, και κατά πόσον οι συνέπειες της
καταγγελίας ενδέχεται να επηρεάσουν την εφαρµογή
του µέτρου εξυγίανσης,

20. περιγραφή των πιθανών πηγών ρευστότητας για τη
στήριξη της εξυγίανσης,

21. πληροφορίες σχετικά µε βάρος επί περιουσιακών
στοιχείων, ρευστά διαθέσιµα, δραστηριότητες εκτός ισο-
λογισµού, στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου και πρα-
κτικές εγγραφών στα βιβλία.

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Ζητήµατα που πρέπει να εξετάσει η αρχή εξυγίανσης
κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης 

ενός ιδρύµατος ή ενός οµίλου

Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ε-
νός ιδρύµατος ή ενός οµίλου, όπου στη δεύτερη περί-
πτωση, η αναφορά σε ίδρυµα θεωρείται ότι περιλαµβάνει
οποιοδήποτε ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις
περ. γ) ή δ) της παρ. 1 του άρθρου 1 εντός του οµίλου, η
αρχή εξυγίανσης εξετάζει τα ακόλουθα:

1. Το βαθµό στον οποίο:
α) το ίδρυµα είναι σε θέση να αντιστοιχίσει βασικούς

επιχειρηµατικούς τοµείς και κρίσιµες λειτουργίες µε νο-
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µικά πρόσωπα που τις επιτελούν ,
β) ευθυγραµµίζονται οι νοµικές και εταιρικές δοµές µε

τους βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς και τις κρίσιµες
λειτουργίες, 
γ) προβλέπονται ρυθµίσεις για την παροχή απαραίτη-

του προσωπικού, υποδοµών, χρηµατοδότησης, ρευστό-
τητας και κεφαλαίων για τη στήριξη και τη διατήρηση
των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων και των κρίσιµων
λειτουργιών, 
δ) οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει

το ίδρυµα είναι πλήρως εκτελεστές σε περίπτωση εξυ-
γίανσής του, 
ε) η δοµή διακυβέρνησης του ιδρύµατος επαρκεί για τη

διαχείριση και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις ε-
σωτερικές πολιτικές του ιδρύµατος όσον αφορά τις συµ-
φωνίες παροχής υπηρεσιών του, 
στ) το ίδρυµα διαθέτει διαδικασία για τη µετάβαση των

υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτα µέρη βάσει των
σχετικών συµφωνιών για το επίπεδο υπηρεσιών σε περί-
πτωση διαχωρισµού των κρίσιµων λειτουργιών ή βασι-
κών επιχειρηµατικών τοµέων,
ζ) προβλέπονται σχέδια και µέτρα έκτακτης ανάγκης

για να διασφαλιστεί η συνέχεια της πρόσβασης σε συ-
στήµατα πληρωµών και διακανονισµού, 
η) το ίδρυµα έχει υποβάλει σε δοκιµή τα πληροφορια-

κά του συστήµατα διοίκησης σε σενάρια προσοµοίωσης
ακραίων καταστάσεων που προσδιορίζονται από την αρ-
χή εξυγίανσης,
θ) το ίδρυµα µπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια των

πληροφοριακών του συστηµάτων διοίκησης, όσον αφο-
ρά τόσο το θιγόµενο ίδρυµα όσο και το νέο ίδρυµα, σε
περίπτωση που οι κρίσιµες λειτουργίες και οι βασικοί επι-
χειρηµατικοί τοµείς διαχωριστούν από τις υπόλοιπες λει-
τουργίες και επιχειρηµατικούς τοµείς,
ι) το ίδρυµα έχει καθιερώσει επαρκείς διαδικασίες για

τη διασφάλιση της παροχής στις αρχές εξυγίανσης των
αναγκαίων πληροφοριών για την ταυτοποίηση των κατα-
θετών και των ποσών που καλύπτονται από τα συστήµα-
τα εγγύησης των καταθέσεων,
ια) η χρήση ενδοοµιλικών εγγυήσεων ή η εγγραφή συ-

ναλλαγών αντιστήριξης αυξάνει τον κίνδυνο µετάδοσης
στον όµιλο,
ιβ) η νοµική δοµή του οµίλου εµποδίζει την εφαρµογή

των µέτρων εξυγίανσης, λόγω του αριθµού των νοµικών
προσώπων, της πολυπλοκότητας της δοµής του οµίλου ή
της δυσκολίας ευθυγράµµισης των επιχειρηµατικών το-
µέων µε τις οντότητες του οµίλου,
ιγ) η δοµή του οµίλου παρέχει τη δυνατότητα στην αρ-

χή εξυγίανσης να εξυγιάνει ολόκληρο τον όµιλο ή µια ή
περισσότερες από τις οντότητες του οµίλου, χωρίς να
προκαλέσει σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες δυσµενείς ε-
πιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στην εµπι-
στοσύνη της αγοράς ή στην οικονοµία, και µε προοπτική
να µεγιστοποιήσει την αξία του οµίλου συνολικά,
ιδ) οι επιπτώσεις της εξυγίανσης του ιδρύµατος στο

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην εµπιστοσύνη στις
αγορές µπορούν να αξιολογηθούν δεόντως,
ιε) η εξυγίανση του ιδρύµατος θα µπορούσε να έχει

σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες δυσµενείς επιπτώσεις στο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στην εµπιστοσύνη στις αγο-
ρές η στην οικονοµία, 

ιστ) µε την εφαρµογή των µέτρων και εξουσιών εξυ-
γίανσης, µπορεί να περιοριστεί η µετάδοση των κινδύ-
νων σε άλλα ιδρύµατα ή στις χρηµατοπιστωτικές αγο-
ρές,
ιζ) η εξυγίανση του ιδρύµατος ενδέχεται να έχει σηµα-

ντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των συστηµάτων πλη-
ρωµών και διακανονισµού.

2. Την επάρκεια των πληροφοριακών συστηµάτων διοί-
κησης για τη διασφάλιση ότι οι αρχές εξυγίανσης είναι
σε θέση να συγκεντρώσουν ακριβείς και πλήρεις πληρο-
φορίες σχετικά µε τους βασικούς επιχειρηµατικούς το-
µείς και τις κρίσιµες λειτουργίες, προκειµένου να διευ-
κολυνθεί η ταχεία λήψη αποφάσεων.

3. Τη δυνατότητα των πληροφοριακών συστηµάτων δι-
οίκησης να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για
την αποτελεσµατική εξυγίανση του ιδρύµατος ανά πάσα
στιγµή, ακόµη και υπό ταχέως µεταβαλλόµενες συνθή-
κες.

4. Σε περίπτωση που ο όµιλος χρησιµοποιεί ενδοοµιλι-
κές εγγυήσεις, τον βαθµό στον οποίο οι εν λόγω εγγυή-
σεις παρέχονται σε συνθήκες αγοράς και τα συστήµατα
διαχείρισης κινδύνων αναφορικά µε τις εγγυήσεις αυτές
είναι άρτια και αποτελεσµατικά.

5. Σε περίπτωση που ο όµιλος προβαίνει σε συναλλα-
γές αντιστήριξης (back to back transactions), τον βαθµό
στον οποίο οι εν λόγω συναλλαγές εκτελούνται σε συν-
θήκες αγοράς και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων α-
ναφορικά µε τις πρακτικές των συναλλαγών αυτών είναι
άρτια και αποτελεσµατικά.

6. Τον αριθµό και το είδος των υποκείµενων σε ανα-
διάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων του οµίλου.

7. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αφορά µεικτή εται-
ρεία συµµετοχών, το βαθµό στον οποίο η εξυγίανση των
µελών του οµίλου που είναι ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ι-
δρύµατα ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον
µη χρηµατοπιστωτικό τµήµα του οµίλου.

8. Την ύπαρξη και την αρτιότητα των συµφωνιών για
το επίπεδο παροχής υπηρεσιών (Service Level
Agreements).

9. Κατά πόσον οι αρχές τρίτων χωρών διαθέτουν τα α-
ναγκαία µέτρα εξυγίανσης για να στηρίξουν τις ενέργει-
ες εξυγίανσης των αρχών εξυγίανσης των κρατών µε-
λών, καθώς και τη δυνατότητα συντονισµένης δράσης
µεταξύ των αρχών των κρατών µελών και των τρίτων
χωρών.

10. Κατά πόσον είναι εφικτό να χρησιµοποιηθούν µέ-
τρα εξυγίανσης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τους στό-
χους της εξυγίανσης, δεδοµένων των διαθέσιµων µέ-
τρων και της δοµής του ιδρύµατος.

11. Τις ρυθµίσεις και τα µέσα που θα µπορούσαν να δι-
ευκολύνουν την εξυγίανση, στις περιπτώσεις οµίλων
που έχουν θυγατρικές οι οποίες είναι εγκατεστηµένες
σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

12. Την αξιοπιστία της χρήσης µέτρων εξυγίανσης κα-
τά τρόπο που να εξυπηρετεί τους στόχους της εξυγίαν-
σης, δεδοµένων των ενδεχόµενων επιπτώσεων στους
πιστωτές τους αντισυµβαλλοµένους, τους πελάτες και
τους εργαζοµένους, καθώς και των ενδεχόµενων ενερ-
γειών τις οποίες µπορεί να αναλάβουν οι αρχές τρίτων
χωρών.»
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Άρθρο 104
Άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 1 

του ν. 2789/2000
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο άρθρο 1 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), οι περ. γ΄ και
στ΄ αντικαθίστανται και το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α. Σύστηµα:
1. Η νοµοθετικά, κανονιστικά ή συµβατικά ρυθµιζόµενη

σχέση µε κοινούς και τυποποιηµένους κανόνες:
(i) µεταξύ τριών ή περισσότερων συµµετεχόντων,

στους οποίους δεν περιλαµβάνονται ο διαχειριστής αυ-
τού του Συστήµατος, τυχόν διακανονιστής ή κεντρικός
αντισυµβαλλόµενος, τυχόν συµψηφιστικό γραφείο ή τυ-
χόν εµµέσως συµµετέχων, µε κοινούς κανόνες και τυπο-
ποιηµένες ρυθµίσεις για την εκκαθάριση, είτε µέσω κε-
ντρικού αντισυµβαλλόµενου είτε όχι, ή για την εκτέλεση
εντολών µεταβίβασης µεταξύ των συµµετεχόντων, και

(ii) η οποία διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους
που έχουν επιλέξει οι συµµετέχοντες σε αυτήν, υπό την
προϋπόθεση ότι σε αυτό το κράτος µέλος βρίσκεται η κε-
ντρική διοίκηση ενός τουλάχιστον των συµµετεχόντων
και

(iii) η οποία σχέση ορίζεται ως Σύστηµα και κοινοποιεί-
ται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών α-
πό το κράτος µέλος του οποίου το δίκαιο εφαρµόζεται
σύµφωνα µε το ως άνω υποπερ. ii εφόσον αυτό το κρά-
τος µέλος έχει κρίνει τους κανόνες του Συστήµατος ως
ικανοποιητικούς.

2. Η νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση ή σύµβαση που
πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει ως αντικεί-
µενο την εκτέλεση εντολών µεταβίβασης που αναφέρο-
νται στην παρ. θ΄ περ. (ii) του παρόντος άρθρου και σε
περιορισµένη κλίµακα την εκτέλεση εντολών µε αντικεί-
µενο άλλα µέσα της κεφαλαιαγοράς, όπως συµβάσεις
παραγώγων επί εµπορευµάτων, η οποία έχει χαρακτηρι-
σθεί ως Σύστηµα από κράτος µέλος και έχει ανακοινωθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση ή σύµβαση µε-
ταξύ δύο συµµετεχόντων, στους οποίους δεν περιλαµ-
βάνονται ο διαχειριστής αυτού του συστήµατος, ο τυχόν
διακανονιστής, ο τυχόν κεντρικός αντισυµβαλλόµενος,
το τυχόν συµψηφιστικό γραφείο ή ο τυχόν εµµέσως
συµµετέχων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Σύστηµα α-
πό κράτος µέλος και έχει ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

4. Συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ διαλειτουργικών
συστηµάτων δεν συνιστά σύστηµα.
β. Ίδρυµα:
(i) το πιστωτικό ίδρυµα, όπως αυτό ορίζεται στην παρ.

1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), συµπεριλαµ-
βανοµένων και των ιδρυµάτων που αναφέρονται στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου,

(ii) η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ό-
πως αυτή ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 του

ν. 3606/2007 (Α΄ 195 ), µε εξαίρεση τα ιδρύµατα που α-
ναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου,

(iii) το Δηµόσιο ή επιχειρήσεις µε εγγύηση του Δηµοσί-
ου

(iv) το ίδρυµα, η κεντρική διοίκηση του οποίου βρίσκε-
ται εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και που το αντικείµενο
του είναι ανάλογο των Πιστωτικών Ιδρυµάτων ή των Επι-
χειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ορί-
ζονται ανωτέρω, εφόσον τελεί υπό αντίστοιχη µε αυτά
εποπτεία,

(v) επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδρύµατα
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 1 για τα
ηµεδαπά συστήµατα, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν
χαρακτηριστεί ως ιδρύµατα µε ανάλογες διαδικασίες για
Συστήµατα των άλλων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, εφόσον συµµετέχουν σε Σύστηµα και ευθύνο-
νται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν
από Εντολές µεταβίβασης στο πλαίσιο του συστήµατος
αυτού.
γ. Κεντρικός αντισυµβαλλόµενος ή CCP: ο κεντρικός

αντισυµβαλλόµενος (CCP), όπως ορίζεται στο άρθρο 2
σηµείο 1) του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου
2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κε-
ντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγρα-
φής συναλλαγών (L 201).
δ. Διακανονιστής:
Ο οργανισµός ο οποίος παρέχει σε ιδρύµατα ή/και σε

κεντρικό αντισυµβαλλόµενο που συµµετέχουν σε συ-
στήµατα, λογαριασµούς διακανονισµού µέσω των οποί-
ων γίνεται ο διακανονισµός εντολών µεταβίβασης στο
πλαίσιο των συστηµάτων αυτών και ο οποίος, αν συντρέ-
χει περίπτωση, παρέχει πίστωση στα εν λόγω ιδρύµατα
ή/και κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους µε σκοπό τον δια-
κανονισµό.
ε. Συµψηφιστικό Γραφείο:
Ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τον υπολογι-

σµό της καθαρής θέσης των ιδρυµάτων, του τυχόν κε-
ντρικού αντισυµβαλλοµένου ή / και τυχόν διακανονιστή,
στ. Συµµετέχων: Ίδρυµα, κεντρικός αντισυµβαλλόµε-

νος, διακανονιστής, συµψηφιστικό γραφείο, διαχειρι-
στής συστήµατος ή εκκαθαριστικό µέλος ενός κεντρικού
αντισυµβαλλοµένου, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα,
τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία κα-
ταγραφής συναλλαγών (L 201).
ζ. Εµµέσως Συµµετέχων:
Ίδρυµα, κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονι-

στής, συµψηφιστικό γραφείο ή διαχειριστής συστήµατος
που έχει µε συµµετέχοντα σε σύστηµα το οποίο εκτελεί
εντολές µεταβίβασης συµβατική σχέση η οποία του επι-
τρέπει να δίδει εντολές µεταβίβασης µέσω του συστήµα-
τος, υπό τον όρο ότι ο εµµέσως συµµετέχων είναι γνω-
στός στον διαχειριστή του συστήµατος.
η. Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του

ν. 3606/2007.
θ. Εντολή µεταβίβασης:
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(i) κάθε Οδηγία συµµετέχοντος να τεθεί στη διάθεση
ενός αποδέκτη χρηµατικό ποσό µέσω λογιστικής εγγρα-
φής στους λογαριασµούς πιστωτικού ιδρύµατος, κεντρι-
κής τράπεζας, κεντρικού αντισυµβαλλόµενου ή διακανο-
νιστή ή κάθε Οδηγία η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ή
την εκπλήρωση οφειλής πληρωµής, όπως ορίζεται από
τους κανόνες του συστήµατος ή

(ii) κάθε Οδηγία συµµετέχοντος να µεταβιβασθεί η κυ-
ριότητα ή άλλο εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα επί χρη-
µατοπιστωτικού µέσου, µέσω λογιστικής εγγραφής σε
µητρώο ή µε άλλον τρόπο.
ι. Διαδικασία αφερεγγυότητας:
Κάθε συλλογικό µέτρο που προβλέπεται από το δίκαιο

κράτους µέλους ή τρίτης χώρας και συνεπάγεται την α-
παγόρευση ή τον περιορισµό της εξουσίας διάθεσης ό-
πως η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση ή η εξυγίανση.
ια. Συµψηφισµός:
Η µετατροπή σε καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή, α-

παιτήσεων και οφειλών που προκύπτουν από εντολές
µεταβίβασης, τις οποίες ένας συµµετέχων ή συµµετέχο-
ντες απευθύνουν προς ή λαµβάνουν από έναν ή περισ-
σότερους άλλους συµµετέχοντες µε τελικό εξαγόµενο
µία µόνο καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή.
ιβ. Λογαριασµός διακανονισµού:
Λογαριασµός σε κεντρική τράπεζα, διακανονιστή ή κε-

ντρικό αντισυµβαλλόµενο που χρησιµοποιείται για την
κατοχή κεφαλαίων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς
και για το διακανονισµό συναλλαγών µεταξύ των συµµε-
τεχόντων σε Σύστηµα.
ιγ. Ασφάλεια:
Όλα τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, περι-

λαµβανοµένων ιδίως των χρηµατοοικονοµικών ασφαλει-
ών που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3301/2004 (Α΄ 263), που παρέχονται δυνάµει ενεχύ-
ρου, εγγυοδοσίας, σύµβασης πωλήσεως µε σύµφωνο ε-
παναγοράς ή παρεµφερούς συµφωνίας ή µε άλλον τρό-
πο, για την εξασφάλιση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση µε Σύστηµα
ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών
µελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
ιδ. Εργάσιµη ηµέρα:
Καλύπτει τόσο τους ηµερήσιους όσο και τους νυκτερι-

νούς διακανονισµούς και περιλαµβάνει όλα τα γεγονότα
που συµβαίνουν κατά τον επιχειρησιακό κύκλο ενός συ-
στήµατος.
ιε. Διαλειτουργικά συστήµατα:
Δύο ή περισσότερα συστήµατα των οποίων οι διαχειρι-

στές έχουν συνάψει µεταξύ τους συµφωνία που περι-
λαµβάνει τη διασυστηµική εκτέλεση εντολών µεταβίβα-
σης.
ιστ. Διαχειριστής συστήµατος:
Το ή τα νοµικά πρόσωπα που είναι νοµικά υπεύθυνα

για τη λειτουργία του συστήµατος. Ο διαχειριστής συ-
στήµατος µπορεί επίσης να ενεργεί ως διακανονιστής,
κεντρικός αντισυµβαλλόµενος ή συµψηφιστικό γραφείο.
ιζ. Αρµόδιες αρχές:
Οι αρχές που έχουν ορισθεί από τα λοιπά κράτη - µέλη

και έχουν γνωστοποιηθεί από αυτά στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ως αρµόδιες για την ενηµέρωση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους µέλους,
µε τις οποίες επήλθε εναρµόνιση στις διατάξεις του άρ-
θρου 6 της Οδηγίας 98/26/Ε.Κ.
ιη. Ηµεδαπά Συστήµατα:

Τα Συστήµατα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος,
καθώς και εκείνα, που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
11 του παρόντος, στο πλαίσιο των οποίων οι εντολές µε-
ταβίβασης εκτελούνται εντός Ελλάδος ή είναι διασυνο-
ριακές.
ιθ. TARGET2-Securities (T2S): η υπηρεσία διακανονι-

σµού συναλλαγών επί τίτλων σε χρήµα κεντρικής τράπε-
ζας, η οποία παρέχεται από το Ευρωσύστηµα και προ-
βλέπεται στην Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 2012/473 (ΕΚΤ/2012/13). 
κ. Σύµβαση-Πλαίσιο T2S: η σύµβαση-πλαίσιο µεταξύ

των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήµατος και εκά-
στου συµµετέχοντος στο T2S αποθετηρίου, όπως αυτό
ορίζεται στο στοιχείο 1 του άρθρου 2 της Κατευθυντή-
ριας Γραµµής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ
2012/473 (ΕΚΤ/2012/13), συµπεριλαµβανοµένων των
Παραρτηµάτων της, κατά την έννοια του στοιχείου 5 του
άρθρου 2 της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραµµής.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΜΙΚΩΝ

Άρθρο 105
Κατάταξη απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση – Τρο-

ποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014

Στην παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
(Α΄ 107) αντικαθίστανται το πρώτο και το τελευταίο εδά-
φιο καθώς και οι περ. α) και θ), προστίθενται περ. ι) και
ια) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 145Α
Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση

1. Κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυ-
µάτων και µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρ-
θρου, οι κατωτέρω απαιτήσεις κατατάσσονται κατά την
ακόλουθη σειρά:

(α) Απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 975 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (KΠολΔ).

(β) Απαιτήσεις του Δηµοσίου σε περίπτωση εφαρµο-
γής των εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015.

(γ) Απαιτήσεις από εγγυηµένες καταθέσεις ή απαιτή-
σεις του ΤΕΚΕ, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις των καταθετών, στους οποίους κατα-
βάλλει αποζηµίωση, κατά το µέτρο αυτής της αποζηµίω-
σης ή απαιτήσεις του ΤΕΚΕ λόγω της χρήσης του Σκέ-
λους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) στο πλαίσιο της εξυ-
γίανσης κατά το εσωτερικό άρθρο 104 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015.

(δ) Απαιτήσεις του Δηµοσίου από κάθε αιτία, µε τις
προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύ-
νουν τις απαιτήσεις αυτές.

(ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:
αα) Απαιτήσεις του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε

την παρ. 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηµατοδότη-
σης µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Τα-
µείου Εξυγίανσης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρ-
θρο 95 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.
ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις φυσικών

προσώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχει-
ρήσεων κατά το τµήµα που υπερβαίνουν το όριο κάλυ-
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ψης κατά το άρθρο 9 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), όπως και
από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µι-
κρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιµες
αν δεν είχαν γίνει µέσω υποκαταστηµάτων εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύ-
ουν στην Ένωση.

(στ) Απαιτήσεις από καλυπτόµενες επενδυτικές υπη-
ρεσίες µε την έννοια των άρθρων 12 και 13 του       ν.
4370/2016 ή απαιτήσεις του ΤΕΚΕ, το οποίο υποκαθίστα-
ται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των πελατών επεν-
δυτών, στους οποίους καταβάλλει αποζηµίωση, κατά το
µέτρο αυτής της αποζηµίωσης.

(ζ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις κατά το τµή-
µα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά το άρθρο 9
του ν. 4370/2016 και δεν εµπίπτουν στην περ. ε΄ ανωτέ-
ρω.

(η) Απαιτήσεις από καταθέσεις που εµπίπτουν στην ε-
ξαίρεση από την καταβολή αποζηµιώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 12 του ν. 4370/2016, στις οποίες όµως δεν συ-
µπεριλαµβάνονται οι καταθέσεις που εµπίπτουν στην
περ. β΄ της διάταξης αυτής.

(θ) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εµπίπτουν
στις υπό (ι) έως και (ια) κατωτέρω περιπτώσεις, λοιπές α-
παιτήσεις, που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις
ούτε είναι τελευταίας σειράς κατά την αντίστοιχη σύµ-
βαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαιτήσεις
από δάνεια και άλλες πιστωτικές συµβάσεις, από συµβά-
σεις προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή από
παράγωγα, απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέ-
σα έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, απαιτήσεις από
εγγυήσεις που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για
χρεωστικά µέσα έκδοσης θυγατρικών του µε την έννοια
της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ανεξάρτητα
αν αυτές εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, κα-
θώς επίσης απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτι-
κού ιδρύµατος, όταν αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από
σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε το πιστωτικό ίδρυµα,
διά της οποίας συµβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο
πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν της έκδοσης χρεωστικών
µέσων από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθε-
σης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το προη-
γούµενο εδάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης
που δεν εµπίπτει στην περ. (γ) της παρούσας παραγρά-
φου.

(ι) οι απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέσα
έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, που πληρούν τις α-
κόλουθες υπό (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεις, ήτοι

(αα) η αρχική συµβατική διάρκειά τους είναι τουλάχι-
στον ένα (1) έτος,

(ββ) δεν περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα και δεν
είναι παράγωγα, τα δε χρεωστικά µέσα δεν θεωρούνται
ότι περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα µόνο επειδή έ-
χουν κυµαινόµενο επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως
χρησιµοποιούµενο επιτόκιο αναφοράς ή επειδή είναι εκ-
φρασµένα σε αλλοδαπό νόµισµα εφόσον το κεφάλαιο, η
αποπληρωµή και οι τόκοι είναι στο ίδιο νόµισµα και

(γγ) τα σχετικά συµβατικά έγγραφα και, κατά περίπτω-
ση, το ενηµερωτικό δελτίο που σχετίζονται µε την έκδο-
ση και διάθεσή τους αναφέρουν ρητά την κατάταξή τους
στην τάξη της παρούσας περ. (ι). Στην ίδια περίπτωση
κατατάσσονται και οι απαιτήσεις που απορρέουν από εγ-
γυήσεις που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για
χρεωστικά µέσα έκδοσης θυγατρικών του κατά την έν-

νοια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ανεξάρ-
τητα αν αυτές εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
που φέρουν τα ως άνω υπό (αα) έως και (γγ) χαρακτηρι-
στικά και απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού
ιδρύµατος, όταν αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από
σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε το πιστωτικό ίδρυµα,
διά της οποίας συµβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο
πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν της έκδοσης τέτοιων χρεω-
στικών µέσων από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση
κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατά-
θεσης που δεν εµπίπτει στην περ. (γ) της παρούσας πα-
ραγράφου. 

(ια) οι απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέσα
µειωµένης κατάταξης ή µέσα της κατηγορίας 2 ή υβριδι-
κούς τίτλους ή πρόσθετα µέσα της κατηγορίας 1 ή προ-
νοµιούχες µετοχές ή κοινές µετοχές, µέσα κεφαλαίου
κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 έκδοσης του πιστωτι-
κού ιδρύµατος, τηρουµένης της διαφοροποίησης στην
κατάταξη µεταξύ των κατηγοριών απαιτήσεων που εµπί-
πτουν στην παρούσα περίπτωση. Στην παρούσα περί-
πτωση εµπίπτουν και απαιτήσεις που απορρέουν από εγ-
γυήσεις που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για
χρεωστικά µέσα µειωµένης κατάταξης ή υβριδικούς τίτ-
λους ή άλλους τίτλους των ως άνω υπό (ια) κατηγοριών
έκδοσης θυγατρικών του κατά την έννοια της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ανεξάρτητα αν αυτές ε-
δρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν αυτές οι
απαιτήσεις απορρέουν από σύµβαση δανείου ή κατάθε-
σης µε το πιστωτικό ίδρυµα, δια της οποίας συµβάσεως
δανείζεται ή κατατίθεται στο πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν
της έκδοσης τέτοιων χρεωστικών µέσων ή υβριδικών τίτ-
λων ή άλλων τίτλων των ως άνω υπό (ια) κατηγοριών α-
πό αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοι-
ας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το προηγούµενο ε-
δάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης που δεν ε-
µπίπτει στην περ. (γ) της παρούσας παραγράφου.

Οι απαιτήσεις αα΄ και ββ΄ της περ. ε΄ ικανοποιούνται
συµµέτρως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι
διατάξεις των άρθρων 975 ως 978 του ΚΠολΔ.»

Άρθρο 106
Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση των 
επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη εσωτερικού 

άρθρου 103Α του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

Μετά το εσωτερικό άρθρο 103 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο
103Α ως εξής:

«Άρθρο 103Α
Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση 

των επιχειρήσεων επενδύσεων

1. Κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσε-
ων στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας τους (διαδι-
κασία αφερεγγυότητας):

α) τα ακόλουθα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης, που
είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης που προβλέπε-
ται για απαιτήσεις κοινών µη εξασφαλισµένων πιστω-
τών:

i) το τµήµα των επιλέξιµων καταθέσεων φυσικών προ-
σώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσε-
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ων που υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που προβλέπε-
ται, στο άρθρο 9 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37),

ii) οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών,
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξι-
µες αν δεν είχαν γίνει µέσω υποκαταστηµάτων εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν σε ιδρύµατα ε-
γκατεστηµένα στην ΕΕ,
β) τα ακόλουθα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης, που

είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης της περ. α):
i) οι καλυπτόµενες καταθέσεις,
ii) το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων που υποκα-

θίσταται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καλυ-
πτόµενων καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
Με τον όρο καταθέσεις νοούνται τα κεφάλαια πελα-

τών που έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε τις περ. β΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 4 της κατ’ εξουσιοδότηση οδη-
γίας 2017/593 (L 87), όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί µε
την απόφαση ΕΚ 1/808/7.2.2018 (Β΄ 812).

2. Για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, οι κοινές µη εξα-
σφαλισµένες απαιτήσεις έχουν υψηλότερη σειρά κατά-
ταξης από εκείνη των µη εξασφαλισµένων απαιτήσεων
που απορρέουν από χρεωστικά µέσα τα οποία πληρούν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αρχική συµβατική διάρκεια των χρεωστικών µέ-

σων είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος,
β) τα χρεωστικά µέσα δεν περιέχουν ενσωµατωµένα

παράγωγα και δεν είναι παράγωγα. Δεν θεωρούνται χρε-
ωστικά µέσα µε ενσωµατωµένα παράγωγα, µόνον λόγω
αυτών των χαρακτηριστικών, τα χρεωστικά µέσα µε κυ-
µαινόµενο επιτόκιο, που προέρχεται από ευρέως χρησι-
µοποιούµενο επιτόκιο αναφοράς, και τα χρεωστικά µέσα
που δεν είναι εκφρασµένα στο εθνικό νόµισµα του εκδό-
τη εφόσον το κεφάλαιο, η αποπληρωµή και οι τόκοι είναι
στο ίδιο νόµισµα,

γ) τα σχετικά συµβατικά έγγραφα και, κατά περίπτω-
ση, το ενηµερωτικό δελτίο που σχετίζονται µε την έκδο-
ση αναφέρουν ρητά τη χαµηλότερη σειρά κατάταξης
σύµφωνα µε την παρούσα.

3. Οι µη εξασφαλισµένες απαιτήσεις που απορρέουν
από χρεωστικά µέσα τα οποία πληρούν τις προϋποθέ-
σεις της περ. α), β) και γ) της παρ. 2 έχουν υψηλότερη
σειρά κατάταξης από τη σειρά κατάταξης των απαιτήσε-
ων που απορρέουν από µέσα που αναφέρονται στα στοι-
χεία α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 48 της Οδη-
γίας 2014/59/ΕΕ. 

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε απόφασή της δύνα-
ται να εξειδικεύσει τους όρους και να καθορίσει κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 107
Οµολογίες και µεταβιβάσιµα χρέη – Αντικατάσταση 

της περ. β΄ του ορισµού 110 του εσωτερικού άρθρου 2
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015

Η περ. β) του ορισµού 110, του εσωτερικού άρθρου 2
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) αντικαθίσταται
και ο ορισµός 110 διαµορφώνεται ως εξής: 

«110) «χρεωστικά µέσα»: 
α) για τους σκοπούς των περ. ζ΄ και ι΄ της παρ. 1 του

άρθρου 63: οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων

χρεών, µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται
µία οφειλή, καθώς και µέσα που παρέχουν δικαιώµατα α-
πόκτησης χρεωστικών µέσων, και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του

ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και του εσωτερικού άρθρου 103Α
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, οι οµολογίες και άλλες
µορφές µεταβιβάσιµων χρεών, καθώς και µέσα µε τα ο-
ποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία οφειλή.»

Άρθρο 108
Εκπρόσωπος των οµολογιούχων - 

Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4548/2018

Η παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) α-
ντικαθίσταται και το άρθρο 64 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 64
Εκπρόσωπος των οµολογιούχων

1. Σε κάθε περίπτωση οργάνωσης των οµολογιούχων
σε οµάδα, ορίζεται υποχρεωτικά από την εκδότρια εκ-
πρόσωπος των οµολογιούχων µε έγγραφη σύµβαση.

2. Εκπρόσωπος των οµολογιούχων ορίζεται µόνο
πιστωτικό ίδρυµα ή εταιρεία συνδεδεµένη κατά την έν-
νοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), µε πιστω-
τικό ίδρυµα ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δά-
νεια και Πιστώσεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) ή επιχείρηση επενδύσεων
ή κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή Διαχειριστής Οργανι-
σµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) κατά την έν-
νοια της υποπερ. αα της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4
του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή διαχειριστής εταιρείας επι-
χειρηµατικού κεφαλαίου κατά την έννοια του στοιχείου
γ΄ του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 345/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 115) ή
πολυµερής τράπεζα ανάπτυξης από τις αναφερόµενες
στο άρθρο 117 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 176). Σε πε-
ρίπτωση που υπάρχει µόνο ένας οµολογιούχος, αυτός
µπορεί να ορίζεται ως εκπρόσωπος, ακόµη και αν δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου. 
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στα οµολο-

γιακά δάνεια του ν. 3156/2003 (Α΄ 157).
3. Απαγορεύεται o ορισµός ως εκπροσώπου των οµο-

λογιούχων:
α) της εκδότριας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρη-

σης, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014,
β) εταιρείας που έχει παράσχει οποιουδήποτε είδους

εµπράγµατη ή προσωπική ασφάλεια για την εξασφάλιση
υποχρεώσεων που απορρέουν από το οµολογιακό δά-
νειο,
γ) εταιρείας η οποία έχει εκδώσει µετοχές, οµολογίες

ή άλλους τίτλους που είναι ανταλλάξιµοι στο πλαίσιο
του οµολογιακού δανείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύ-
ει αν το άθροισµα της αξίας των µετοχών, οµολογιών και
άλλων τίτλων που έχει εκδώσει η εταιρεία, που πρόκει-
ται να ορισθεί ως εκπρόσωπος των οµολογιούχων, δεν
υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολι-
κής αξίας των µετοχών, οµολογιών και άλλων τίτλων
που προσφέρονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής.»

108



Άρθρο 109
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η παρ. 1α του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014

(Α΄ 107).
2.  Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 103 του άρθρου 2

του ν. 4335/2015 (Α΄ 87).

Άρθρο 110
Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος 

επαγγελµατικών µισθώσεων - Τροποποίηση
της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυ-
ρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) τροπο-
ποιείται ως προς τους µήνες απαλλαγής από την υπο-
χρέωση καταβολής του συνολικού µισθώµατος ως εξής:

«10. Ειδικά για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του έτους 2021, ο µισθωτής ε-
παγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρη-
σης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέ-
τρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λει-
τουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους
που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία
πλήττεται οικονοµικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριµένους κλάδους επιχει-
ρήσεων, πέραν των αναφερόµενων στις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσε-
ται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού µι-
σθώµατος, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων
περί εµπορικών µισθώσεων, σύµφωνα µε το δεύτερο και
το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από ει-

σήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχει-
ρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή του παρόντος. Η ως άνω απόφαση αφορά σε επι-
χειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

Άρθρο 111
Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων 

µε τη µορφή επιδότησης παγίων δαπανών - 
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 

του ν. 4772/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Η ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υπό στοιχεία C (2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης µε σκο-
πό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη διάρκεια της τρέ-
χουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έ-
γκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

Άρθρο 112
Ρυθµίσεις σχετικά µε τον φόρο πώλησης επί των 
χρηµατιστηριακών συναλλαγών - Αντικατάσταση 

της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998

1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. α. Επιβάλλεται φόρος («Φόρος Πώλησης») µε συ-
ντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στις πωλήσεις µετοχών
εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά ή πολυµερή µηχανι-
σµό διαπραγµάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα σύµ-
φωνα µε τον ν. 4514/2018 (Α΄ 14), ανεξάρτητα από το αν
οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται εντός ή εκτός
των ως άνω αναφερόµενων τόπων διαπραγµάτευσης. Ο
Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, εφό-
σον προβλέπεται εξαίρεση σύµφωνα µε ειδικές διατά-
ξεις.
β. Ο Φόρος Πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας πώ-

λησης των µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, νοµική οντότητα, ενώσεις προσώπων ή
οµάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζονται η ιθαγένεια
και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα
τους. Αν δεν καταχωρίζεται τιµή, ο φόρος υπολογίζεται
επί της τιµής κλεισίµατος του τίτλου, την ηµέρα που διε-
νεργήθηκε η συναλλαγή.
γ. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών που διακα-

νονίζονται από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.),
όπως αυτό ορίζεται µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4569/2018 (Α΄ 179), υπολογίζεται από το Κ.Α.Τ., το ο-
ποίο γνωστοποιεί σε ηµερήσια βάση τον Φόρο Πώλησης
στους συµµετέχοντες σε αυτό, για λογαριασµό των πω-
λητών. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο
συµµετέχων µέσω του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Ο
φόρος που υπολογίζεται και γνωστοποιείται σε κάθε
συµµετέχοντα σύµφωνα µε την παρούσα καταβάλλεται
από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ., µέχρι τη δέκατη πέ-
µπτη ηµέρα κάθε µήνα και αφορά τις συναλλαγές που
διακανονίστηκαν τον προηγούµενο µήνα. Το Κ.Α.Τ. υπο-
χρεούται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του, να αποδίδει
εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία του, Δηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), τον φόρο που εισέπραξε
από τον συµµετέχοντα για τις συναλλαγές που διακανο-
νίστηκαν µέσα σε κάθε µήνα µε δήλωση στην οποία ανα-
γράφονται διακεκριµένα ο οφειλόµενος φόρος και το
ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον συµµετέχο-
ντα στο Κ.Α.Τ.. Η δήλωση αυτή υπέχει θέση δήλωσης και
για τον συµµετέχοντα ως προς την υποχρέωση καταβο-
λής της διαφοράς του οφειλόµενου από αυτόν φόρου
και του φόρου που κατέβαλε στο Κ.Α.Τ.. Η δήλωση υπο-
βάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τον µή-
να που διακανονίστηκαν οι ανωτέρω συναλλαγές. Σε πε-
ρίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής ή µη καταβολής του
φόρου από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ. και της συνα-
κόλουθης εκπρόθεσµης απόδοσης ή µη απόδοσης του
φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρµόδια για τη φορολογία του
Δ.Ο.Υ., εφαρµόζεται για τον συµµετέχοντα το άρθρο 53
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Ειδικότερα στην περίπτωση
εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ. το άρθρο
53 για τον συµµετέχοντα εφαρµόζονται, µέχρι και την
τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία καταβολής
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του φόρου στο Κ.Α.Τ.. Από την ηµεροµηνία αυτή και µε-
τά, το άρθρο 53 εφαρµόζεται για το Κ.Α.Τ.. Σε περίπτω-
ση µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακριβούς υποβολής
της δήλωσης απόδοσης του φόρου, που εισέπραξε
το Κ.Α.Τ. από τους συµµετέχοντες, εφαρµόζονται για το
Κ.Α.Τ. το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του
ν. 4174/2013, κατά περίπτωση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν ει-

σήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται ο τύπος και το πε-
ριεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το
Κ.Α.Τ. στην αρµόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., τα δι-
καιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται µε
τη δήλωση απόδοσης του φόρου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
περίπτωσης. 
δ. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών µετοχών

που τηρούνται από εγγεγραµµένο διαµεσολαβητή σε
συλλογικό λογαριασµό αξιών και διακανονίζονται εκτός
του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων υπολογίζεται σε ηµε-
ρήσια βάση από τον εγγεγραµµένο διαµεσολαβητή, ό-
πως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4569/2018, ή άλ-
λο διαµεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσολαβητών, για
λογαριασµό των πωλητών. Ο Φόρος Πώλησης καταβάλ-
λεται από έκαστο διαµεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσο-
λαβητών στον επόµενο διαµεσολαβητή ή στον εγγε-
γραµµένο διαµεσολαβητή ή τον συµµετέχοντα στο
Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση. Υπόχρεος για την καταβολή του
φόρου πώλησης στο Κ.Α.Τ. είναι ο συµµετέχων. Ο φόρος
που υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται µε
δήλωση καταβολής του φόρου από τον συµµετέχοντα,
προς το Κ.Α.Τ., µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα κάθε µήνα
και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον
προηγούµενο µήνα. Το Κ.Α.Τ. µε βάση τη δήλωση κατα-
βολής του φόρου που έλαβε από τον συµµετέχοντα, α-
ποδίδει εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία του
Δ.Ο.Υ. τον φόρο που εισέπραξε για τις πωλήσεις µετο-
χών µε δήλωση που υποβάλλεται µέχρι το τέλος του ε-
πόµενου µήνα από τον µήνα που διακανονίστηκαν οι
σχετικές συναλλαγές. 
Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακρι-

βούς υποβολής δήλωσης καταβολής του φόρου πώλη-
σης από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ. και της συνακό-
λουθης µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακριβούς υποβο-
λής δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην
αρµόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., επιβάλλεται στον
συµµετέχοντα πρόστιµο ισόποσο του τόκου του άρθρου
53 και των κυρώσεων των άρθρων 54 ή 58 του
ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Εάν η εκπρόθεσµη ή ανα-
κριβής υποβολή της δήλωσης καταβολής του φόρου από
τον συµµετέχοντα προς το Κ.Α.Τ. οφείλεται σε υπαιτιό-
τητα άλλου διαµεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσολαβη-
τών ή του εγγεγραµµένου διαµεσολαβητή, ο συµµετέ-
χων διατηρεί το δικαίωµα να επιρρίψει στους υπαίτιους
διαµεσολαβητές τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, κατά τα αναλυτι-
κώς αναφερόµενα στην οικεία πράξη επιβολής προστί-
µου που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωση µη υ-
ποβολής ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης καταβο-
λής του φόρου από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ., πέραν
του ως άνω προστίµου, βεβαιώνεται σε βάρος του και ο
Φόρος Πώλησης που δεν καταβλήθηκε στο Κ.Α.Τ.. Σε πε-

ρίπτωση που µετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οποιοσδή-
ποτε διαµεσολαβητής της αλυσίδας διαµεσολαβητών
δεν έχει καταβάλει τον φόρο πώλησης σε επόµενο δια-
µεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσολαβητών ή στον εγ-
γεγραµµένο διαµεσολαβητή ή στον συµµετέχοντα κατά
περίπτωση, ο Φόρος Πώλησης που δεν καταβλήθηκε βε-
βαιώνεται σε βάρος του υπαίτιου διαµεσολαβητή και του
επιβάλλεται πρόστιµο που ισούται µε το ποσό του φόρου
που δεν κατέβαλε. Για την επιβολή των προστίµων
αυτών εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του
ν. 4174/2013. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής
του φόρου στο Κ.Α.Τ., το πρόστιµο που ισούται µε τον
τόκο του άρθρου 53 του ν. 4174/2013, για τον συµµετέ-
χοντα, υπολογίζεται µέχρι και την τρίτη εργάσιµη ηµέρα
µετά την ηµεροµηνία καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ.. 
Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακρι-

βούς υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου που δεν
οφείλεται σε µη υποβολή δήλωσης ή εκπρόθεσµη υπο-
βολή δήλωσης ή ανακριβή υποβολή δήλωσης αντίστοιχα
από τον συµµετέχοντα, το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή
58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση εφαρµόζονται για
το Κ.Α.Τ.. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν ει-

σήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ και γνώµης της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται ειδικότερα ο τύπος
και το περιεχόµενο της δήλωσης καταβολής φόρου προς
το Κ.Α.Τ., η διαδικασία συλλογής του φόρου και εκκαθά-
ρισής του από το Κ.Α.Τ., ο τύπος και το περιεχόµενο της
δήλωσης απόδοσης φόρου προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ. και
των πράξεων επιβολής προστίµων, τα δικαιολογητικά ή
άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση από-
δοσης φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης. 
ε. Ο Φόρος Πώλησης επιβάλλεται επίσης και στις πω-

λήσεις µετοχών εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά ή
πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης που λειτουρ-
γούν στην αλλοδαπή, ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρι-
σµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς, ανεξάρτητα από
το αν οι σχετικές συναλλαγές διακανονίζονται εντός ή
εκτός των ως άνω αναφερόµενων τόπων διαπραγµάτευ-
σης, εφόσον οι πωλητές είναι φυσικά πρόσωπα που έ-
χουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή ηµεδαπές ή αλ-
λοδαπές επιχειρήσεις που έχουν µόνιµη εγκατάσταση
στην Ελλάδα. 
Ο οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώ-

λησης των µετοχών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόµε-
να αποδεικτικά στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήµατός
του, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν µέσα
στον οποίο πωλήθηκαν οι µετοχές. 
Κατόπιν σχετικής συµφωνίας του µε τον πωλητή, ο

φόρος δύναται να αποδίδεται από τον εποπτευόµενο
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που ενεργεί για λογαρια-
σµό του πωλητή στη συναλλαγή. 
Το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κα-

τά περίπτωση εφαρµόζονται ανάλογα, σε βάρος του πω-
λητή για τον φόρο που οφείλεται µε βάση την παρούσα
περίπτωση.
Ο φόρος της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται

όταν οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται σε αλλοδαπό χρη-
µατιστήριο µε το οποίο το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει
δηµιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµά-
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τευσης και µε την προϋπόθεση ότι για τις πωλήσεις αυ-
τές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλ-
λοδαπή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν ει-

σήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τύ-
πος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου
του πωλητή προς την αρµόδια φορολογική αρχή στην ο-
ποία αυτός υπάγεται, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία
που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση απόδοσης φόρου,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας περίπτωσης. 
στ. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από τον Φόρο Πώ-

λησης που οφείλονται αποκλειστικά σε µη καταβολή του
φόρου από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ., σύµφωνα µε
την περ. γ΄ και της συνακόλουθης µη απόδοσης του φό-
ρου από το Κ.Α.Τ. στην αρµόδια για τη φορολογία του
Δ.Ο.Υ., η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί, µε την προσκό-
µιση των κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων, στο
Κ.Α.Τ., αποδεικτικό ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση του
άρθρου 12 του ν. 4174/2013. 
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται

τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται για την έκδοση
του αποδεικτικού ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας
περίπτωσης.
ζ. Οι περ. α΄ έως και στ΄, ισχύουν για συναλλαγές µε

ηµεροµηνία διακανονισµού από την έναρξη ισχύος της
άδειας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018, εκτός
της περ. ε΄, η οποία ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 113
Μεταγραφή πράξεων µεταβίβασης περιουσιακών 

στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων -
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993
(Α΄137) προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόµου σύµβαση,
η εισφορά και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχεί-
ων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετι-
κή πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβί-
βαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαι-
ωµάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εµπράγµατου ή ενο-
χικού δικαιώµατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο οργά-
νων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών, η σχέση συµ-
µετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κά-
θε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για το µετα-
σχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας, η δηµοσί-
ευση αυτών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως και η µεταγραφή των σχετι-
κών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος
χαρτοσήµου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δη-
µοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ οιουδήποτε
τρίτου.
Για τη µεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξε-

ων µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των µετα-
σχηµατιζόµενων επιχειρήσεων καταβάλλονται µόνο πά-
για δικαιώµατα εµµίσθων ή αµίσθων υποθηκοφυλάκων
και προϊσταµένων κτηµατολογικών γραφείων, ποσού ύ-
ψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη

επιβάρυνση, αµοιβή, επίδοµα ή τέλος, ανεξαρτήτως του
χρόνου πραγµατοποίησης του µετασχηµατισµού και συ-
ντέλεσης των σχετικών πράξεων µεταβίβασης. Για τη
µεταγραφή των ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων
που µεταβιβάζονται εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 8 του
άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154).»

Άρθρο 114
Καταχώριση εµπραγµάτων δικαιωµάτων 

συγχωνευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων - 
Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 

του ν. 2515/1997

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997
(Α΄ 154) προστίθενται πέντε εδάφια, τροποποιείται το
πρώτο εδάφιο και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:

«8. Η µεταγραφή των ακινήτων και εµπραγµάτων δι-
καιωµάτων γενικώς που µεταβιβάζονται από τα συγχω-
νευόµενα πιστωτικά ιδρύµατα στο όνοµα του από τη
συγχώνευση προερχόµενου νέου πιστωτικού ιδρύµατος
ή του απορροφώντος, εφόσον δεν υπάρχει περιγραφή
αυτών στη σύµβαση ή το καταστατικό, γίνεται εφαρµο-
ζοµένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου 1197
του Αστικού Κώδικα, µε καταχώριση στα οικεία βιβλία
µεταγραφών ή στα οικεία κτηµατολογικά φύλλα απο-
σπάσµατος της σύµβασης ή του καταστατικού, στο ο-
ποίο να εµφαίνεται ότι το απορροφoύν ή το νέο πιστωτι-
κό ίδρυµα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευοµέ-
νων, µε έκθεση που περιέχει τα απαιτούµενα από το άρ-
θρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία των εµπραγµάτων δικαιωµά-
των και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.
Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάτα-

ξης, δεν απαιτείται να µνηµονεύονται ή να προσαρτώ-
νται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης, οποιασ-
δήποτε µορφής ή χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης δηµό-
σιας υπηρεσίας, οργανισµού ή εταιρείας ή Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθµού, ή οποιεσ-
δήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις µηχανικών, βε-
βαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφεί-
ων, ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποι-
ητικά, τοπογραφικά διαγράµµατα, αποσπάσµατα κτηµα-
τολογικών διαγραµµάτων και σχεδιαγράµµατα για τη µε-
ταβίβαση ακινήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν απο-
κτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε
παραµεθόριες περιοχές. Από τα πιστοποιητικά του προη-
γούµενου εδαφίου εξαιρείται το πιστοποιητικό του Ενι-
αίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρθρου
54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), το οποίο επισυνάπτεται
στη σύµβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης ή στην
έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οι-
κεία βιβλία µεταγραφών αποσπάσµατος της σύµβασης ή
του καταστατικού, στο οποίο εµφαίνεται ότι το απορρο-
φούν ή το νέο πιστωτικό ίδρυµα είναι καθολικός διάδο-
χος των συγχωνευοµένων. Η σύµβαση ή πράξη συγχώ-
νευσης ή διάσπασης που συντάσσεται στο πλαίσιο µετα-
σχηµατισµών µε τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς την
επισύναψη των αναφεροµένων στο δεύτερο εδάφιο εγ-
γράφων, είναι κατά τούτο νόµιµη και έγκυρη και παράγει
όλες τις έννοµες συνέπειές της. Οι υποθηκοφύλακες και
προϊστάµενοι κτηµατολογικών γραφείων καταχωρούν υ-
ποχρεωτικά τη σύµβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διά-
σπασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαί-
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ρεση προβλεπόµενα. Σε περίπτωση συγχώνευσης, διά-
σπασης ή απόσχισης κλάδου πιστωτικών ιδρυµάτων ή
άλλου εταιρικού µετασχηµατισµού, η διαδικασία µετα-
γραφής ή εγγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων, η οποία
δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο συντέλεσης του
εταιρικού µετασχηµατισµού, ολοκληρούται από το νοµι-
κό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται τελικώς το εµπράγ-
µατο δικαίωµα, ως καθολικού διαδόχου, σύµφωνα µε την
παρούσα και την παρ. 9.»

Άρθρο 115
Παράταση Προγράµµατος «Γέφυρα ΙΙ» 

Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 68 του ν. 4790/2021 παρατείνεται από τη λήξη της
έως και την 31η Μαΐου 2021.

Άρθρο 116
Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου 
του ν. 4787/2021

Η αγορά ασθενοφόρων δυνάµει του δωδέκατου άρ-
θρου του ν. 4787/2021 (Α΄ 44) απαλλάσσεται του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας. Στις προσβληθήσες προσφορές η
αξία αναφέρεται χωρίς Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος που επιλέ-
γεται δεν επιβαρύνει την αξία παράδοσης µε Φ.Π.Α..

Άρθρο 117
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων - 
Τροποποίηση ΤΗΣ παρ. 15 του άρθρου 14Α 

του ν. 3429/2005

1. Στην παρ. 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005
(Α΄  314) προστίθενται νέα πέµπτο και έκτο εδάφιο, τρο-
ποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 15 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«15. Εάν δεν υποβληθεί καµία νοµότυπη προσφορά, ή
αν πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% τουλάχι-
στον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παρ. 1
του παρόντος άρθρου δηλώσουν εγγράφως προς τον εκ-
καθαριστή, εντός της προθεσµίας της παρ. 10 του παρό-
ντος, ότι δεν θεωρούν καµία από τις υποβληθείσες προ-
σφορές ως συµφέρουσα για τους πιστωτές, ο διαγωνι-
σµός επαναλαµβάνεται µε τη δηµοσίευση εντός δεκαπέ-
ντε ηµερών νέας διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο.
Εάν και ο νέος διαγωνισµός δεν τελεσφορήσει, τα πε-

ριουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης που
δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνο-
λο ή τµηµατικά, µε ελεύθερη διαπραγµάτευση, ύστερα
από δηµόσια πρόσκληση, µε ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου. Επί των πωλήσεων της
παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή οι απαλλαγές
της παρ. 16 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον τρεις

πλειοδοτικοί διαγωνισµοί µε τη διαδικασία της ελεύθε-
ρης διαπραγµάτευσης µετά από δηµόσια πρόσκληση για
την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, και δεν υποβλη-
θεί καµία νοµότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προ-
σφορές δεν θεωρηθούν συµφέρουσες από τον εκκαθαρι-
στή ή τους πιστωτές, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ.10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν λόγω περιου-

σιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως µικρής αξίας και ο
εκκαθαριστής δύναται να τα µεταβιβάσει χωρίς αντάλ-
λαγµα, κατά την κρίση του, σε δηµόσιους φορείς ή υπη-
ρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύµατα. 
Η χωρίς αντάλλαγµα µεταβίβαση, λαµβάνει χώρα κατ’

ανάλογη εφαρµογή του ν. 4182/2013 (A΄ 185). Με τη µε-
ταγραφή της σχετικής πράξης αποδοχής στο αρµόδιο υ-
ποθηκοφυλακείο ή την καταχώρισή της στο αρµόδιο
Κτηµατολογικό Γραφείο επέρχεται αυτοδίκαια η εξάλει-
ψη και διαγραφή των υφιστάµενων υπέρ τρίτων βαρών.
Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται αναλογικά και στις
περιπτώσεις της παρ. 5α .». 

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε όλες τις δηµόσιες επι-
χειρήσεις, οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς ειδικής εκ-
καθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) κα-
τά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος.

Άρθρο 118
Φόρος σε πωλήσεις µετοχών -

Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999
και του άρθρου 21 του 3697/2008

Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α΄  72) και
το άρθρο 21 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194), ως προς τον ο-
φειλόµενο φόρο σε κέρδη από πωλήσεις εισηγµένων µε-
τοχών σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ή άλλους διεθνώς α-
ναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς, σε εξω-
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και συναλλαγές
που πραγµατοποιούνται µέσω πολυµερούς µηχανισµού
διαπραγµατεύσεων, καταργούνται.

Άρθρο 119
Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος από 

επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και
φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών 
οντοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69

και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, 
αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, 

προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013,
Α΄ 167) τροποποιείται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογού-
µενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέ-
πονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνε-
ται ποσό ίσο µε το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του
φόρου που προκύπτει από επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυό-
µενου φορολογικού έτους. 
Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για

τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά
τις διατάξεις των επόµενων παραγράφων, ο φόρος που
παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά
εκπίπτει από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το
προηγούµενο εδάφιο. Αν το εισόδηµα µε βάση το οποίο
ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά
τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό
αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό
του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό.
Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδηµα από επιχει-

ρηµατική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της
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παραγράφου αυτής περιορίζεται στο µισό.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του

Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) τροποποιείται, η παρ. 2 αντικαθί-
σταται και οι παρ. 1 και 2 διαµορφώνονται ως εξής:

«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρό-
σωπο ή η νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βε-
βαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε ογδόντα τοις εκα-
τό (80%) του φόρου που προκύπτει για τον φόρο που α-
ναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έ-
τους. 
Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσω-

πο ή νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίω-
σης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδι-
κασίας αποκλειστικά και µόνο για το φορολογικό έτος
2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το ενενήντα πέντε τοις ε-
κατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισό-
δηµα του έτους αυτού. 

2. Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 αυξάνε-
ται σε εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές
ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα
αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελ-
λάδα.» 

3. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) προστίθε-
νται παρ. 72 και 73 ως εξής:

«72. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, το ποσό που
βεβαιώνεται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 71 ορίζεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκα-
τό (70%).

73. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του πα-
ρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώ-
νεται µε την πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου ει-
σοδήµατος του φορολογικού έτους 2020 και επόµενων. 
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του

ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του πα-
ρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώ-
νεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορο-
λογικού έτους 2021 και επόµενων. 
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, όπως α-

ντικαθίσταται µε την παρ. 2 του παρόντος, ισχύει για την
προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται µε τη δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2020 και
επόµενων.» 

Άρθρο 120
Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος 

νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων -
Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 1 

του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. 

Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.
(ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται ως προς τον φορο-
λογικό συντελεστή και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα
που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότη-
τες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των
πιστωτικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στην περ. β΄ της
παρούσας παραγράφου, καθώς και οι υπόχρεοι των περ.
β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν α-
πλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή είκο-

σι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήµατα των φο-
ρολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήµατα του
φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του
προηγούµενου εδαφίου µειώνεται σε είκοσι δύο τοις ε-
κατό (22%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα της περ. 1 της παρ. 1 του άρ-

θρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για
τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις
του άρθρου 27Α, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι
εννέα τοις εκατό (29%).»

Άρθρο 121
Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης σε συγκεκριµένα εισοδήµατα του άρθρου
43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 -

Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 
του ν. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου 

στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του
Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται ως προς τα
εισοδήµατα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης και η παρ. 50 διαµορφώνεται ως εξής:

«50. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσο-
νται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
43Α τα εισοδήµατα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό,
µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία στο
δηµόσιο τοµέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδηµα προσ-
διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 34, η απαλλαγή της πα-
ρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούµενα
φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρµογής ο εναλλακτικός
τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας σύµφω-
να µε τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό
έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήµατα που αποκτώνται
από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράτ-
τονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο
φορολογικό έτος 2020.»

2. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παρ. 74 ως ε-
ξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα ει-
σοδήµατα που αποκτώνται από µισθωτή εργασία στον ι-
διωτικό τοµέα. Αν το εισόδηµα προσδιορίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται ε-
φόσον για τα δύο (2) προηγούµενα φορολογικά έτη δεν
έτυχε εφαρµογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού
της ελάχιστης φορολογίας σύµφωνα µε τα άρθρα 30, 31,
32, 33 και 34.»

Άρθρο 122
Κατανοµή της ωφέλειας της περ. ζ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 - Προσθήκη παρ. 7 
στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013,
Α΄ 167) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την ε-
φαρµογή της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.
4052/2012 (Α΄ 41) κατανέµεται ισόποσα εντός πέντε (5)
φορολογικών ετών αρχής γενοµένης από το φορολογι-
κό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.» 
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2. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) προστίθεται
παρ. 75 ως εξής:

«75. Η παρ. 7 του άρθρου 21 εφαρµόζεται από το φο-
ρολογικό έτος 2020 και επόµενα.» 

Άρθρο 123
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για 
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους - 
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 

1. Η παρ. 2. α. του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν
στον υποτοµέα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνό-
λου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας που τίθεται µε την απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%) επί των ποσών που καταβάλλονται στους Ο.Τ.Α.
κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από
τους αποδιδόµενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού
σύµφωνα µε τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010
(Α΄  87). Η παρακράτηση επί των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το
έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε
την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.
Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συ-

νόλου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, µέχρι τη
λήξη της προθεσµίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που τίθενται µε την απόφαση του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2, το ποσό της επιχορήγησης που λαµ-
βάνουν κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό δεν παρακρατείται.» 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 31η Ιουλίου
2020.

Άρθρο 124
Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρθρων 48 και 49
του ν. 4797/2021 – Τροποποίηση των άρθρων 48 και 49

του ν. 4797/2021 

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 48 του
ν. 4797/2021 (Α΄ 66) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«2. Η τελευταία κλίµακα εύρους του πίνακα ΙΙ της υπο-
περ. β2 της περ. Α΄ της παρ. 1 και η τελευταία κλίµακα
εύρους του πίνακα ΙV της υποπερ. β2 της περ. Β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242), αντικα-
θίσταται ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η.1.2021.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του

ν. 4797/2021 καταργείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:

«2. Επιβατικά αυτοκίνητα µε άδεια κυκλοφορίας κρά-
τους µέλους της ΕΕ, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ι-
ουνίου 2016, για τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία κατάθε-
σης του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) προς ψήφιση, ήτοι µέχρι
τη 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί, η ειδική δήλωση
της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και
αίτηση για τον υπολογισµό του ιστορικού τέλους ταξινό-
µησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 4 του άρθρου 126 του ίδιου νόµου, η οποία α-
πορρίφθηκε λόγω µη βεβαίωσης του τέλους ταξινόµη-
σης µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, µπορούν, µετά από
αίτηση των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 130 του
ν. 2960/2001, να υπαχθούν στην περ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 9 του ν. 4714/2020, όπως τροποποιείται µε την
παρ. 1. Όταν για τα οχήµατα της παρούσας έχουν εκδο-
θεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόµησης,
είναι δυνατός, µετά από αίτηση των ίδιων προσώπων,
ο επανυπολογισµός του αναλογούντος τέλους ταξινό-
µησης, ο συµψηφισµός του µε το καταβληθέν τέλος τα-
ξινόµησης και η επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει,
µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 2873/2000 (Α΄ 285).»

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Άρθρο 125
Σκοπός - Αντικείµενο 

Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η θέσπιση
του θεσµικού πλαισίου που διέπει την κατάρτιση, την έ-
γκριση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση,
τον έλεγχο και την αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµα-
σίας, το οποίο ως τµήµα του στρατηγικού σχεδίου ανά-
πτυξης της χώρας, αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο του
σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρµογή
του ετήσιου ενοποιηµένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτι-
κής για την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και
την κοινωνική συνοχή. 

Άρθρο 126
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί: 
α) Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Συµβάσεων Στρατηγικής

Σηµασίας (εφεξής, Πρόγραµµα): το Πρόγραµµα ανάπτυ-
ξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη και την κοι-
νωνική συνοχή που βασίζεται στην αξιολόγηση, προτε-
ραιοποίηση και έγκριση συµβάσεων στρατηγικής σηµα-
σίας, η υλοποίηση των οποίων µέσω της αξιοποίησης ε-
θνικών, ενωσιακών και διεθνών πόρων, πρόκειται να επι-
φέρει αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολι-
κή οικονοµία και προστιθέµενη αξία τόσο για τη χώρα, ό-
σο και για τους πολίτες της. Το Πρόγραµµα εγκρίνεται α-
πό την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής
Σηµασίας που καθορίζει σε κάθε προγραµµατική περίοδο
τις προτεραιότητες µεταξύ συµβάσεων ανά τοµέα πολι-
τικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τη
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διάρκεια της εφαρµογής του Προγράµµατος, την πηγή ή
τις πηγές χρηµατοδότησης κάθε σύµβασης, τον συνολι-
κό και ανά σύµβαση προϋπολογισµό της, τους τυχόν ει-
δικότερους στόχους και δράσεις, καθώς και τα αποτελέ-
σµατα που επιδιώκονται µε την έγκριση και εφαρµογή
του Προγράµµατος.
β) Συµβάσεις: Όλες οι δηµόσιες πολιτικές, δράσεις,

σχέδια και έργα που περιλαµβάνονται ή µπορεί να ε-
ντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηµατοδοτικά
προγράµµατα και συµβάλλουν στην επίτευξη των στό-
χων και προτεραιοτήτων των Προγράµµατος, µε αντικεί-
µενο ιδίως την κατασκευή, προµήθεια, παροχή υπηρε-
σιών, µελέτη, εµπειρογνωµοσύνη και τεχνική βοήθεια. O
συνολικός προϋπολογισµός κάθε σύµβασης πρέπει να υ-
περβαίνει το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων
(50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυ-
νατόν να εντάσσονται στο Πρόγραµµα, Συµβάσεις µε
προϋπολογισµό µικρότερο από το ποσό του προηγούµε-
νου εδαφίου, εφόσον αυτές έχουν εµβληµατικό χαρα-
κτήρα και υψηλή προστιθέµενη αξία για την εθνική ή και
την τοπική οικονοµία και κοινωνία. 
Στις συµβάσεις του Προγράµµατος περιλαµβάνονται,

ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισµού τους, και: 
βα) το σύνολο ή µέρος των σχεδίων δράσης: i) των υ-

φιστάµενων υπό δηµοπράτηση και προς δηµοπράτηση
συµβάσεων παραχώρησης και ii) των έργων που αφο-
ρούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που
προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 43/11.12.2019 Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 200/12.12.2019), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο της υπ’ αριθµ.
43/29.10.2020 Πράξης του (Α΄ 218/10.11.2020), καθώς
και το σύνολο ή µέρος των σχεδίων δράσης που, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υποβληθεί ή ε-
γκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή της ανωτέρω
ΠΥΣ, ακόµη και αν δεν προβλέπονται από την ανωτέρω
ΠΥΣ, 
ββ) το σύνολο των συµβάσεων που εντάχθηκαν και

χρηµατοδοτούνται, συνολικά ή εν µέρει από πόρους του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next Generation
EU» και του εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility -
Ταµείο Ανάκαµψης),
γγ) το σύνολο των συµβάσεων που εντάχθηκαν και

χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται µε πόρους
που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Ε-
πενδυτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο
προϋπολογισµός κάθε σύµβασης υπερβαίνει το ποσό
των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ.
γ) Ώριµες συµβάσεις: οι συµβάσεις για τις οποίες έ-

χουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες για τη δηµοπράτη-
σή τους διαδικασίες και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο
ανάθεσης της εκτέλεσής τους, σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις του νοµοθετικού πλαισίου που τις διέπει. 
δ) Συµβάσεις προς ωρίµανση: οι συµβάσεις που βρί-

σκονται σε φάση σχεδιασµού και των οποίων το αντικεί-
µενο, οι προδιαγραφές και η διαδικασία ανάθεσης δεν έ-
χουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν µέρει, ανεξάρτητα
αν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο δράσης του φορέα που
ενδιαφέρεται να τις υλοποιήσει και οι οποίες έχουν εν-
δεικτική εκτιµώµενη αξία σύµβασης τουλάχιστον το όριο
της περ. β). 

ε) Δικαιούχος του Προγράµµατος: 
εα) το Υπουργείο στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει

κάθε Σύµβαση Στρατηγικής Σηµασίας,
εβ) η οικεία Περιφέρεια ή ο οικείος Δήµος, για κάθε

Σύµβαση Στρατηγικής Σηµασίας της αρµοδιότητάς τους,
εγ) οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Ε-

ταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ,
εδ) ο δικαιούχος που ορίζεται µε την απόφαση της Κυ-

βερνητικής Επιτροπής Συντονισµού Συµβάσεων Στρατη-
γικής Σηµασίας. 
στ) Συµβάσεις χρηµατοδοτούµενες από το Ταµείο Α-

νάκαµψης:
Οι συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από πόρους του

Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next Generation
EU» και του εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµ-
ψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility -
Ταµείο Ανάκαµψης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρ-
θρα 270 έως 281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207). 
ζ) Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Ση-

µασίας 
Η Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισµού Μεγάλων Έρ-

γων Υποδοµής, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συµβου-
λίου (Α΄ 200/12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο µόνο της υπ’ αριθµ. 43/29.10.2020 Πράξης του
(Α΄ 218/10.11.2020) και µετονοµάζεται σε Κυβερνητική
Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας µε Πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται κατ’ εφαρµο-
γή του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
η) Προγραµµατική περίοδος 
Η χρονική περίοδος του Προγράµµατος είναι πενταε-

τής. Με την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµ-
βάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, µε την οποία εγκρίνο-
νται το Πρόγραµµα και οι επιµέρους συµβάσεις που ε-
ντάσσονται σε αυτό, µπορεί να ορίζεται µικρότερη ή µε-
γαλύτερη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, αν
αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους, όπως ιδίως οι
λοιπές δεσµεύσεις της χώρας, το ύψος των διαθέσιµων
πόρων και ο προγραµµατισµός των διαρθρωτικών ταµεί-
ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 127
Χρηµατοδότηση των Συµβάσεων του Προγράµµατος

1. Κάθε σύµβαση που εγκρίνεται από την Κυβερνητική
Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας και εντάσ-
σεται στο Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος, υλοποιείται µε τους πόρους που προσδιορίζο-
νται µε την απόφαση έγκρισης. Η χρηµατοδότηση των
συµβάσεων µπορεί να προέρχεται από εθνικούς, ενωσια-
κούς ή διεθνείς πόρους και για την υλοποίησή τους µπο-
ρεί ιδίως να επιλέγεται η σύµπραξη µεταξύ Δηµοσίου και
Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) ή οι διατάξεις για τις συµβάσεις
παραχώρησης.

2. Για τον προσδιορισµό της χρηµατοδότησης, λαµβά-
νονται υπόψη από την Κυβερνητική Επιτροπή ιδίως οι δε-
σµεύσεις από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαί-
σιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι δυνατότητες εναλ-
λακτικής χρηµατοδότησης από τα επιµέρους χρηµατο-
δοτικά προγράµµατα και εργαλεία της ΕΕ η συµπληρω-
µατικότητά τους και η δυνατότητα συµπράξεων µε τον ι-
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διωτικό τοµέα, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα
προγράµµατα ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή από τις άλλες πη-
γές χρηµατοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από
έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου που
δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής, οι ανάγκες ωρίµαν-
σης συµβάσεων για µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο Ε-
ΣΠΑ ή σε άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή προγράµµατα,
καθώς και οι προοπτικές της οικονοµίας για το χρονικό
διάστηµα προγραµµατισµού. Με απόφαση της Κυβερνη-
τικής Επιτροπής, που εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του δικαιούχου του Προγράµµατος, µπορεί να
αναθεωρείται ο συνολικός προϋπολογισµός του Προ-
γράµµατος ή επιµέρους σύµβασης αυτού κατά τη διάρ-
κεια της προγραµµατικής περιόδου, εφόσον αυτό επι-
τρέπεται από τους όρους και τις ειδικές προβλέψεις που
διέπουν την οικεία πηγή χρηµατοδότησης. 

3. Για την υλοποίηση των συµβάσεων που έχουν εντα-
χθεί στο Πρόγραµµα µπορεί να εφαρµόζονται αναλόγως
τα άρθρα 11 παρ. 3 έως και 13 του ν. 4608/2019 (Α΄66)
και το άρθρο 13 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).

4. Για την έγκριση της υλοποίησης των συµβάσεων του
Προγράµµατος µέσω Σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα, η αρµοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής
Σ.Δ.Ι.Τ. (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) που προβλέπεται στην περ. α΄ του
άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α΄232), ασκείται από την Κυ-
βερνητική Επιτροπή του παρόντος. Οι αρµοδιότητες των
περ. β΄, γ΄ και δ΄ του ίδιου άρθρου του ν. 3389/2005, σε
ό,τι αφορά τα έργα του Προγράµµατος, ασκούνται από
τη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. ή από την Κυβερνητική Επιτροπή. Μετά
την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Κυβερνητικής
Επιτροπής του παρόντος, επέρχονται οι συνέπειες του
άρθρου 5 του ν. 3389/2005 και για την υλοποίηση εν γέ-
νει των έργων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις του ίδι-
ου νόµου. Ανάκληση της απόφασης σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις της παρ. 3 του ίδιου ανωτέρω άρθρου επέρχεται
µόνο µε απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής του πα-
ρόντος.

Άρθρο 128
Κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής 

συµβάσεων στο Πρόγραµµα

Η Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Ση-
µασίας αξιολογεί, προτεραιοποιεί και εγκρίνει τις συµβά-
σεις, µε βάση ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τη συνάφεια αυτών µε τις εθνικές στρατηγικές και

τους στόχους των δηµοσίων πολιτικών όπως ιδίως τα ε-
τήσια σχέδια δράσης των υπουργείων και το εγκεκριµέ-
νο Ενοποιηµένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής
(Ε.Σ.Κυ.Π.), το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, τον σχεδιασµό
του ΕΣΠΑ και των λοιπών ευρωπαϊκών ταµείων, το Πρό-
γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τις δεσµεύσεις της
χώρας στο πλαίσιο της συµµετοχής της σε διεθνή και ευ-
ρωπαϊκά όργανα, 
β) τη σκοπιµότητα και σπουδαιότητα αυτών στην κα-

τεύθυνση εκπλήρωσης βασικών αναπτυξιακών στόχων
σε επίπεδο Επικράτειας, περιφερειών και δήµων,
γ) τον βαθµό ωριµότητας των προτεινόµενων έργων,
δ) τις τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας και ποιό-

τητας και το εύρος των απαιτούµενων θεσµικών/εγκριτι-

κών διαδικασιών µέχρι τη δηµοπράτησή τους, καθώς και
το εν γένει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και παράδοσής
τους,
ε) την ανάλυση κόστους – οφέλους, συµπεριλαµβανό-

µενου του κόστους των µελετών και των υπηρεσιών ωρί-
µανσης και απόδοσης επενδυόµενων κεφαλαίων, για κά-
θε έργο,
στ) το ύψος και την κατανοµή της χρηµατοδότησης,
ζ) την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης κάθε έργου,

τη δυνατότητα εναλλακτικής χρηµατοδότησης αυτού,
καθώς και την επαρκή τεκµηρίωση για τη χρηµατοδότη-
σή του, 
η) τον προϋπολογισµό του έργου, προκειµένου να τη-

ρείται το όριο που τίθεται στο άρθρο 2, και τη βιωσιµότη-
τά του. 

Άρθρο 129
Υποβολή προτάσεων από τους φορείς

1. Με πρόσκληση που εκδίδεται κάθε έξι (6) µήνες, κα-
λούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις προς ένταξη στο
Πρόγραµµα συµβάσεις της αρµοδιότητάς τους, προσδιο-
ρίζοντας το αντικείµενο, τον προϋπολογισµό και το χρο-
νοδιάγραµµα υλοποίησης κάθε σύµβασης, τις προδια-
γραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής σύµφωνα µε
το άρθρο 6, µαζί µε τεκµηριωµένη πρόταση για την πηγή
ή τις πηγές χρηµατοδότησής της, καθώς και προκαταρ-
κτική µελέτη σκοπιµότητας για τη σύµβαση. Με την ίδια
πρόσκληση, µπορεί να καθορίζονται από την Κυβερνητι-
κή Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας και πρό-
σθετα στοιχεία του φακέλου της σύµβασης που πρέπει
να προσκοµίζονται από τους φορείς, µε τις προτάσεις
τους στην Επιτροπή. Κατά την πρώτη εφαρµογή του πα-
ρόντος, η Κυβερνητική Επιτροπή εκδίδει την πρόσκληση
του πρώτου εδαφίου µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι προτάσεις για τα
έργα αρµοδιότητας των Ο.Τ.Α. υποβάλλονται στην Κυ-
βερνητική Επιτροπή µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών,
το οποίο συντονίζει για τον σκοπό αυτόν τις Περιφέρει-
ες και τους Δήµους. Οι προτάσεις των φορέων, υποβάλ-
λονται µαζί µε τα αναγκαία για κάθε σύµβαση στοιχεία
το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από την πρόσκληση
της Επιτροπής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο. Οι
προτάσεις που θα υλοποιηθούν µέσω ΣΔΙΤ υποβάλλο-
νται στην Κυβερνητική Επιτροπή µέσω της Γενικής Γραµ-
µατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ η οποία τις αξιο-
λογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική αιτιολογική
έκθεση σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3389/2010 (Α΄ 232) το αργότερο µέσα σε έναν (1) µή-
να από την πρόσκληση της Επιτροπής που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο.

2. Η Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής
Σηµασίας παρακολουθεί την εξέλιξη ή την αναθεώρηση
του Προγράµµατος, µε βάση τις εκθέσεις προόδου που
υποβάλλονται σε αυτήν από τον δικαιούχο του έργου,
τον φορέα υλοποίησης, καθώς και από τις υπηρεσίες
διαχείρισης των οικείων προγραµµάτων χρηµατοδότη-
σης κάθε έργου. 

3. Με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσε-
ων Στρατηγικής Σηµασίας, το Πρόγραµµα µπορεί να ανα-
θεωρείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν από τις εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδο-
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µένα της παρακολούθησης του Προγράµµατος προκύ-
πτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραµµατισµένη πρό-
οδος για την υλοποίησή του ή διαπιστώνονται σοβαρές
χρονικές ή άλλες αποκλίσεις στην υλοποίησή του και α-
παιτούνται προσαρµογές,
β) σε περίπτωση που από τα στοιχεία της περ. α) προ-

κύπτουν δυσχέρειες που επηρεάζουν τη χρηµατοδότηση
κάποιου έργου, 
γ) σε περίπτωση αναθεώρησης του Ε.Σ.Κυ.Π. ή των α-

ναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, προκειµένου
να ληφθούν υπόψη σηµαντικές µεταβολές εθνικών ή πε-
ριφερειακών προτεραιοτήτων,
δ) αν αυτό δικαιολογείται αντικειµενικά λόγω της εν

γένει µεταβολής των οικονοµικών ή άλλων αντικειµενι-
κών συνθηκών. 

Άρθρο 130
Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 

ως φορέα ωρίµανσης 

1. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. µπορεί εναλλακτικά να ορίζεται ως
φορέας ωρίµανσης των συµβάσεων του παρόντος: 
α) µε απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσε-

ων Στρατηγικής Σηµασίας, για την ωρίµανση των έργων
που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, ύστερα από σχετικό
αίτηµα του δικαιούχου του Προγράµµατος. 
β) από τους δικαιούχους του Προγράµµατος, για την

ωρίµανση των Συµβάσεων αρµοδιότητάς τους, συµπερι-
λαµβανοµένης και της περίπτωσης που το Ταµείο δεν έ-
χει οριστεί ως φορέας ωρίµανσης από την Κυβερνητική
Επιτροπή, σύµφωνα µε την περ. α). Σε αυτή την περίπτω-
ση για την ανάθεση απαιτείται και απόφαση περί αποδο-
χής του αιτήµατος ανάθεσης του δικαιούχου του Προ-
γράµµατος, από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..

2. Σε περίπτωση που για την ωρίµανση έργου ή έργων
του Προγράµµατος επιλέγεται το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., µε την α-
πόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρα-
τηγικής Σηµασίας εξειδικεύονται, ύστερα από πρόταση
του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του δικαιούχου του Προγράµµατος,
τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόµενο της διαδικασίας
ωρίµανσης, για την οποία αρµόδιο είναι το Ταµείο. Η
πρόταση υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή Συµ-
βάσεων Στρατηγικής Σηµασίας από τον δικαιούχο του
Προγράµµατος. 

Άρθρο 131
Διοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτές ΕΕΣΥΠ - 

Τροποποίηση των άρθρων 192 των παρ. 4 και 193 
του ν. 4389/2016 

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4389/2016 (Α΄94)
αντικαθίστανται τα τελευταία δύο εδάφια και η παράγρα-
φος αυτή διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ως παρατηρητής
χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο ως άνω εκπρόσωπος ενηµερώ-
νεται πλήρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
και µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο κάθε πληροφορία επί των θεµάτων που σχετίζο-
νται µε τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενηµέ-

ρωση παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση. Η θητεία του εν λόγω εκπροσώπου είναι τέσ-
σερα (4) συναπτά έτη και µπορεί να ανανεώνεται για µία
ακόµη φορά. Σε περίπτωση κωλύµατος του εκπροσώπου
που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στις συνεδριάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας µπορεί να πα-
ρευρίσκεται ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζεται αποκλειστικά για
τον σκοπό αυτόν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.» 

2. Στο άρθρο 193 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται το
τελευταίο εδάφιο και το άρθρο 193 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«Άρθρο 193
Ελεγκτές

Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική
Συνέλευση του µοναδικού µετόχου οποιαδήποτε ελε-
γκτική εταιρία διεθνούς φήµης, βάσει καταλόγου υποψη-
φίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµ-
βούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού αριθµ.
537/2014/Ε.Ε. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρ-
µοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρµοστέα νοµο-
θεσία περί ανωνύµων εταιριών. Ως προς την υποχρέωση
εναλλαγής ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις που προβλέ-
πονται για τις εισηγµένες εταιρείες στο άρθρο 17 του
Κανονισµού ΕΕ 537/2014».

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 132
Εκσυγχρονισµός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων
διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων 

απόψεων θιγοµένων κατά τη διαδικασία της 
κτηµατογράφησης – Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 

του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995

Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995
(Α΄ 114) αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο
Κτηµατογράφησης. Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηµα-
τογράφησης συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υπο-
χρεωτικά αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψή
της. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα αναρτώνται οι εκ-
θέσεις στην ιστοσελίδα του και καθορίζονται η χρονική
διάρκεια της ανάρτησης, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις
πρόσβασης και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας. 
Ο Φορέας ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ανάρ-

τηση των εκθέσεων µε µνεία του δικαιώµατος υποβολής
έγγραφων αντίθετων απόψεων σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην παρ. 9.

9. Στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν στη διόρ-
θωση γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων που βρί-
σκονται εκτός της «ζώνης κανονισµού ορίων» και είτε
διαζευκτικά είτε σωρευτικά εκτός της «αποδεκτής από-
κλισης», όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13Α του
ν. 2664/1998 (Α΄ 275), ή την αντικατάσταση στους κτη-
µατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει, δικαιώµατος
πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαι-
ούχου, οι αιτούντες τη διόρθωση ενηµερώνονται, µε επι-
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µέλεια του Γραφείου Κτηµατογράφησης, µε κάθε πρό-
σφορο µέσο για την επικείµενη ανάρτηση της έκθεσης
που τους αφορά, την προθεσµία υποβολής έγγραφων α-
ντίθετων απόψεων κατ’ αυτής και τις συνέπειες της πα-
ράλειψης υποβολής.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ισχύουν τα εξής:
α) Οι αιτών δύναται, σε περίπτωση εν όλω ή εν µέρει

απόρριψης της αίτησης διόρθωσης, να υποβάλει εγγρά-
φως και αιτιολογηµένα τις αντίθετες απόψεις του, προ-
σκοµίζοντας σχετικά στοιχεία, εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρ-
τησης της έκθεσης. Εντός της ίδιας αποκλειστικής προ-
θεσµίας, µε επιµέλεια του αιτούντος, γνωστοποιούνται
υποχρεωτικά, µε κάθε πρόσφορο µέσο, σε κάθε τρίτο θι-
γόµενο ιδιόκτητη η υποβληθείσα αίτηση, η συνταχθείσα
επί αυτής έκθεση καθώς και οι αντίθετες απόψεις. Το α-
ποδεικτικό γνωστοποίησης υποβάλλεται στον Φορέα µέ-
σω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η µη υποβολή του
αποδεικτικού γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προ-
θεσµίας συνεπάγεται το απαράδεκτο των αντιθέτων α-
πόψεων.
β) Σε περίπτωση εν όλω ή εν µέρει αποδοχής της αίτη-

σης διόρθωσης, ο αιτών γνωστοποιεί, εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ανάρτηση
της έκθεσης, µε κάθε πρόσφορο µέσο, σε κάθε τρίτο θι-
γόµενο ιδιόκτητη την υποβληθείσα αίτηση και τη συντα-
χθείσα επί αυτής έκθεση. Το αποδεικτικό γνωστοποίη-
σης υποβάλλεται στον Φορέα µέσω των ηλεκτρονικών
του υπηρεσιών. Η µη υποβολή του αποδεικτικού γνωστο-
ποίησης εντός της παραπάνω προθεσµίας συνεπάγεται
το απαράδεκτο της αίτησης διόρθωσης. 
Οι τρίτοι θιγόµενοι ιδιοκτήτες δύνανται, εντός απο-

κλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, η έναρξη
της οποίας ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του, είτε να υποβάλουν
εγγράφως και αιτιολογηµένα τις αντίθετες απόψεις
τους, προσκοµίζοντας σχετικά στοιχεία, είτε να συγκα-
τατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση µε ανάκληση της
δήλωσής τους περί εγγραπτέων δικαιωµάτων ή µε σχετι-
κή δήλωσή τους ενώπιον του συµβολαιογράφου ή µε υ-
πεύθυνη δήλωσή τους επί της οποίας βεβαιώνεται το
γνήσιο της υπογραφής. Εφόσον η ως άνω προθεσµία πα-
ρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι οι τρίτοι θιγόµενοι ιδιο-
κτήτες συγκατατίθενται στη διόρθωση σύµφωνα µε τη
συνταχθείσα έκθεση. 

Οι έγγραφες αντίθετες απόψεις ή η έγγραφη συγκα-
τάθεση υποβάλλονται στον Φορέα µέσω των ηλεκτρονι-
κών υπηρεσιών αυτού, οι οποίες είναι προσβάσιµες µέ-
σω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ). 
Η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση του Γραφείου Κτηµατο-

γράφησης και οι αντίθετες απόψεις διαβιβάζονται από
τον Φορέα, µαζί µε όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία,
προς εξέταση στις Επιτροπές του άρθρου 7Α. Στην περί-
πτωση που δεν έχουν υποβληθεί αντίθετες απόψεις το
Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει υποχρεωτικά στις
απαραίτητες διορθώσεις σύµφωνα µε την συνταχθείσα
έκθεση.
Εάν, πριν την ανάρτηση των εκθέσεων στην ιστοσελί-

δα του Φορέα, ο τρίτος θιγόµενος ιδιοκτήτης είτε έχει
συγκατατεθεί εγγράφως µε ανάκληση της δήλωσής του
περί εγγραπτέων δικαιωµάτων ή µε σχετική δήλωσή του
ενώπιον συµβολαιογράφου ή µε υπεύθυνη δήλωση του
επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής,
είτε έχει ζητήσει την ολική ή µερική διαγραφή του δικαι-

ώµατός του επί του ακινήτου που αφορά η αίτηση διόρ-
θωσης λόγω εσφαλµένης καταχώρισης στους προσωρι-
νούς κτηµατολογικούς πίνακες, τότε η αίτηση διόρθω-
σης δεν διαβιβάζεται στις Επιτροπές του άρθρου 7Α και
το Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει στις απαιτού-
µενες διορθώσεις. 
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα εξειδικεύεται η διαδι-

κασία υποβολής των έγγραφων αντίθετων απόψεων και
ενηµέρωσης των τρίτων θιγόµενων ιδιοκτητών και ρυθµί-
ζεται κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή της παρούσας.». 

Άρθρο 133
Ανασύσταση Γενικού Προξενείου 

στη Βεγγάζη της Λιβύης

1. Ανασυστήνεται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας
µε έδρα την πόλη Βεγγάζη της Λιβύης, το οποίο είχε κα-
ταργηθεί µε την περ. β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 194/1998
(Α΄ 144).

2. Στο Μέρος Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ του Πίνακα Β΄
ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ του άρθρου 2 του π.δ.
194/1998, προστίθεται περ. 62η, ως εξής:

«62. Γενικό Προξενείο Βεγγάζης:
- Γενικός Πρόξενος - Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ ή

Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
- Πρόξενος - Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄ ή Β΄
- Δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενι-

κού ή του Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήρι-
ξης 

- Ιδιαίτερος Γραµµατέας 
- Μεταφραστής
- Κλητήρας
- Οδηγός 
- Φύλακας – Θυρωρός».
3. Η περιφέρεια αρµοδιότητας του Γενικού Προξενείου

Βεγγάζης περιλαµβάνει τα διοικητικά διαµερίσµατα της
Λιβύης Al Batnan, Derna, Al Jabal Al Akhdar, Al Marj,
Benghazi, Al Wahat και Al Koufra. Η αρµοδιότητα για τις
ανωτέρω περιοχές µεταφέρεται στο Γενικό Προξενείο
Βεγγάζης από το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Τρί-
πολης. 

4. Η περιφέρεια αρµοδιότητας του Προξενικού Γραφεί-
ου της Πρεσβείας Τρίπολης περιλαµβάνει εφεξής όλη
την επικράτεια της Λιβύης µε εξαίρεση την περιφέρεια
αρµοδιότητας του Γενικού Προξενείου Βεγγάζης. 

Άρθρο 134
Γενική απαγόρευση αλιείας µε µηχανότρατες 
κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 

και Σεπτέµβριο κάθε έτους

Το άρθρο 3 του β.δ. 917/1966 (Α΄248) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 3
Γενική εποχική απαγόρευση αλιείας µε µηχανότρατες

Η αλιεία µε µηχανότρατες απαγορεύεται απολύτως
κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµ-
βριο κάθε έτους, στα εσωτερικά ύδατα της Ελληνικής Ε-
πικράτειας, καθώς και σε ζώνη έξι (6) ναυτικών µιλίων α-
πό τις γραµµές βάσης των ακτών της Ελληνικής Επικρά-
τειας, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών κλεισίµατος
κόλπων και των ευθειών γραµµών βάσης.» 
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Άρθρο 135
Ρυθµιστικά µέτρα για την αλιεία του είδους 

συµιακό γαριδάκι (Plesionika narval)

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης,
για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, η αλιεία του είδους συµιακό γα-
ριδάκι (Plesionika narval) ασκείται στην Ελληνική Επικρά-
τεια, από επαγγελµατίες αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελ-
µατικών αλιευτικών σκαφών, που διαθέτουν σε ισχύ αλι-
ευτική άδεια µε το εργαλείο κλωβός (FPO), κατά τα ορι-
ζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. 666/1966
(Α΄ 160).

2. Για την αλιεία του είδους της παρ. 1 χρησιµοποιού-
νται αποκλειστικά παραλληλεπίπεδοι κλωβοί (παγίδες) ή
και σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι).
α) Οι παραλληλεπίπεδοι κλωβοί αποτελούνται από ά-

καµπτο µεταλλικό σκελετό έως ογδόντα εκατοστών (80
cm) σε µήκος και πλάτος και έως σαράντα πέντε εκατο-
στών (45cm) σε ύψος, επενδυµένο µε πλέγµα µε µάτι ύ-
ψους δώδεκα τουλάχιστον χιλιοστών (12mm) κατά τη
µέτρηση και σχήµατος τεσσάρων (4) τουλάχιστον πλευ-
ρών.
β) Οι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι) αποτελούνται α-

πό άκαµπτο µεταλλικό σκελετό έως ογδόντα εκατοστών
(80cm) σε διάµετρο και σαράντα πέντε εκατοστών (45
cm) σε ύψος, επενδυµένο µε πλέγµα µε µάτι ύψους του-
λάχιστον 12 χιλιοστών (12 mm), κατά τη µέτρηση και
σχήµατος τεσσάρων τουλάχιστον πλευρών. Φέρουν υ-
ποχρεωτικά δύο ανοίγµατα, ένα στόµιο στο πάνω µέρος,
διαµέτρου τουλάχιστον δέκα τριών εκατοστών (13 cm)
και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.

3. Η αλιεία του είδους της παρ. 1 επιτρέπεται αποκλει-
στικά σε βάθη άνω των σαράντα (40) µέτρων και εκτός
των ειδικά απαγορευµένων περιοχών αλιείας, όπως κα-
θορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλ-
λες ειδικές διατάξεις. 

4. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις παρ. 1 έως 3,
εφαρµόζονται το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27) και
η υπ’ αριθµ. 3866/78486/14.7.2015 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1587). Τυχόν πρόστιµα εισπράττονται υπέρ του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν.δ. 420/1970. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 136
Έναρξη ισχύος

1. Ως προς το Μέρος Α΄: 
α. Τα άρθρα 19 και 26 τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου

2021.
β. Το άρθρο 46 που αφορά τα άρθρα 131Β και 131Γ

του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και το άρθρο 47 τίθενται σε ι-
σχύ την 1η Ιανουαρίου 2022. 

γ. Οι λοιπές διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το Μέρος Β΄ τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.

3. Τα Μέρη Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τίθεται σε ισχύ από τη δηµο-
σίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατά-
ξεις.

119



120

Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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