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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να
περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - εύρος
των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια
ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων.

2

Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί
και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα
σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

3

Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. πράξης 98/18.7.2016
(1)
Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - εύρος
των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως
ισχύει, και ιδιαίτερα τις διατάξεις του εσωτερικού άρθρου 5 παράγραφος 4 περίπτωση β αυτού,
γ) τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση
της απόφασης 2009/78/ΕΚ της επιτροπής, ΕΕ L 331

Αρ. Φύλλου 2550

(15.12.2010) 12, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 16 αυτού,
δ) τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών της 18ης Ιουλίου 2014 σχετικά με το φάσμα
σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης
(EBA/GL/2014/06),
ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την εξειδίκευση των διατάξεων που αφορούν το εύρος
σεναρίων που περιλαμβάνεται στα σχέδια ανάκαμψης
των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων τα οποία
καταρτίζουν σχέδια ανάκαμψης σε ατομική βάση σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του άρθρου 2
του Ν. 4335/2015, ως εξής:
Α. Σενάρια που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης
1. Ο στόχος της κατάρτισης σεναρίων είναι ο προσδιορισμός μιας σειράς υποθετικών γεγονότων έναντι των
οποίων ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των επιλογών
ανάκαμψης και η επάρκεια των δεικτών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης.
2. Αρχές σχεδιασμού για το εύρος των σεναρίων
2.1 Κάθε σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει τουλάχιστον
τρία σενάρια ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη ενός γεγονότος που επηρεάζει ολόκληρο το σύστημα, ενός ιδιοσυγκρασιακού γεγονότος και ενός συνδυασμού των δύο.
2.2 Κάθε σενάριο περιλαμβάνει γεγονότα τα οποία:
α. είναι τα πλέον σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα ή
τον όμιλο ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα, λαμβανομένων
υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, του επιχειρηματικού μοντέλου, του μοντέλου χρηματοδότησης, των
δραστηριοτήτων και της δομής του, του μεγέθους και
της διασύνδεσης του με άλλα ιδρύματα ή με το χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα και, ειδικότερα, τυχόν
αναγνωρισμένων ευάλωτων σημείων και αδυναμιών του
πιστωτικού ιδρύματος ή του ομίλου ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος,
β. θα απειλούσαν να προκαλέσουν την αφερεγγυότητα
του πιστωτικού ιδρύματος ή του ομίλου ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος, εκτός εάν εφαρμόζονταν εγκαίρως
μέτρα ανάκαμψης και
γ. δεν είναι συνήθη αλλά θεωρούνται εύλογα.
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4. Δείκτες ποιότητας στοιχείων ενεργητικού
α) Ρυθμός αύξησης ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων
β) Δείκτης κάλυψης [Προβλέψεις/(Σύνολο μη εξυπηρετούμενων δανείων)]
5. Δείκτες που βασίζονται στην αγορά
α) Αξιολόγηση υπό αρνητική αναθεώρηση ή υποβάθμιση πιστοληπτικής διαβάθμισης
β) Περιθώριο συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)
γ) Μεταβολή τιμής μετοχών
6. Μακροοικονομικοί δείκτες
α) Μεταβολές ΑΕγχΠ
β) Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)
κρατών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ενδεικτικός κατάλογος πρόσθετων δεικτών
σχεδίου ανάκαμψης
1. Δείκτες κεφαλαίου
α) (Κέρδη εις νέον και αποθεματικά)/Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
β) Αρνητικές πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση σημαντικών αντισυμβαλλομένων
2. Δείκτες ρευστότητας
α) Συγκέντρωση ρευστότητας και πηγές χρηματοδότησης
β) Κόστος συνολικής χρηματοδότησης (λιανικής και
χονδρικής)
γ) Μέση διάρκεια χονδρικής χρηματοδότησης
δ) Αναντιστοιχία συμβατικής ληκτότητας
ε) Διαθέσιμα μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού
3. Δείκτες κερδοφορίας
α) Δείκτης εξόδων/εσόδων (Λειτουργικά έξοδα/Λειτουργικά έσοδα)
β) Καθαρό περιθώριο επιτοκίου
4. Δείκτες ποιότητας στοιχείων ενεργητικού
α) Καθαρά μη εξυπηρετούμενα δάνεια/ίδια κεφάλαια
β) (Ακαθάριστα μη εξυπηρετούμενα δάνεια)/Συνολικά
δάνεια
γ) Ρυθμός αύξησης της απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
δ) Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά σημαντική γεωγραφική ή τομεακή συγκέντρωση
ε) Ρυθμισμένα ανοίγματα/Συνολικά ανοίγματα
5. Δείκτες που βασίζονται στην αγορά
α) Δείκτης τιμής προς λογιστική αξία
β) Απειλή για τη φήμη του ιδρύματος ή σημαντική ζημία για τη φήμη του ιδρύματος
6. Μακροοικονομικοί δείκτες
α) Αξιολόγηση υπό αρνητική αναθεώρηση ή υποβάθμιση πιστοληπτικής διαβάθμισης κρατών
β) Ποσοστό ανεργίας
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Τεύχος Β’ 2550/18.08.2016

Αριθ. πράξης 100/18.7.2016
(3)
Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) τον Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα
άρθρα 2 και 8 της οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014
σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και
2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009,
(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά
τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο
4 της οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά
με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών
οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους
ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της
νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 10 αυτού,
γ) το Π.δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του
Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/76) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄
183/1985) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄
253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄35/1985)» (ΦΕΚ Α΄ 110)',
όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 5 αυτού,
δ) την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο
της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ
L. 263/11 της 7.10.2009) και ιδίως το άρθρο 9 παρ. 2 αυτής,
ε) την από 10.5.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο
(COM 2016 246 final) «Αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό των ελάχιστων ποσών τα οποία ορίζονται στην
οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς
ασφάλιση της ευθύνης αυτής» (CELEX 52016DC0246), και
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:
1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης του άρθρου 6 παρ. 5 του Π.δ. 237/1986
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(ΕΔΤΚ) και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην
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από 10.05.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
(CELEX 52016DC0246).
2. Από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ.
5 του Π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από
τα οριζόμενα ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ,
ανά θύμα.
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β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ,
ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2017.
Ησ πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Τεύχος Β’ 2550/18.08.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02025501808160008*

