
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 78/12.2.2016 
 

 

 
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 ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 
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 46 αυτού, 
 
γ) τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (ΕΕ L 331 της 15.12.2010), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, 
 
δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη 
συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015), 
 
ε) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε 
περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων  (EIOPA-BoS-15/108) στο κείμενο των 
οποίων αναφέρεται ότι εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2016, και 
 
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 
 

Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την 
παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων 
δυσμενών καταστάσεων (EIOPA-BoS-15-108/30.6.2015)  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε 
περίπτωση έκτακτων δυσμενών καταστάσεων (EIOPA-BoS-15-108/30.6.2015), ως 
εξής :  

 
Άρθρο 1 

Σκοπός και ορισμοί 

1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών για την εφαρμογή της 
παραγράφου 4 του άρθρου 109 και της παραγράφου 4 του άρθρου 176 του ν. 
4364/2016 και  των άρθρων 288 και 289 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 

2. Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις 
αντίστοιχες έννοιες στα κείμενα του ν. 4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ 
(Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση 
απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως 
άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν. 4364/2016.  

Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α) «παράταση της περιόδου ανάκαμψης»:  η παράταση που δίδεται σε ασφαλιστική 
ή αντασφαλιστική επιχείρηση, και αφορά στη χρονική περίοδο  αποκατάστασης της 
συμμόρφωσης της επιχείρησης προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, η 
οποία υπερβαίνει την αρχική περίοδο που προβλέπεται βάσει της παραγράφου 3 του 
άρθρου 109 του ν. 4364/2016,  

β) «ανάκληση της απόφασης παράτασης»: η ανάκληση από την Τράπεζα της 
Ελλάδος της απόφασής της περί παράτασης της περιόδου ανάκαμψης μιας 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν 
επιδεικνύει αξιόλογη πρόοδο, όσον αφορά στην αποκατάσταση της συμμόρφωσης 
προς την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 109 του ν. 4364/2016, 

γ) «γενική άρση της παράτασης»: η γενική άρση από την Τράπεζα της Ελλάδος της 
απόφασής της σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της περιόδου ανάκαμψης σε 
πληττόμενες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις  λόγω ουσιώδους 
μεταβολής στις περιστάσεις οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση της παράτασης. 

4. Τα άρθρα 2 έως 4  του παρόντος εφαρμόζονται σε μεμονωμένες επιχειρήσεις και 
κατ' αναλογία σε ομίλους. Όταν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται 
σε ομίλους, με τον όρο «επιχείρηση» νοείται ο «όμιλος» και με τον όρο «Τράπεζα της 
Ελλάδος» νοείται η «αρχή εποπτείας του ομίλου» ή και η «Τράπεζα της Ελλάδος 
όταν ενεργεί ως αρχή εποπτείας ομίλου».  
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Άρθρο 2 
(4η κατευθυντήρια γραμμή) 

Αίτηση πληροφοριών και σχέδιο ανάκαμψης 
 

1. Μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που τους έχει χορηγηθεί παράταση της περιόδου ανάκαμψης, χορηγούν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να αξιολογήσει 
τους παράγοντες και τα κριτήρια που ορίζονται περιπτώσεις (γ) ως (η) του άρθρου 
288 και στο άρθρο 289 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 

2. Σε περίπτωση παράτασης της περιόδου ανάκαμψης, το σχέδιο οικονομικής 
ανάκαμψης της παραγράφου 1 του άρθρου 113 του ν. 4364/2016 περιλαμβάνει 
επιπλέον: 

α) αιτιολόγηση της αιτούμενης παράτασης καθώς και αιτιολόγηση της προτεινόμενης 
διάρκειας παράτασης της περιόδου ανάκαμψης η οποία απαιτείται για την 
αντιμετώπιση της έκτακτης δυσμενούς καταστάσεως, και  

β) την πρόοδο που πρέπει να επιτυγχάνεται ανά τρίμηνο, ως αποτέλεσμα 
εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων αποκατάστασης καθώς και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματά τους στην κατάσταση φερεγγυότητας της επιχείρησης. 

 

Άρθρο 3 
 (8η κατευθυντήρια γραμμή) 

Εφαρμογή περαιτέρω παράτασης της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση 
ουσιώδους μεταβολής των αρχικών παραδοχών 

 
Ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί παράταση της 
περιόδου ανάκαμψης, επιτρέπεται να υποβάλει αίτημα περαιτέρω παράτασης της 
ως άνω περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι η προκύπτουσα συνολική παραταθείσα 
περίοδος ανάκαμψης δεν υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 109 του ν. 4364/2016. 

   

Άρθρο 4 
(11η κατευθυντήρια γραμμή) 

Δημοσιοποίηση της αναίρεσης ή ανάκλησης της παράτασης 
 
Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλέσει την απόφαση παράτασης 
σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άρει γενικά την παράταση, τότε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση 
της περιόδου ανάκαμψης, συμμορφώνονται αμελλητί με την απαίτηση της 
παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4364/2016 και δημοσιοποιούν την  πληροφορία 
αυτή καθώς και τους λόγους ανάκλησης ή άρσης, σε επικαιροποιημένη έκδοση της 
έκθεσης για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.  
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Άρθρο 5 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016. 
 
Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 

 

    Ο Υποδιοικητής      Ο Υποδιοικητής   Ο Διοικητής 

Θεόδωρος Μητράκος              Ιωάννης Μουρμούρας                  Ιωάννης Στουρνάρας 

 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Αθήνα, 16.2.2016 
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Η Διευθύντρια 
 
[υπογεγραμμένο] 
Ιωάννα Σεληνιωτάκη 
 
 


