
 
 
 
 
 
 
 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
   

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  13/28.3.2013 

 
Θέμα: Καθορισμός συντελεστών κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού 
των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και 
τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010  

  

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

α)  το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,  

β) το ν. 3601/2007 “Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από πιστωτικά 
ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 
178), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 27, παρ. 4, αυτού,  

γ)  την ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β’ 1714), όπως 
ισχύει, 

δ) την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 9.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223), και 

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν μορφή συνεταιρισμού 
του ν. 1667/1986, οφείλουν να πληρούν, κατ’ ελάχιστο, συντελεστή 9% των κύριων 
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο 
στοιχείων τους ενεργητικού τους, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν. 3601/2007, τόσο σε ατομική όσο και σε και ενοποιημένη βάση.  

Κατ' απόκλιση από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010, για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ορίζεται το 
σύνολο των κατωτέρω στοιχείων:  

α) σε ατομική βάση: 

(i) τα οριζόμενα στην Ενότητα Α1, του Τμήματος Α, του Κεφαλαίου Ι, της ΠΔ/ΤΕ 
2630/29.10.2010,  
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(ii)  τα οριζόμενα στην Ενότητα Α3, του Τμήματος Α, του Κεφαλαίου Ι, της ΠΔ/ΤΕ 
2630/29.10.2010, 

(iii) άλλα μέσα κεφαλαίου με ίδια χαρακτηριστικά, ως προς την απορρόφηση ζημιών, 
με τις κοινές μετοχές, κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, 

(iv) οι προνομιούχες μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 
του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως ισχύει,  

(v) οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 38 της 9.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 
223), από πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 3864/2010, 
όπως ισχύει,  

 (vi) ποσοστό 50% των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Τμήμα Γ του Κεφαλαίου 
Ι, της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010, και 

(vii) ως αφαιρετικό στοιχείο, το ποσό της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης 
μετά το συμψηφισμό τυχόν Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης, εφόσον 
υπερβαίνει ποσοστό 20% των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως 
ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. 

Εάν το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο 
Τμήμα Γ, του Κεφαλαίου Ι, της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010, το οποίο αφαιρείται από τα 
συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των 
συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων και των πρόσθετων βασικών ιδίων κεφαλαίων, η 
διαφορά αφαιρείται από τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων.  

β) σε ενοποιημένη βάση: 

τα υπό α) στοιχεία πλέον των οριζομένων στις παραγράφους 1, 2, 3 και 5 του 
Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010. 

Το ποσό της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης δύναται να μειωθεί κατά το 
ποσό της Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης, σε ενοποιημένη βάση, 
εφόσον:  

(i) ο συμψηφισμός τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία της χώρας 
στην οποία εδρεύει η θυγατρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος και  

(ii) οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις αφορούν σε φόρο εισοδήματος που έχει επιβληθεί από την ίδια 
φορολογική αρχή στην ίδια θυγατρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος  

2.  Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν μορφή συνεταιρισμού 
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του ν. 1667/1986, οφείλουν να πληρούν, κατ’ ελάχιστο, συντελεστή 6% των κύριων 
στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους επί των σταθμισμένων κατά κίνδυνο 
στοιχείων του ενεργητικού τους, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του 
ν. 3601/2007, τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση.  

Κατ' απόκλιση από τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010, για τους σκοπούς της 
παρούσας παραγράφου ως κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων ορίζεται το 
σύνολο των κατωτέρω στοιχείων:  

α) σε ατομική βάση: 

(i) τα οριζόμενα στην Ενότητα Α.1, του Τμήματος Α,  του Κεφαλαίου Ι, της ΠΔ/ΤΕ 
2630/29.10.2010,  

(ii) ως αφαιρετικό στοιχείο, τυχόν αρνητική διαφορά μεταξύ: (α) του αθροίσματος των 
στοιχείων των εδαφίων (iii), (iv) και (v) της παρ. 1(α) ανωτέρω και (β) του 
αθροίσματος των αφαιρετικών στοιχείων των εδαφίων (ii), (vi) και (vii) της ιδίας 
παραγράφου. 

β) σε ενοποιημένη βάση: 

τα υπό α) στοιχεία πλέον των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του Κεφαλαίου 
ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010. 

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν τους προαναφερθέντες στις 
παραγράφους 1 και 2 συντελεστές, στο καθορισμένο ύψος τουλάχιστον, τόσο σε 
ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.  

4.  Οι ακόλουθες διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 καταργούνται: 

(i) τα εδάφια 3α(ii) και 3β(i) της Ενότητας Α1, του Τμήματος Α, του Κεφαλαίου Ι, 

(ii) το εδάφιο 1(γ) της Ενότητας Β1, του Τμήματος Β, του Κεφαλαίου Ι, και  

(iii) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου ΙΙ. 

5. Η παράγραφος 1(ζ), του Τμήματος Γ, του Κεφαλαίου Ι, της ΠΔ/ΤΕ 
2630/29.10.2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

ζ) Το ποσό των δανείων του πιστωτικού ιδρύματος (καθώς και της μητρικής ή 
θυγατρικών του) προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία κρίνεται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος ότι διέθεσαν άμεσα ή εμμέσως το προϊόν των δανείων 
αυτών για την απόκτηση στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων του δανειοδοτούντος 
πιστωτικού ιδρύματος ή και άλλων εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο του εν 
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λόγω πιστωτικού ιδρύματος, συνεκτιμωμένων σε αυτή την περίπτωση των 
όρων και διαδικασιών χορήγησης των εν λόγω δανείων.  

Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε ισχύ από 31.03.2013. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον 
ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

   Ο Υποδιοικητής                         Η Υποδιοικητής                     Ο Διοικητής  
 
Ιωάννης Παπαδάκης            Ελένη Λουρή-Δενδρινού      Γεώργιος Προβόπουλος 
 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο,  
Αθήνα,  28.3.2013 
Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος  
Η Διευθύντρια  
 
[υπογεγραμμένο] 
 
Β. Ζάκκα  
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