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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. πραξης 47/9.2.2015
Τροποποίηση της πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 

42/30.05.2014, «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για 
τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» − Κατάργη−
ση της Εγκυκλίου Διοίκησης 13/30.7.2009 της Τρά−
πεζας της Ελλάδος. 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) τις διατάξεις του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα−

στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτι−
κή εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κα−
τάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
107), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 4, 65, 66, 89, 103 
και 153 αυτού,

γ) την υπ’ αριθμ. 42/30.5.2014 πράξη Εκτελεστικής Επι−
τροπής της Τράπεζας της Ελλάδος «Πλαίσιο εποπτικών 
υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε 
καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων» 
(ΦΕΚ Β΄ 1582),

δ) την Π.Δ./ΤΕ 2442/29.1.1999 «Επάρκεια των προβλέψε−
ων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεων τους 
από πιστοδοτήσεις» (ΦΕΚ Α΄ 25),

ε) την Εγκύκλιο Διοίκησης 13/30.7.2009 της Τράπεζας 
της Ελλάδος που παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για 
την αναγνώριση των αναδιαρθρώσεων δανείων που 
θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ρυθμίσεις οφειλών 
οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των Π.Δ./ΤΕ 2442/ 
29.1/1999, παρ. 5 Π.Δ./ΤΕ 2588/20.8.2007, Τμήμα Β, παρ. 7γ 
και Π.Δ./ΤΕ 2589/20.8.2007, Τμήμα Ε, παρ. 23στ.

στ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 
2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτεί−
ας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσε−
ων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
648/2012 (ΕΕ L 176/1 27.6.2013),

ζ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 
9ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του Εκτελε−

στικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 680/2014 της Επιτροπής, 
της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τε−
χνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών 
αναφορών από τα ιδρύματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθμ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (εφεξής ο «Εκτελεστικός Κανονισμός 
(ΕΕ) της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2015»),

η) τις διατάξεις του Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβού−
λιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό 
Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 288), όπως ισχύει, και 
ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 και 4 αυτού,

θ) την Π.Δ./ΤΕ 2461/5.4.2000 «Εποπτεία των υποκα−
ταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ Α΄ 123),

ι) την Π.Δ./ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργί−
ας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των 
Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και 
των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμο−
διότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α΄ 59), 
όπως ισχύει,

ια) την Π.Δ./ΤΕ 2622/21.12.2009, «Προϋποθέσεις για την 
παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες 
εποπτείας των:

α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης,
β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και
γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή−

σεων» (ΦΕΚ Β΄ 3),
ιβ) την απόφαση ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014 «Θέσπιση του 

Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄2289),
ιγ) τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 

(European Banking Authority) EBA−ΟΡ−2013−02/13.6.2013 
«Opinion of the European Banking Authority on Good 
Practices for Responsible Mortgage Lending»,

ιδ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού,  αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Να τροποποιήσει την πράξη Εκτελεστικής Επιτρο−
πής 42/30.5.2014 ως ακολούθως:

1. Τροποποιείται η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 
της ανωτέρω πράξης, ως εξής:

«(β) από τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα των πιστω−
τικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα, όπως ορίζεται 
στο Ν. 4261/2014, περίπτωση 61, παράγραφος 1, άρθρο 3, 
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τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις α) και β) της 
παραγράφου 1 της Π.Δ./ΤΕ 2461/5.4.2000».

2. Προστίθεται η περίπτωση (γ) στην παράγραφο 2 
της ανωτέρω πράξης, ως εξής: «(γ) από τις εταιρείες 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, τις εταιρείες παροχής πι−
στώσεων και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματι−
κών απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα που έχουν λάβει 
άδεια λειτουργίας από την ΤΕ στην Ελλάδα, αποκλει−
στικά ως προς την εφαρμογή της περίπτωσης (γ) της 
παραγράφου 21 της ανωτέρω πράξης σε ατομική βάση, 
καθότι οι εν λόγω εταιρείες δεν υπόκεινται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας πράξης κατά τις λοιπές δι−
ατάξεις αυτής».

3. Τροποποιείται η περίπτωση (δ) της παραγράφου 
20 της ανωτέρω πράξης, ως εξής:

«(δ) Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος II της παρού−
σας πλέον των Υποδειγμάτων 18 − 19 του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2015, 
ανά τρίμηνο, εντός σαράντα ημερολογιακών ημερών 
από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου».

4. Αντικαθίσταται η παράγραφος 21 της ανωτέρω 
πράξης, ως εξής:

«21. Η υποβολή των προβλεπόμενων των υπό στοι−
χείο (δ) της παραγράφου 20 της παρούσας, εποπτι−
κών αναφορών, προβλέπεται να είναι σταδιακή ως 
ακολούθως:

(α) Υποβολή που αφορά σε στοιχεία με ημερομηνία 
αναφοράς την 31.12.2014 για τους υπό (α) και (β) υπό−
χρεους υποβολής της παραγράφου 2 της παρούσας:

i) Απαιτείται η συμπλήρωση σε ατομική βάση των 
ακόλουθων Υποδειγμάτων του Παραρτήματος II της 
παρούσας:

− Υπόδειγμα 1 − Κατηγοριοποίηση Χαρτοφυλακίου
− Υπόδειγμα 2 − Εξασφαλίσεις, εκτός των στηλών που 

αναφέρονται στη «Μεταβολή εντός της Περιόδου Ανα−
φοράς»

− Υπόδειγμα 3 − Διαχείριση Καταγγελμένων Απαιτή−
σεων

− Υπόδειγμα 5 − Κλαδική Ανάλυση Επιχειρηματικών 
Δανείων

− Υπόδειγμα 6 − Ρυθμίσεις και Οριστικές Διευθετήσεις, 
εκτός των στηλών που αναφέρονται στις «Ρυθμίσεις και 
Οριστικές Διευθετήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη 
διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς»

καθώς και των ακόλουθων Υποδειγμάτων του Εκτε−
λεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 9ης Ια−
νουαρίου 2015:

− Υπόδειγμα 18 − «Πληροφόρηση για τα εξυπηρετού−
μενα και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα» του Παραρ−
τήματος III (IFRS) (εφεξής «Υπόδειγμα 18α») ή του Πα−
ραρτήματος IV (GAAP) (εφεξής «Υπόδειγμα 18β») για 
τους υπόχρεους που εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή το Ελληνικό 
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών, αντίστοιχα.

− Υπόδειγμα 19 − «Πληροφόρηση για τα ανοίγματα υπό 
ρύθμιση» του Παραρτήματος III (IFRS) (εφεξής «Υπό−
δειγμα 19α») ή του Παραρτήματος IV (GAAP) (εφεξής 
«Υπόδειγμα 19β») για τους υπόχρεους που εφαρμόζουν 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) ή το Ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τρα−
πεζών, αντίστοιχα.

ii) Απαιτείται η συμπλήρωση σε ενοποιημένη βάση του 
Υποδείγματος 1 − Κατηγοριοποίηση Χαρτοφυλακίου του 
Παραρτήματος II της παρούσας.

Ως ημερομηνία υποβολής για τα υπό (α) στοιχεία της 
παρούσας παραγράφου ορίζεται η 27.2.2015.

(β) Υποβολή που αφορά σε στοιχεία με ημερομηνία 
αναφοράς την 31.03.2015 και εφεξής, για τους υπό (α) 
και (β) υπόχρεους υποβολής της παραγράφου 2 της 
παρούσας:

i) Απαιτείται η πλήρης συμπλήρωση σε ατομική βάση 
όλων των Υποδειγμάτων του Παραρτήματος II της 
παρούσας καθώς και των Υποδειγμάτων 18α (ή 18β) 
και 19α (ή 19β) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (α) της παρούσας 
παραγράφου.

ii) Απαιτείται η συμπλήρωση σε ενοποιημένη βάση του 
Υποδείγματος 1 − Κατηγοριοποίηση Χαρτοφυλακίου του 
Παραρτήματος II της παρούσας.

(γ) Υποβολή σε ατομική βάση του Υποδείγματος 1, του 
Παραρτήματος II της παρούσης, από:

(i) τις εταιρείες παροχής πιστώσεων,
(ii) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, και
(iiii) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαι−

τήσεων.
Η υποβολή αφορά στα στοιχεία με ημερομηνία ανα−

φοράς την 31.03.2015 και εφεξής».
5. Αντικαθίσταται η παράγραφος 24 της ΠΕΕ 42/ 

30.5.2014, ως εξής:
«24. Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης ισχύ−

ουν οι ορισμοί και τα αντιστοίχως προβλεπόμενα στον 
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 9ης 
Ιανουαρίου 2015, όπως εξειδικεύονται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος».

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 25 της ανωτέρω 
πράξης, ως εξής:

«25. Το Παράρτημα Ι − ΤΥΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ της ΠΕΕ 
42/30.5.2014 και τα περιεχόμενα σε αυτό Τμήματα 
Ι − IV, αντικαθίστανται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι − ΤΥΠΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ, της πα−
ρούσας.

Το Παράρτημα II − ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
της ΠΕΕ 42/30.5.2014, αντικαθίσταται με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
II − ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, της παρούσας.

Το Παράρτημα III της παρούσας αναφέρεται στις 
«ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ», το Παράρτημα IV στα «ΕΙΔΗ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και το Παράρτημα V στην «ΚΛΑΔΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ».

7. Τα Παραρτήματα Ι, II, III, IV και V αποτελούν αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Να καταργήσει την Εγκύκλιο Διοίκησης 13/30.07.2009 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Εφεξής, για σκοπούς εφαρμογής της Π.Δ./ΤΕ 2442/ 
29.01.1999, για την ένταξη των δανείων στις ρυθμιζόμε−
νες οφειλές θα εφαρμόζονται τα κριτήρια και οι ορισμοί 
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής της 
9ης Ιανουαρίου 2015.
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ      
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02002491902150020*
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