
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 

ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

__________________________________________________________________________________________ 

Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία 
Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία 

Τηλέφωνο: 22714100 - Ιστοσελίδα: www.centralbank.cy 

 
 

17 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΣΕ 

ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σεπτέμβριος 2020



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 2 

 

Περιεχόμενα 
1. Εισαγωγή .................................................................................................................. 3 

2. Προσδιορισμός των υποκαταστημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
χρηματοοικονομική σταθερότητα ............................................................................... 4 

3. Ανταλλαγή πληροφοριών με οικείες αρχές άλλων κρατών μελών ή τρίτων χωρών ... 5 

3.1 Παροχή πληροφοριών από την ΚΤΚ σε οικείες αρχές άλλων κρατών μελών ή 
τρίτων χωρών ............................................................................................................... 6 

3.2 Λήψη από την ΚΤΚ πληροφοριών από οικείες αρχές άλλων κρατών μελών ή 
τρίτων χωρών ............................................................................................................... 6 

4. Μνημόνια συναντίληψης ............................................................................................ 7 

5. Έναρξη ισχύος .......................................................................................................... 8 

6. Αναθεώρηση της Πολιτικής ........................................................................................ 8 

Παράρτημα Α: Κατάλογος Πληροφοριών ......................................................................... 9 

 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY 
ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ 

 3 

1. Εισαγωγή 
 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου («ΚΤΚ»), ως η εθνική μακροπροληπτική αρχή, είναι 
αρμόδια για τη «μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος, με 
απώτερο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος», όπως ορίζεται στους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμους του 
2002 έως 2019. Οι εν λόγω Νόμοι απαιτούν από την ΚΤΚ να αναγνωρίζει, να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τους κινδύνους που απειλούν τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα και να εφαρμόζει πολιτικές για αποτροπή ή περιορισμό αυτών των κινδύνων 
όταν ασκεί τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού τομέα. 
 
Συνεπώς, η ΚΤΚ πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών και 
μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
δυνητικών συστημικών κινδύνων. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η ΚΤΚ πρέπει να είναι 
σε θέση να λαμβάνει ορισμένες βασικές πληροφορίες για το σύνολο των λειτουργούντων 
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που 
εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, τόσο για να αξιολογήσει κατά πόσον τα 
υποκαταστήματα αυτά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα 
στη Δημοκρατία, όσο και για την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων. 
 
Για το σκοπό αυτό, η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου 
(«ΕΣΣΚ») της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με την ανταλλαγή και τη συλλογή 
πληροφοριών που αφορούν υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλα 
κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για μακροπροληπτικούς σκοπούς (ΕΣΣΚ/2019/18), 
συμπεριλαμβάνει την ακόλουθη Σύσταση, που απευθύνεται στις οικείες αρχές1: 
 
Σύσταση A - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών βάσει της ανάγκης ενημέρωσης –  
 
Συνίσταται στις οικείες αρχές: 
1. Να ανταλλάσσουν με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο πληροφορίες που 

θεωρούνται αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σχετικών με τη λήψη 
ή/και ενεργοποίηση μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής ή με άλλα καθήκοντα 
χρηματοοικονομικής σταθερότητας και που αφορούν υποκαταστήματα πιστωτικών 
ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, τα οποία λειτουργούν 
σε κράτος μέλος υποδοχής. Η ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να 
βασίζεται στην υποβολή σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος από την οικεία αρχή του 
κράτους μέλους υποδοχής που είναι επιφορτισμένη με τη λήψη ή/και εφαρμογή μέτρων 

                                              
1 Ως «οικεία αρχή» νοείται: 

1. αρχή επιφορτισμένη με τη λήψη ή/και ενεργοποίηση μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής ή με άλλα 
καθήκοντα χρηματοοικονομικής σταθερότητας, όπως η συναφής ανάλυση τεκμηρίωσης, η οποία 
ενδεικτικά μπορεί να είναι: 
i. εντεταλμένη αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου 4 του τίτλου VII της οδηγίας 

2013/36/ΕΕ (Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις) ή με το άρθρο 458 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (Κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις), 

ii. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 (Κανονισμός για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό), 

iii. μακροπροληπτική αρχή επί της οποίας έχουν εφαρμογή οι στόχοι, ρυθμίσεις, τα καθήκοντα, 
οι εξουσίες, τα μέσα, οι απαιτήσεις λογοδοσίας και τα λοιπά χαρακτηριστικά που καθορίζονται 
στη Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τη 
μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών· 

2. αρμόδια αρχή, η οποία νοείται ως δημόσια αρχή ή όργανο που αναγνωρίζεται επίσημα από το 
εθνικό δίκαιο κράτους μέλους και εξουσιοδοτείται βάσει αυτού να εποπτεύει πιστωτικά ιδρύματα στο 
πλαίσιο του συστήματος εποπτείας που εφαρμόζεται στην επικράτειά του και, αφετέρου, η ΕΚΤ 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 
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μακροπροληπτικής πολιτικής ή με άλλα καθήκοντα χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών («ΕΑΤ»). Οι προς ανταλλαγή πληροφορίες θα πρέπει να 
είναι ανάλογες της σημασίας των υποκαταστημάτων για τη χρηματοοικονομική 
σταθερότητα στο κράτος μέλος υποδοχής. 

2. Να καταρτίζουν μεταξύ τους ή με οικεία αρχή τρίτης χώρας μνημόνια συναντίληψης ή 
άλλες μορφές οικειοθελών ρυθμίσεων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών για τα ως άνω υποκαταστήματα στο κράτος μέλος υποδοχής, εφόσον 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη το κρίνουν αναγκαίο και ενδεδειγμένο ενόψει της 
διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών. 

 
Βάσει της Σύστασης ΕΣΣΚ/2019/18, η ΚΤΚ ως οικεία αρχή (δηλαδή ως μακροπροληπτική 
αρχή και ως αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων), καλείται να 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις της Σύστασης Α μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και προς 
τούτο να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση προς το ΕΣΣΚ και το Συμβούλιο της ΕΕ.  
 
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την πολιτική που ακολουθεί η ΚΤΚ για συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες οικείες αρχές, με την οποία επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωσή της με την Σύσταση Α της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Συστημικού Κινδύνου με αριθμό ΕΣΣΚ/2019/18. 
 
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου: 
i. Η ΚΤΚ λαμβάνει αίτημα παροχής πληροφοριών από οικεία αρχή άλλου κράτους μέλους 

ή τρίτης χώρας σχετικά με πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στη Δημοκρατία που έχει 
υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,  

ii. Η ΚΤΚ αποστέλλει αίτημα λήψης πληροφοριών σε οικεία αρχή άλλου κράτους μέλους 
ή τρίτης χώρας σχετικά με υποκατάστημα στη Δημοκρατία πιστωτικού ιδρύματος που 
εδρεύουν στο άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. 

2. Προσδιορισμός των υποκαταστημάτων που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα 

 
Υποκατάστημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, 
ορίζεται ως υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος ή σε 
τρίτη χώρα, το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και το οποίο πληροί 
τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

i. Η KTK, ως η εποπτική αρχή των πιστωτικών ιδρυμάτων της Δημοκρατίας, έχει κρίνει 
ότι το υποκατάστημα χαρακτηρίζεται σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 56 του περί 
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως του 2019, 

ii. Η ΚΤΚ, ως η εθνική μακροπροληπτική αρχή της Δημοκρατίας, έχει κρίνει ότι το 
υποκατάστημα πληροί τα κριτήρια του άρθρου 6(3) του περί Μακροπροληπτικής 
Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2015 για τον προσδιορισμό των άλλων 
συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων (ιδρυμάτων O-SII), σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ με αριθμό 2014/10 και την πολιτική της ΚΤΚ2, 

iii. Η ΚΤΚ, ως η εθνική αρχή εξυγίανσης της Δημοκρατίας, έχει διαπιστώσει ότι οι 
λειτουργίες που το υποκατάστημα παρέχει στη Δημοκρατία είναι κρίσιμες κατά την 
έννοια του άρθρου 2(1) του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών 
Εταιρειών Νόμου, 

iv. Το υποκατάστημα κατέχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 2% μιας ή περισσοτέρων 
κατηγοριών ανοιγμάτων υπό τα στοιχεία α) και β) του άρθρου 133(5) της οδηγίας 

                                              
2 Η μακροπροληπτική πολιτική της ΚΤΚ για τον προσδιορισμό των άλλων συστημικά σημαντικών 
ιδρυμάτων (O-SII ιδρυμάτων) και η μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος 
ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/O-SII%20buffer%20policy%20-%20GR.pdf 

https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/O-SII%20buffer%20policy%20-%20GR.pdf
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2013/36/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2019/878/ΕΕ3 (Οδηγία για τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις), 

v. Το υποκατάστημα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου με άλλα υποκαταστήματα 
που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία και τα οποία συλλογικά θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Για σκοπούς καθορισμού των 
υποκαταστημάτων που πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο, η ΚΤΚ δύναται να 
λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη χώρα καταγωγής των υποκαταστημάτων, την  
κοινή έκθεσή τους σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, την  κοινή έκθεσή τους 
σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή το προφίλ καταθετών. 

 
Περαιτέρω, η ΚΤΚ δύναται να ορίσει ως υποκατάστημα που θα μπορούσε να επηρεάσει 
τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, υποκατάστημα που δεν πληροί οποιοδήποτε από τα 
κριτήρια (i) έως (v), νοουμένου ότι τεκμηριώσει επαρκώς την απόφασή της. 
 
H ΚΤΚ επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως τον προσδιορισμό των υποκαταστημάτων που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα ονόματα αυτών 
των υποκαταστημάτων γνωστοποιούνται στις οικείες αρχές άλλων κρατών μελών ή τρίτων 
χωρών στις οποίες εδρεύουν τα μητρικά ιδρύματα αυτών των υποκαταστημάτων. 

3. Ανταλλαγή πληροφοριών με οικείες αρχές άλλων κρατών μελών 
ή τρίτων χωρών 

 
Η ΚΤΚ ανταλλάσσει πληροφορίες με τις οικείες αρχές άλλων κρατών μελών ή τρίτων 
χώρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως: 
i. Εποπτική αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος που λαμβάνει από οικεία αρχή άλλου 

κράτους μέλους ή τρίτης χώρας σχετικά με υποκαταστήματα (σε άλλο κράτος μέλος ή 
τρίτη χώρα) πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία, και  

ii. Εθνική μακροπροληπτική αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος που αποστέλλει σε οικεία 
αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας σχετικά με υποκαταστήματα στη 
Δημοκρατία πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στο άλλο κράτος μέλος 
ή τρίτη χώρα. 

  

                                              
3 Οι κατηγορίες ανοιγμάτων αφορούν τα ανοίγματα στα οποία εφαρμόζεται το απόθεμα ασφαλείας 
συστημικού κινδύνου, δηλαδή: 
α) όλα τα ανοίγματα στο κράτος μέλος που ορίζει το εν λόγω απόθεμα,  
β) τα ακόλουθα τομεακά ανοίγματα στο κράτος μέλος που ορίζει το εν λόγω απόθεμα:  

i) όλα τα ανοίγματα λιανικής σε φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με ακίνητα προοριζόμενα για 
κατοικία, 

ii)  όλα τα ανοίγματα σε νομικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με υποθήκες σε εμπορική ακίνητη 
περιουσία,  

iii) όλα τα ανοίγματα σε νομικά πρόσωπα εξαιρουμένων αυτών που ορίζονται στο σημείο ii), και 
iv) όλα τα ανοίγματα σε φυσικά πρόσωπα εξαιρουμένων αυτών που ορίζονται στο σημείο i). 
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3.1 Παροχή πληροφοριών από την ΚΤΚ σε οικείες αρχές άλλων κρατών 
μελών ή τρίτων χωρών 

 
H ΚΤΚ, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης 
χώρας που είναι επιφορτισμένη με τη θέσπιση ή / και την ενεργοποίηση μέτρων 
μακροπροληπτικής πολιτικής ή με άλλα καθήκοντα χρηματοοικονομικής σταθερότητας, 
παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό και ενωσιακό  δίκαιο.  
Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν είναι άμεσα διαθέσιμες, η ΚΤΚ συλλέγει τις σχετικές 
πληροφορίες εντός των εξουσιών της και των ορίων του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου.  
 
Στο Παράρτημα Α της παρούσας πολιτικής, παρουσιάζεται μη εξαντλητικός κατάλογος με 
τις πληροφορίες που δύναται να παράσχει η ΚΤΚ σε οικεία αρχή άλλου κράτους μέλους ή 
τρίτης χώρας σε επίπεδο υποκαταστήματος και ομίλου / μητρικού ιδρύματος. 
 
Η ΚΤΚ παρέχει τις σχετικές πληροφορίες άμεσα και κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
αποδοτικό, χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, υφιστάμενα υποδείγματα υποβολής 
στοιχείων και διαβιβάζοντας τα δεδομένα σε εύχρηστους μορφότυπους που επιτρέπουν 
την περαιτέρω αυτόματη επεξεργασία των δεδομένων. Η ΚΤΚ διασφαλίζει την 
εμπιστευτική διαβίβαση πληροφοριών, θεσπίζοντας ανάλογες ρυθμίσεις. 

 

3.2 Λήψη από την ΚΤΚ πληροφοριών από οικείες αρχές άλλων κρατών 
μελών ή τρίτων χωρών 

 
Η ΚΤΚ αξιολογεί, τουλάχιστον ετησίως, την ανάγκη λήψης, για σκοπούς 
μακροπροληπτικής επίβλεψης, πληροφοριών για υποκαταστήματα στη Δημοκρατία 
πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός της Δημοκρατίας, καθώς και για τα 
μητρικά ιδρύματα και τους ομίλους στους οποίους αυτά τα υποκαταστήματα ανήκουν. Στις 
περιπτώσεις όπου η ΚΤΚ κρίνει αναγκαία τη λήψη τέτοιας πληροφόρησης, αποστέλλει 
σχετικό αίτημα προς την οικεία αρχή του άλλου κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας4. 
 
Το αίτημα για τη λήψη πληροφόρησης συνοδεύεται με σχετική αιτιολόγηση, 
συμπεριλαμβάνει κατάλογο με τις ζητούμενες πληροφορίες και προσδιορίζει προθεσμία 
εντός της οποίας η οικεία αρχή του άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας καλείται να 
αποστείλει τις  πληροφορίες. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, η ΚΤΚ συμπεριλαμβάνει 
πληροφορίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των μακροπροληπτικών 
καθηκόντων της ΚΤΚ και είναι ανάλογες με τη σημασία των υποκαταστημάτων για 
σκοπούς χρηματοοικονομικής σταθερότητας στη Δημοκρατία. Παράλληλα, η ΚΤΚ 
λαμβάνει υπόψη τις ήδη διαθέσιμες σε αυτό πληροφορίες, την ανάγκη για ενημέρωση, 
καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από την ΕΑΤ. 
 
Στο Παράρτημα Α της παρούσας πολιτικής, παρουσιάζεται μη εξαντλητικός κατάλογος με 
τις πληροφορίες που δύναται να ζητήσει η ΚΤΚ από οικεία αρχή άλλων κρατών μελών ή 
τρίτων χωρών. Η ανταλλαγή  πληροφοριών που αφορά τα ίδια κεφάλαια, τη μόχλευση, 
τον κίνδυνο χρηματοδότησης και ρευστότητας, την επιχειρηματική στρατηγική καθώς και 
τις επιμέρους πτυχές των σχεδίων ανάκαμψης των μητρικών ιδρυμάτων και ομίλων, είναι 
αναγκαία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της μακροπροληπτικής πολιτικής 
της ΚΤΚ. 
 
Η ΚΤΚ παρακολουθεί την τήρηση των καθορισμένων προθεσμιών για τη λήψη 
πληροφοριών. Στις περιπτώσεις όπου: 
i. Η οικεία αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας δεν έχει υποβάλει τις σχετικές 

πληροφορίες εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο 

                                              
4 Στις περιπτώσεις όπου αρμόδια για την εποπτεία των επιμέρους πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ΕΚΤ, 
το σχετικό αίτημα αποστέλλεται από το την ΚΤΚ στην ΕΚΤ. 
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αίτημα για λήψη πληροφόρησης, η ΚΤΚ αποστέλλει επιστολή υπενθύμισης στην εν 
λόγω οικεία αρχή. 

ii. Η οικεία αρχή άλλου κράτους μέλους δεν έχει υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες 
εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο αίτημα για λήψη 
πληροφόρησης, και αφού έχει αποσταλεί επιστολή υπενθύμισης εντός του χρονικού 
πλαισίου που ορίζεται στο (i) πιο πάνω, η ΚΤΚ παραπέμπει το ζήτημα στην ΕΑΤ, 
ζητώντας τη συνδρομή της σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 1093/2010/ΕΕ 
(Κανονισμός σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών)). 

iii. Η οικεία αρχή τρίτης χώρας δεν έχει υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες εντός δύο 
μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο αίτημα για λήψη 
πληροφόρησης, και αφού έχει αποσταλεί επιστολή υπενθύμισης εντός του χρονικού 
πλαισίου που ορίζεται στο (i) πιο πάνω, η ΚΤΚ εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, 
μη αποκλειομένης της σύστασης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
υποκαταστήματος.  

 
Η ΚΤΚ, ως αποδέκτης των πληροφοριών αυτών, διαφυλάσσει το απαιτούμενο κατά 
περίπτωση απόρρητο των πληροφοριών, διασφαλίζοντας τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο 
εμπιστευτικότητας με εκείνο που εφαρμόζει η οικεία αρχή που παρέχει τις πληροφορίες. 
Παράλληλα, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές μόνο για σκοπούς μακροπροληπτικής 
ανάλυσης και μακροπροληπτικής πολιτικής.  
 
H KTK δύναται να μην αποστείλει αίτημα λήψης πληροφοριών σε αρμόδια αρχή άλλων 
κρατών μελών ή τρίτων χωρών στις περιπτώσεις όπου: 
i. Αξιολογεί ότι το υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος με έδρα εκτός της Δημοκρατίας 

δεν μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Δημοκρατίας, ή/και 
ii. Διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των μακροπροληπτικών 

αρμοδιοτήτων της. 
 
Τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, αναφέρονται στο 
ΕΣΣΚ και στην ΕΑΤ, μέσω της υποβολής σχετικής έκθεσης από τη ΚΤΚ.  

4. Μνημόνια συναντίληψης 
 
Στις περιπτώσεις όπου η ΚΤΚ προσδιορίζει ότι συγκεκριμένα υποκαταστήματα θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στη Δημοκρατία, είναι 
αναγκαία η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΚΤΚ και των οικείων αρχών της χώρας 
καταγωγής των υποκαταστημάτων. Συνεπώς, για λόγους τυποποίησης, προβλεψιμότητας 
και επίτευξης συναντίληψης, η ΚΤΚ προβαίνει στη σύναψη μνημονίων συναντίληψης ή την 
τροποποίηση υφιστάμενων μνημονίων συναντίληψης με τις εν λόγω αρχές, καθώς και με 
άλλες οικείες αρχές για τις οποίες κρίνει ότι η σύναψη μνημονίων συναντίληψης είναι 
αναγκαία και κατάλληλη.  
 
Τα μνημόνια συναντίληψης διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο αρχών, 
ενώ  στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την προθυμία ανταλλαγής πληροφοριών και 
σε ένα δίκτυο σχέσεων, ιδίως όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες.  
 
Κατά την κατάρτιση των μνημονίων συναντίληψης, η ΚΤΚ διασφαλίζει ότι το κάθε μνημόνιο 
συναντίληψης: 

 Αναγνωρίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της οικείας αρχής άλλου κράτους 
μέλους ή τρίτης χώρας και της ΚΤΚ είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των 
αρμοδιοτήτων της ΚΤΚ σχετικά με την υιοθέτηση ή/ και την ενεργοποίηση μέτρων 
μακροπροληπτικής πολιτικής ή άλλων καθηκόντων χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας, 
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 Περιγράφει τις διαδικασίες και περιλαμβάνει διατάξεις για την εμπιστευτικότητα, χρήση 
και ανταλλαγή των πληροφοριών, 

 Καλύπτει το είδος της πληροφόρησης που η ΚΤΚ θα επιθυμούσε να έχει στη διάθεσή 
της, τη συχνότητα της πληροφόρησης καθώς και τα υποκαταστήματα που αφορούν οι 
εν λόγω πληροφορίες, 

 Διακηρύττει ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι ανάλογες με τη σημαντικότητα του 
υποκαταστήματος στη Δημοκρατία,  

 Διασφαλίζει την έγκαιρη και αξιόπιστη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, 
χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, ήδη υφιστάμενες μορφές και πρότυπα 
αναφοράς, και 

 Λαμβάνει υπόψη σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή πληροφοριών 
που εκδίδονται από την ΕΑΤ.  

5. Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ από την 17η Σεπτεμβρίου 2020.  

6. Αναθεώρηση της Πολιτικής 
 
Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται όποτε κριθεί σκόπιμο. 
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Παράρτημα Α: Κατάλογος Πληροφοριών 
 
Ο κατάλογος πληροφοριών που δύναται να αποστείλει ή να ζητήσει η ΚΤΚ από οικεία 
αρχή άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 
αναγόμενες σε κάθε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών σε επίπεδο υποκαταστήματος και 
ομίλου / μητρικού ιδρύματος, αντίστοιχα. 
 
Επίπεδο υποκαταστήματος 

 Στοιχεία ενεργητικού και ανοίγματα, με αναλύσεις· 

 Αναλύσεις στοιχείων ενεργητικού που αφορούν μέτρα με στόχο τους δανειολήπτες· 

 Υποχρεώσεις, με αναλύσεις· 

 Ανοίγματα εντός του χρηματοπιστωτικού τομέα· 

 Πληροφορίες απαραίτητες για τον προσδιορισμό των άλλων συστημικά σημαντικών 
ιδρυμάτων (ιδρύματα O-SII). 

 
Επίπεδο ομίλου / μητρικού ιδρύματος 

 Ίδια κεφάλαια και μόχλευση· 

 Χρηματοδότηση και ρευστότητα· 

 Συναφείς πληροφορίες για υποκαταστήματα, όπως η επιχειρηματική στρατηγική και 
επιμέρους συναφή στοιχεία των σχεδίων ανάκαμψης των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
των σχετικών εποπτικών αξιολογήσεων. 

 
Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. 


