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Πρόλογος 

Το διοικητικό όργανο ενός πιστωτικού ιδρύματος3 πρέπει να είναι κατάλληλο για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του και η σύνθεσή του πρέπει να συμβάλλει στην 
αποτελεσματική διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος και στην ισορροπημένη λήψη 
αποφάσεων. Αυτό θα έχει επίδραση όχι μόνο στην ασφάλεια και την ευρωστία του 
καθαυτού πιστωτικού ιδρύματος, αλλά και στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, καθώς θα 
ενισχύσει την εμπιστοσύνη του ευρέος κοινού σε αυτούς που διοικούν τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα της ζώνης του ευρώ. 

Από τις 4 Νοεμβρίου 2014 η ΕΚΤ είναι αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τον διορισμό όλων των μελών των διοικητικών οργάνων των σημαντικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της. Σκοπός της αναθεωρημένης 
έκδοσης του οδηγού για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας, η οποία αντικαθιστά 
την προηγούμενη έκδοση που επικαιροποιήθηκε τελευταία τον Μάιο του 2018, είναι 
να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες τις κατευθύνσεις πολιτικής, τις εποπτικές 
πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζει η ΕΚΤ όταν αξιολογεί την καταλληλότητα 
των μελών των διοικητικών οργάνων των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων και να 
διευκρινίσει τις βασικές προσδοκίες της ΕΚΤ. 

Οι εν λόγω κατευθύνσεις πολιτικής, εποπτικές πρακτικές και διαδικασίες μπορεί να 
χρειαστεί να προσαρμοστούν με την πάροδο του χρόνου. Ο οδηγός αποτελεί ένα 
πρακτικό εργαλείο το οποίο θα επικαιροποιείτα τακτικά ούτως ώστε να αντανακλά τις 
νέες διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την 
εμπειρία που αποκτάται με την πάροδο του χρόνου στην εποπτική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας. 

Ωστόσο, ο οδηγός δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο και δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να υποκαταστήσει τις σχετικές νομικές απαιτήσεις που απορρέουν είτε 
από το εφαρμοστέο δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ είτε από το εφαρμοστέο δίκαιο σε εθνικό 
επίπεδο, ούτε να εισαγάγει νέους κανόνες ή απαιτήσεις. 

Στον βαθμό που είναι εφικτό, ο οδηγός ακολουθεί την ορολογία που χρησιμοποιείται 
στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - 
CRD),4 στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών 
και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την 

 
1  Όλα τα ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ (σημαντικά ιδρύματα), είτε πρόκειται 

για πιστωτικά ιδρύματα είτε για (μεικτές) χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών. 
2  Πρόσωπο που προτείνεται για θέση σε διοικητικό όργανο ή που έχει διοριστεί στην εν λόγω θέση. 
3  Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις 
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1), [κανονισμός για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital 
Requirements Regulation - CRR)]. 

4  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά 
με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.06.2013, σ. 338). 

Στο παρόν έγγραφο οι όροι 
«πιστωτικό ίδρυμα» και 
«εποπτευόμενη οντότητα»1 
χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημοι, 
όπως και οι όροι «μέλος» και 
«διοριζόμενος».2 

Ο όρος «αρμόδια αρχή» 
περιλαμβάνει τόσο τις ΕΑΑ όσο και 
την ΕΚΤ. 

Παρέχονται οι ορισμοί διαφόρων 
όρων στο κείμενο και στις 
υποσημειώσεις. Επιπλέον, 
μπορείτε να συμβουλευθείτε το 
κεντρικό γλωσσάριο της ΕΚΤ. 

https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossa.en.html
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καταλληλότητα5 και στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική 
διακυβέρνηση.6 Για παράδειγμα, ο όρος «διοικητικό όργανο» ισχύει για τα όργανα 
σε όλες τις δομές διακυβέρνησης τα οποία ασκούν διοικητικά ή εποπτικά καθήκοντα. 

Ο οδηγός δεν τάσσεται υπέρ κάποιας συγκεκριμένης δομής διακυβέρνησης και 
σκοπός του είναι να ενστερνίζεται όλες τις υφιστάμενες δομές. 

 
5  Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την 
οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (EBA/GL/2017/12). 

6  Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 
(EBA/GL/2017/11). 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body/
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/537fa0f3-4038-43e3-8f52-bc47fc088c9d/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_EL.pdf?retry=1
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Κατευθυντήριες αρχές 

Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την αρχική και τη συνεχή 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των 
προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις. 

Η εποπτική αρχή προσδοκά ότι ο διοριζόμενος θα γνωστοποιήσει όλες τις σχετικές 
διαδικασίες εξ όσων γνωρίζει και θα είναι διαφανής και ειλικρινής με την ΕΚΤ και την 
εθνική εποπτική αρχή (ΕΕΑ). Θα πρέπει να προσκομιστεί οποιοδήποτε έγγραφο 
ζητηθεί από την εποπτική αρχή στο μέτρο του δυνατού. Διαφορετικά, θα πρέπει να 
επεξηγηθεί σαφώς γιατί δεν ήταν δυνατόν να εξασφαλιστεί και να προσκομιστεί 
τέτοια πληροφορία ή έγγραφο. 

Ο παρών οδηγός, στον οποίο περιγράφονται οι κατευθύνσεις πολιτικής, οι εποπτικές 
πρακτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές εντός του Ενιαίου 
Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), έχει ως σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο 
το οποίο θα επικαιροποιείται και θα αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου. 

Οι κατευθύνσεις πολιτικής που περιλαμβάνονται στον οδηγό εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας. Ωστόσο, όπου είναι δυνατόν, η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ 
επιδιώκουν να ερμηνεύουν τους εθνικούς κανόνες σύμφωνα με τις εν λόγω 
κατευθύνσεις πολιτικής. 

Οι αξιολογήσεις της καταλληλότητας διενεργούνται κατά περίπτωση και ο παρών 
οδηγός θα πρέπει να χρησιμεύει μόνο ως πρακτικό εργαλείο. Αυτό σημαίνει ότι σε 
κάθε περίπτωση η αξιολόγηση τελικά θα βασίζεται στην ανάλυση της επιμέρους 
κατάστασης και στην εποπτική κρίση. 

Οι εποπτικές πρακτικές που περιγράφονται στον οδηγό τηρούν την αρχή της 
αναλογικότητας, δηλ. είναι ανάλογες του μεγέθους, της συστημικής σημασίας και του 
προφίλ κινδύνου των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και την αποδοτική 
κατανομή πεπερασμένων εποπτικών πόρων. 

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές για σκοπούς 
προληπτικής εποπτείας, έχει προληπτικό χαρακτήρα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Διαφέρει από τις διαδικασίες για ποινικές ή 
διοικητικές παραβάσεις. 

Η αξιολόγηση της καταλληλότητας ενσωματώνεται στη συνεχή εποπτεία της 
διακυβέρνησης ενός πιστωτικού ιδρύματος. Οι αποφάσεις καταλληλότητας μπορεί 
να περιλαμβάνουν διατάξεις που απαιτούν περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της 
συνεχούς εποπτείας. Επιπλέον, η συνεχής εποπτεία μπορεί με τη σειρά της να 
οδηγήσει σε επαναξιολόγηση των μελών του διοικητικού οργάνου, να επισημάνει 
κενά όσον αφορά τη συλλογική καταλληλότητα ή να παράσχει πληροφορίες στο 
πλαίσιο επαναδιορισμών. 
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1 Πεδίο εφαρμογής των αξιολογήσεων της 
ΕΚΤ σχετικά με την καταλληλότητα 

Ο παρών οδηγός καλύπτει τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας των μελών του 
διοικητικού οργάνου, στο πλαίσιο τόσο της διοικητικής τους αρμοδιότητας 
(εκτελεστικοί διευθυντές) όσο και της εποπτικής τους αρμοδιότητας (μη εκτελεστικοί 
διευθυντές), όλων των ιδρυμάτων υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ (σημαντικά 
ιδρύματα), είτε πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα είτε για (μεικτές) 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών7, καθώς και στην περίπτωση διαδικασιών 
αδειοδότησης ή απόκτησης ειδικών συμμετοχών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΕΜ,8 οι τακτικοί διορισμοί στα λιγότερο σημαντικά 
ιδρύματα (δηλ. εκτός του πλαισίου αδειοδότησης ή απόκτησης ειδικών συμμετοχών) 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΕΑΑ. 

Ο οδηγός καλύπτει επίσης την αξιολόγηση προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις 
και διευθυντών9 υποκαταστημάτων σημαντικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες (εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας), σε επίπεδο συμμετεχόντων κρατών μελών.10 Τα κριτήρια 
αξιολόγησης προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις και διευθυντών 
υποκαταστημάτων εξαρτώνται από την εθνική νομοθεσία.11 Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ ασκεί τις αντίστοιχες εθνικές εξουσίες.12 
Οι κατευθύνσεις που παρέχονται παρακάτω μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται 
για την ερμηνεία των κριτηρίων που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συναφείς εθνικές 
διατάξεις. 

 
7  Για τις (μεικτές) χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, βλ. άρθρο 121 της CRD. 
8  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία 
των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287, της 29.10.2013, σ. 63). 

9  Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης όσον αφορά τα πρόσωπα που κατέχουν καίριες 
θέσεις και τους διευθυντές υποκαταστημάτων βασίζεται στο εθνικό δίκαιο, οι σχετικοί όροι (πρόσωπα 
που κατέχουν καίριες θέσεις και διευθυντές υποκαταστημάτων) ορίζονται στην εθνική νομοθεσία με την 
οποία μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη οι συναφείς διατάξεις της CRD. Σύμφωνα με τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα, τουλάχιστον οι 
επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου και ο οικονομικός διευθυντής (CFO), σε περίπτωση 
που δεν είναι μέλη του διοικητικού οργάνου, θα πρέπει να θεωρούνται πρόσωπα που κατέχουν καίριες 
θέσεις. Για τους διευθυντές υποκαταστημάτων, οι κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν από τις αρμόδιες 
αρχές να αξιολογούν τα πρόσωπα που διευθύνουν ουσιαστικά το υποκατάστημα, Γενικό πλαίσιο και 
σκεπτικό, παράγραφος 10. 

10  Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕΜ. 
11  Εθνική νομοθεσία μεταφοράς των άρθρων 74 και 88 της CRD (πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις) 

και του άρθρου 91 της CRD (διευθυντές υποκαταστημάτων) στην εσωτερική έννομη τάξη. 
12  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την επιστολή που απηύθυνε η ΕΚΤ στις 31 Μαρτίου 2017 στις 

εποπτευόμενες οντότητες με θέμα «Additional clarification regarding the ECB’s competence to exercise 
supervisory powers granted under national law». 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2017/Letter_to_SI_Entry_point_information_letter.pdf
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2 Νομικό πλαίσιο 

2.1 Κανονισμός ΕΕΜ και κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ 

Η εποπτική αξιολόγηση της καταλληλότητας είναι ένα από τα καθήκοντα που 
ανατίθενται στην ΕΚΤ για τα οποία αυτή διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού ΕΕΜ προβλέπεται ότι η εν λόγω 
αξιολόγηση αποτελεί μέρος της εποπτείας που διενεργεί η ΕΚΤ όσον αφορά τις 
συνολικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ13 αναλύεται η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καταλληλότητας. Ο εν λόγω κανονισμός επιβάλλει 
επίσης στις εποπτευόμενες οντότητες υποχρεώσεις γνωστοποίησης ορισμένων 
πληροφοριών στην οικεία ΕΑΑ σχετικά με την καταλληλότητα των μελών του 
διοικητικού τους οργάνου. Το άρθρο 93 αναφέρεται στις μεταβολές που αφορούν τα 
μέλη των διοικητικών οργάνων, ενώ το άρθρο 94 καλύπτει νέα πραγματικά 
περιστατικά ή τυχόν άλλα ζητήματα που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στη 
διαρκή υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να διαθέτουν διοικητικά όργανα 
απαρτιζόμενα από κατάλληλα μέλη. 

Η ΕΚΤ λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την καταλληλότητα των μελών των 
διοικητικών οργάνων των σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων μετά από αξιολογήσεις 
της καταλληλότητας. Για την άσκηση των καθηκόντων της, η ΕΚΤ μπορεί να κάνει 
χρήση των εξουσιών που διαθέτει δυνάμει του κανονισμού ΕΕΜ. Οι εξουσίες αυτές 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη συλλογή πληροφοριών, μεταξύ άλλων μέσω 
συνεντεύξεων, και τον καθορισμό προϋποθέσεων, υποχρεώσεων, συστάσεων, 
προσδοκιών ή προειδοποιήσεων σε αποφάσεις καταλληλότητας. 

2.2 CRD και εθνικό δίκαιο 

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΜ αναφέρεται ότι 
για τον σκοπό της εκτέλεσης των εποπτικών της καθηκόντων η ΕΚΤ πρέπει να 
εφαρμόζει όλο το σχετικό ενωσιακό δίκαιο και, αν αυτό αποτελείται από οδηγίες, την 
εθνική νομοθεσία με την οποία οι οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη. 
Οι απαιτήσεις καταλληλότητας καλύπτονται εν συντομία από το άρθρο 91 της CRD. 
Η εν λόγω οδηγία ορίζει τα πρότυπα αξιολόγησης της καταλληλότητας για το 
διοικητικό όργανο, χωρίς ωστόσο να αναλύει τα διαφορετικά κριτήρια ή την εποπτική 
διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται (π.χ. επιλογή μεταξύ εκ των προτέρων 
εποπτικής έγκρισης διορισμού μέλους διοικητικού οργάνου ή εκ των υστέρων 
γνωστοποίηση του διορισμού στην αρμόδια αρχή). 

 
13  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που 

θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων 
αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για 
το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1). 
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Κατά συνέπεια, όταν λαμβάνει αποφάσεις καταλληλότητας, η ΕΚΤ εφαρμόζει τις 
ουσιαστικές απαιτήσεις καταλληλότητας που ορίζονται στη δεσμευτική εθνική 
νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται στην εσωτερική έννομη τάξη το άρθρο 91 της 
CRD. Δεδομένου ότι το άρθρο 91 αποτελεί διάταξη ελάχιστης εναρμόνισης, οι 
επακόλουθες εθνικές νομοθεσίες διαφέρουν σε κάποιο βαθμό. Πράγματι οι 
απαιτήσεις που έχουν καθορίσει ορισμένα κράτη μέλη δεν περιορίζονται στις 
απαιτήσεις του άρθρου 91. 

2.3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ/ της ΕΑΤ 

Πέρα από την εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η CRD στην εσωτερική 
έννομη τάξη, η ΕΚΤ συμμορφώνεται και με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα, καθώς και με τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση. Ο παρών οδηγός δεν 
αντικαθιστά τις κατευθύνσεις που παρέχουν οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα ή οι κατευθυντήριες γραμμές της 
ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση. Εξηγεί τις διαδικασίες της ΕΚΤ και 
προσδιορίζει τις βασικές της προσδοκίες όταν διενεργεί αξιολογήσεις 
καταλληλότητας. 

2.4 Κατευθύνσεις πολιτικής, εποπτικές πρακτικές και 
διαδικασίες του ΕΕΜ 

Οι κανονιστικές απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη από τις αρμόδιες 
αρχές κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου 
ενός πιστωτικού ιδρύματος. Προκειμένου να διασφαλίζεται συνέπεια στην εφαρμογή 
των νομικών απαιτήσεων, χρειάζονται ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την 
ερμηνεία αυτών των απαιτήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κοινών εποπτικών 
πρακτικών και διαδικασιών. 

Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις ΕΑΑ, έχει αναπτύξει 
κατευθύνσεις πολιτικής σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας, 
καθώς και εποπτικές πρακτικές, που εξηγούν με περισσότερες λεπτομέρειες με 
ποιον τρόπο οι αρμόδιες αρχές εντός του ΕΕΜ εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τη 
CRD όπως έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και τις κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση. Οι 
κατευθύνσεις πολιτικής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας και 
συνάδουν και με τις δύο κατευθυντήριες γραμμές. Εάν δεν υπάρχει αντίθετη 
δεσμευτική εθνική νομοθεσία, η ΕΚΤ και οι ΕΑΑ συμμορφώνονται με τις 
κατευθύνσεις πολιτικής που περιγράφονται στον οδηγό. Οι κατευθύνσεις πολιτικής 
θα επανεξετάζονται με βάση την εμπειρία που αποκτάται με την πάροδο του χρόνου 
ως προς την εποπτική αξιολόγηση της καταλληλότητας καθώς και με βάση τις 
διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την 
ερμηνεία της CRD από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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3 Κριτήρια αξιολόγησης 

Η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου14 αξιολογείται με βάση πέντε 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 91 της CRD: (i) εμπειρία, (ii) φήμη, (ii) 
συγκρούσεις συμφερόντων και ανεξαρτησία βούλησης, (iv) διάθεση επαρκούς 
χρόνου και (v) καταλληλότητα σε συλλογικό επίπεδο. Τα εν λόγω κριτήρια 
περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν.15 

3.1 Εμπειρία 

3.1.1 Πρακτική εμπειρία και θεωρητικές γνώσεις 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες 
και εμπειρία που να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Αυτό αφορά επίσης μεταξύ άλλων τη δέουσα κατανόηση των 
τομέων για τους οποίους κάθε επιμέρους μέλος δεν είναι άμεσα υπεύθυνο, 
παραμένει όμως υπόλογο σε συλλογικό επίπεδο μαζί με τα άλλα μέλη του 
διοικητικού οργάνου. Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την 
επιλογή και ανάδειξη διοριζομένων οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις 
όσον αφορά τις επαρκείς γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία. Η αξιολόγηση 
διενεργείται – με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας – πριν από τον διορισμό του 
μέλους αλλά και όποτε απαιτείται κατά περίπτωση (π.χ. στην περίπτωση σημαντικής 
μεταβολής των αρμοδιοτήτων). 

Σκοπός της παρούσας ενότητας του οδηγού είναι να καλλιεργηθεί μια κοινή αντίληψη 
του όρου «εμπειρία» όπως χρησιμοποιείται στη CRD στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου. Ο οδηγός καθορίζει το 
φάσμα της εμπειρίας που πρέπει ένας διοριζόμενος να διαθέτει προκειμένου να 
θεωρηθεί ότι η εμπειρία του είναι επαρκής για να εκτελέσει τα καθήκοντα που του 
προτείνονται στο ίδρυμα. Παρουσιάζεται μια προσέγγιση δύο σταδίων σχετικά με τον 
τρόπο αξιολόγησης της εμπειρίας ενός διοριζομένου. 

Σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με 
την καταλληλότητα, ο όρος «εμπειρία» καλύπτει πρακτικές και θεωρητικές πτυχές και 
περιλαμβάνει δεξιότητες και γνώσεις. Εξετάζονται τόσο οι θεωρητικές γνώσεις που 

 
14  Τα κριτήρια αξιολόγησης εφαρμόζονται αναλογικά στην αξιολόγηση προσώπων που κατέχουν καίριες 

θέσεις και διευθυντών υποκαταστημάτων σημαντικών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ ή σε τρίτες χώρες (εντός του πεδίου εφαρμογής της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας), 
σε επίπεδο συμμετεχόντων κρατών μελών. 

15  Οι κατευθύνσεις για τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 91 της CRD μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία των κριτηρίων που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συναφείς εθνικές 
διατάξεις σχετικά με πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις και διευθυντές υποκαταστημάτων. 
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αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης16 όσο και η πρακτική 
εμπειρία που αποκτήθηκε από προηγούμενες δραστηριότητες. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να διαθέτουν βασικές θεωρητικές 
γνώσεις τραπεζικής τις οποίες μπορεί να έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο πρακτικής 
εμπειρίας ή κατάρτισης.17 

Για έναν διοριζόμενο που, για παράδειγμα, είναι ταυτόχρονα διευθυντής διαχείρισης 
κινδύνων (CRO), οικονομικός διευθυντής (CFO), υπεύθυνος συμμόρφωσης (CCO), 
προϊστάμενος εσωτερικής επιθεώρησης, πρόεδρος της επιτροπής επιθεώρησης ή 
πρόεδρος της επιτροπής κινδύνων, πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτει 
εξειδικευμένη εμπειρία στον σχετικό τομέα. 

3.1.2 Πληροφορίες 

Όταν υποβάλλουν αίτηση καταλληλότητας18, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του διοριζομένου. Οι ελάχιστες 
πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνονται από τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητα, βιογραφικό σημείωμα), τα οποία 
παρέχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τα προσόντα του διοριζομένου καθώς και την 
εμπειρία και την κατάρτισή του στον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό ή άλλον συναφή 
τομέα. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιβεβαίωση από 
το ίδρυμα ότι ο διοριζόμενος είναι κατάλληλος να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Εάν ο 
διοριζόμενος δεν πληροί το τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας (βλ. τα όρια που 
αναφέρονται παρακάτω), ζητείται από το ίδρυμα να παράσχει πρόσθετους, 
συμπληρωματικούς (ή αντισταθμιστικούς) παράγοντες. 

3.1.3 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων και της πρακτικής εμπειρίας ενός 
διοριζομένου λαμβάνονται απαραιτήτως υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των 
εκάστοτε καθηκόντων του και του ιδρύματος. Όσο πιο σύνθετα είναι αυτά τα 
χαρακτηριστικά, τόσο μεγαλύτερη εμπειρία απαιτείται. Κατά την αξιολόγηση των 
θεωρητικών γνώσεων και της πρακτικής εμπειρίας ενός διοριζομένου, δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένους παράγοντες: 

• Εξετάζονται το επίπεδο και το προφίλ της εκπαίδευσης η οποία σχετίζεται με 
τραπεζικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή άλλους συναφείς τομείς, όπως 
οικονομικά, δίκαιο, λογιστική, επιθεώρηση, διοίκηση, κανονιστική ρύθμιση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων, εσωτερικός 

 
16 Σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχεται στις κατευθυντήριες γραμμές, η θεωρητική εμπειρία είναι 

ουσιαστικά οι θεωρητικές γνώσεις. 
17  Οι θεωρητικές γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν και στο πλαίσιο κατάρτισης μετά την ανάληψη των 

καθηκόντων. 
18  Αίτηση ή γνωστοποίηση καταλληλότητας που υποβάλλεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 



 

Οδηγός για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας – Κριτήρια αξιολόγησης 
 

13 

έλεγχος, χρηματοοικονομική ανάλυση, τεχνολογία της πληροφορικής και 
ποσοτικές μέθοδοι. 

• Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα προγράμματα κατάρτισης που έχει 
ολοκληρώσει, είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να ολοκληρώσει ο διοριζόμενος. 

Η πρακτική εμπειρία αξιολογείται βάσει πληροφοριών σχετικά με προηγούμενες 
θέσεις που κατείχε ο διοριζόμενος, όπως διάρκεια παραμονής στην εκάστοτε θέση, 
μέγεθος της εκάστοτε οντότητας19, αρμοδιότητες που ασκούσε, αριθμός 
υφισταμένων, φύση των δραστηριοτήτων, πραγματική συνάφεια της πρόσφατης 
εμπειρίας που απέκτησε και άλλους σχετικούς παράγοντες. 

Η αξιολόγηση της εμπειρίας του διοριζομένου διενεργείται σε δύο στάδια. Πρώτον, η 
εμπειρία αξιολογείται βάσει των ορίων που αφορούν το τεκμήριο επαρκούς 
εμπειρίας (πρώτο στάδιο). Εάν τηρούνται τα εν λόγω όρια, ο διοριζόμενος κατά 
κανόνα θεωρείται ότι διαθέτει επαρκή εμπειρία, εκτός εάν υπάρχουν ενδείξεις περί 
του αντιθέτου. Δεύτερον, εάν ο διοριζόμενος δεν πληροί τα όρια που αφορούν το 
τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας ή εάν οι συγκεκριμένες ανά ίδρυμα ή καθήκον 
συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερες θεωρητικές γνώσεις και/ή πρακτική εμπειρία, είναι 
απαραίτητη μια πιο λεπτομερής αξιολόγηση (δεύτερο στάδιο). Αυτή η διαδικασία 
αξιολόγησης δύο σταδίων δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ανανέωσης διορισμού για 
τον οποίο η ΕΚΤ έχει λάβει απόφαση καταλληλότητας σε προγενέστερο στάδιο. Στην 
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η εμπειρία είναι επαρκής εφόσον δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για το αντίθετο. 

3.1.3.1 Θεωρητικές γνώσεις 

Όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να διαθέτουν βασικές θεωρητικές 
γνώσεις τραπεζικής σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται παρακάτω. Τα μέλη 
θεωρείται ότι έχουν αυτές τις γνώσεις εάν διαθέτουν πρακτική εμπειρία τραπεζικής. 
Η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων τραπεζικής μπορεί να μετριαστεί με την παροχή 
επαρκούς κατάρτισης. 

Οι απαιτούμενες βασικές γνώσεις τραπεζικής μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το 
συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος. 

Όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να διαθέτουν βασικές θεωρητικές 
γνώσεις τραπεζικής σχετικά με: 

1. τις τραπεζικές και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, 

2. το κανονιστικό πλαίσιο και τις νομικές απαιτήσεις, 

3. τον στρατηγικό σχεδιασμό, την κατανόηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή 
του επιχειρηματικού σχεδίου του πιστωτικού ιδρύματος και την υλοποίηση 
αυτών, 

 
19  Οποιοσδήποτε οργανισμός πέραν της εποπτευόμενης οντότητας. 
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4. τη διαχείριση κινδύνων (προσδιορισμός, αξιολόγηση, παρακολούθηση, έλεγχος 
και μείωση των βασικών τύπων κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος), 

5. τη λογιστική και την επιθεώρηση, 

6. την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων του πιστωτικού 
ιδρύματος, γεγονός που διασφαλίζει αποτελεσματική διακυβέρνηση, επίβλεψη 
και ελέγχους, και 

7. την ερμηνεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος, τον 
εντοπισμό βασικών ζητημάτων με βάση αυτά τα στοιχεία και τον καθορισμό 
κατάλληλων ελέγχων και μέτρων.20 

3.1.3.2 Πρακτική εμπειρία 

Η πρακτική εμπειρία αξιολογείται σε σχέση με τη συναφή εμπειρία, τον αριθμό των 
ετών εμπειρίας και το επίπεδο εμπειρίας σε διευθυντικές θέσεις. Η αξιολόγηση 
χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες θέσεις που κατείχε ο 
διοριζόμενος, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας παραμονής στην εκάστοτε θέση, 
του μεγέθους της εκάστοτε οντότητας, των αρμοδιοτήτων που ασκούσε, του αριθμού 
υφισταμένων, της φύσης των δραστηριοτήτων, της πραγματικής συναφούς εμπειρίας 
που απέκτησε και του πότε αποκτήθηκε κ.λπ. 

Ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις για τα μέλη του διοικητικού οργάνου που ασκούν 
διοικητικά καθήκοντα (εκτελεστικά μέλη) και τα μέλη του διοικητικού οργάνου που 
ασκούν εποπτικά καθήκοντα (μη εκτελεστικά μέλη), καθώς οι ρόλοι και οι 
αρμοδιότητές τους διαφέρουν εξ ορισμού. 

Πίνακας 1 
Όρια που αφορούν το τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας όσον αφορά τα εκτελεστικά 
καθήκοντα του διοικητικού οργάνου 

Διευθύνων σύμβουλος (CEO) Επικεφαλής διεύθυνσης (Director) 

Εκτελεστικά καθήκοντα: Δέκα έτη πρόσφατης21 πρακτικής 
εμπειρίας σε τομείς που σχετίζονται με τραπεζικές ή 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Σημαντικό ποσοστό αυτής της 
εμπειρίας θα πρέπει να αφορά ανώτερες διοικητικές θέσεις.22 

Εκτελεστικά καθήκοντα: Πέντε έτη πρόσφατης πρακτικής 
εμπειρίας σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε τομείς που 
σχετίζονται με τραπεζικές ή χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται θεωρητικές γνώσεις. 

 
20  Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα. 
21  Το πολύ δύο έτη. 
22  Μία βαθμίδα κάτω από τα διοικητικά καθήκοντα του διοικητικού οργάνου. 
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Πίνακας 2 
Όρια που αφορούν το τεκμήριο επαρκούς εμπειρίας όσον αφορά τα εποπτικά 
καθήκοντα του διοικητικού οργάνου 

Πρόεδρος (Chair) Επικεφαλής διεύθυνσης (Director) 

Μη εκτελεστικός πρόεδρος: Δέκα έτη πρόσφατης συναφούς23 
πρακτικής εμπειρίας. Σημαντικό ποσοστό αυτής εμπειρίας θα 
πρέπει να αφορά ανώτερες διοικητικές θέσεις και σημαντικές 
θεωρητικές γνώσεις τραπεζικής ή παρόμοιου σχετικού τομέα. 

Μη εκτελεστικά καθήκοντα: Τρία έτη πρόσφατης συναφούς 
πρακτικής εμπειρίας σε υψηλές διοικητικές θέσεις24 
(συμπεριλαμβανομένων θεωρητικών γνώσεων τραπεζικής). 

Η πρακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε διοικητικές ή 
πανεπιστημιακές θέσεις θα μπορούσε επίσης να είναι συναφής 
ανάλογα με την προηγούμενη θέση. 

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται θεωρητικές γνώσεις. 

Η πρακτική εμπειρία αξιολογείται βάσει μιας διαδικασίας δύο σταδίων: 

Πρώτο στάδιο – Αξιολόγηση βάσει ορίων 

Η εμπειρία του διοριζομένου αξιολογείται βάσει ορίων που αφορούν το τεκμήριο 
επαρκούς εμπειρίας (βλ. Πίνακες 1 και 2 πιο πάνω). Εφόσον τηρούνται τα όρια αυτά, 
κατά κανόνα θεωρείται ότι υπάρχει η απαραίτητη εμπειρία. Όπως αναφέρεται 
παραπάνω, ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις για τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
που ασκούν διοικητικά καθήκοντα (εκτελεστικά μέλη) και τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου που ασκούν εποπτικά καθήκοντα (μη εκτελεστικά μέλη), καθώς οι ρόλοι και 
οι αρμοδιότητές τους διαφέρουν εξ ορισμού. Τα όρια τηρούνται με την επιφύλαξη της 
εθνικής νομοθεσίας. Η μη τήρησή τους ωστόσο δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ο 
διοριζόμενος δεν είναι «κατάλληλος». Επιπλέον, οι συγκεκριμένες συνθήκες όσον 
αφορά το ίδρυμα (όπως η φύση, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων του ή η θέση του στην αγορά) ή τα καθήκοντα (όπως ειδική 
αρμοδιότητα για σύνθετα θέματα, π.χ. κίνδυνος, τεχνολογία της πληροφορικής ή 
κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι25) μπορεί να χρειάζονται εξειδικευμένη 
εμπειρογνωμοσύνη η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη από τα εν λόγω όρια. 

Δεύτερο στάδιο – Συμπληρωματική αξιολόγηση 

Αν δεν πληρούνται τα όρια που κατά τεκμήριο υποδηλώνουν επαρκή εμπειρία, ο 
διοριζόμενος μπορεί και πάλι να θεωρηθεί κατάλληλος εάν το ίδρυμα μπορεί να 
αιτιολογήσει επαρκώς τον διορισμό. Επιπλέον, όπως σημειώνεται παραπάνω, οι 
συγκεκριμένες ανά ίδρυμα ή ρόλο συνθήκες μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένη 
εμπειρογνωμοσύνη η οποία δεν μπορεί να τεκμαίρεται από την αξιολόγηση βάσει 
ορίων (πρώτο στάδιο). Διενεργείται συμπληρωματική αξιολόγηση της εμπειρίας του 
διοριζομένου, στην οποία λαμβάνεται υπόψη αφενός η ανάγκη το διοικητικό όργανο 

 
23  Το πεδίο της εμπειρίας μπορεί να είναι ευρύτερο για τον μη εκτελεστικό πρόεδρο ή έναν μη εκτελεστικό 

διευθυντή από ό,τι για έναν εκτελεστικό διευθυντή. 
24  Μία ή δύο βαθμίδες πιο κάτω από τα διοικητικά καθήκοντα του διοικητικού οργάνου. 
25  Τα ιδρύματα καλούνται να αναθέτουν αρμοδιότητες για τη διαχείριση των κλιματικών και 

περιβαλλοντικών κινδύνων εντός της οργανωτικής δομής σύμφωνα με το υπόδειγμα των τριών 
γραμμών άμυνας. Οι προσδοκίες 5.4, 5.5 και 5.6 αφορούν τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου, 
συμμόρφωσης και εσωτερικής επιθεώρησης αντίστοιχα. Οδηγός όσον αφορά τους κλιματικούς και 
περιβαλλοντικούς κινδύνους – Εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση 
σχετικών κινδύνων, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
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να χαρακτηρίζεται από επαρκή πολυμορφία και να διαθέτει ευρύ φάσμα εμπειριών 
και αφετέρου, κατά περίπτωση, τυχόν εθνικές απαιτήσεις για συμμετοχή 
εκπροσώπων του προσωπικού στο διοικητικό όργανο. 

Ως αιτιολογία μπορεί να αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα κατάρτισης αν 
υπολείπεται μερική εμπειρία σε συγκεκριμένο τομέα, η καταλληλότητα σε συλλογικό 
επίπεδο των υπαρχόντων μελών του διοικητικού οργάνου, ο διορισμός για την 
άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων για περιορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. σε 
ίδρυμα σε διαδικασία εκκαθάρισης) ή η ανάγκη του ιδρύματος για ένα πρόσωπο με 
συγκεκριμένες θεωρητικές γνώσεις ή πρακτική εμπειρία. 

Μέλος του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα που δεν πληροί 
το όριο για τη θέση μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο, αν (i) το μέλος έχει εμπειρία ή 
εμπειρογνωμοσύνη που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του ιδρύματος 
(π.χ. εμπειρία στην τεχνολογία της πληροφορικής ή στους κλιματικούς ή 
περιβαλλοντικούς κινδύνους), (ii) το μέλος και το ίδρυμα δεσμεύονται να 
πραγματοποιήσουν την απαιτούμενη κατάρτιση προκειμένου να ξεπεραστεί η 
έλλειψη βασικών γνώσεων τραπεζικής και (iii) το μέλος πληροί όλες τις άλλες 
απαιτήσεις καταλληλότητας. Δεδομένου ότι οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία ως πηγή χρηματοοικονομικών κινδύνων για 
τα πιστωτικά ιδρύματα και, συνεπώς, ως τομέας που χρήζει προσοχής από τη 
σκοπιά της εποπτείας, οι γνώσεις και/ή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα θα 
θεωρούνται συναφείς και θα συμβάλλουν στη συνολική πολυμορφία και 
καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου (βλ. Ενότητα 3.5). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εναπομένουσες επιφυλάξεις μπορεί να αρθούν 
καταλλήλως με επικουρική διάταξη,26 όπως η παροχή κατάρτισης για την κάλυψη 
κενού πρακτικής εμπειρίας ή θεωρητικών γνώσεων τραπεζικής (βλ. Ενότητα 7). 

3.1.4 Ειδικές περιπτώσεις 

Για τους εκπροσώπους του προσωπικού, μπορεί να ισχύουν ειδικές παράμετροι 
όσον αφορά την εθνική νομοθεσία. 

Για τα μικρά ταμιευτήρια και/ή τις συνεταιριστικές τράπεζες, το κριτήριο της εμπειρίας 
μπορεί να θεωρηθεί ότι τηρείται εάν η εποπτευόμενη οντότητα και/ή ο 
συνεταιριστικός όμιλος παρέχουν εγκαίρως επαρκές πρόγραμμα κατάρτισης για τον 
διοριζόμενο. 

Στην περίπτωση εποπτευόμενης οντότητας που δραστηριοποιείται σε υπηρεσιακό 
τομέα εξειδίκευσης, η εμπειρία στον τομέα εξειδίκευσης θα αντιμετωπίζεται ως 
συναφής εμπειρία. 

 
26  Δηλαδή, με προϋπόθεση, υποχρέωση ή σύσταση. 
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3.2 Φήμη 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να χαίρουν πάντοτε 
καλής φήμης. Ο διοριζόμενος θεωρείται ότι χαίρει καλής φήμης εφόσον δεν 
υπάρχουν αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι περί του αντιθέτου, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των συναφών πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες και τις 
καταστάσεις που παρατίθενται σε αυτή την ενότητα. 

Δεν θεωρείται ότι χαίρει καλής φήμης εάν η προσωπική ή επιχειρηματική 
συμπεριφορά του εγείρει οποιαδήποτε ουσιώδη αμφιβολία σχετικά με την ικανότητά 
του να διασφαλίζει την ορθή και συνετή διοίκηση του ιδρύματος. Με την επιφύλαξη 
οποιουδήποτε θεμελιώδους δικαιώματος, για την αξιολόγηση της καλής φήμης, της 
ειλικρίνειας και της ακεραιότητας λαμβάνεται υπόψη το συναφές ποινικό ή διοικητικό 
μητρώο, με βάση το είδος της καταδικαστικής απόφασης ή της απαγγελθείσας 
κατηγορίας, τον ρόλο που διαδραμάτισε το εμπλεκόμενο άτομο, την επιβληθείσα 
ποινή, το στάδιο της διαδικασίας, την αποδεικτική ισχύ των ευρημάτων και τυχόν 
μέτρα αποκατάστασης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Εξετάζονται επίσης οι 
γενικότερες συνθήκες, όπως, μεταξύ άλλων, οι ελαφρυντικοί παράγοντες, η 
σοβαρότητα τυχόν σχετικών παραβάσεων ή διοικητικών ή εποπτικών μέτρων, ο 
χρόνος που έχει παρέλθει μετά την παράβαση, η συμπεριφορά του διοριζομένου 
μετά την παράβαση ή τη λήψη μέτρων, καθώς και η συνάφεια της παράβασης ή των 
μέτρων με τα καθήκοντα του διοριζομένου. Λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε 
συναφές ποινικό ή διοικητικό μητρώο, με γνώμονα τις προθεσμίες παραγραφής που 
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. 

Δεδομένου ότι ένα πρόσωπο έχει είτε καλή είτε κακή φήμη, η αρχή της 
αναλογικότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην απαίτηση σχετικά με τη φήμη ή στην 
αξιολόγησή της, η οποία θα πρέπει να διενεργείται για όλα τα ιδρύματα με ισότιμο 
τρόπο. 

Η ΕΚΤ αντιμετωπίζει συχνά περιπτώσεις διοριζομένων ή μελών διοικητικών 
οργάνων κατά των οποίων εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί ποινικές, διοικητικε΄ς ή 
αστικές διαδικασίες27 ή ανάλογες έρευνες κανονιστικής φύσης. Σε κάθε περίπτωση, 
η ΕΚΤ θα αξιολογεί το ουσιώδες των περιστάσεων. Παρότι στις ποινικές διαδικασίες 
ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, και μόνο η άσκηση δίωξης επηρεάζει την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας. Κατά την αξιολόγηση, θα πρέπει να εξετάζονται 
όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του διοριζομένου, 
καθώς επίσης το στάδιο της διαδικασίας και η αποδεικτική ισχύς της 
πιθανολογούμενης επιλήψιμης πράξης. Ομοίως, το γεγονός ότι ο διοριζόμενος έχει 
καταδικαστεί ή ότι του έχουν επιβληθεί κυρώσεις επηρεάζει την αξιολόγηση και οι 
παράγοντες που παρατίθενται παραπάνω θα εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής 
αξιολόγησης της φήμης του διοριζομένου. 

Κάθε αξιολόγηση διενεργείται κατά περίπτωση. Η εποπτική προσέγγιση όσον αφορά 
την αξιολόγηση της φήμης δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. 

 
27  Ως «διαδικασίες» στην παρούσα ενότητα νοούνται τόσο εκκρεμείς όσο και περατωθείσες διαδικασίες. 
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Η ΕΚΤ δεν διαθέτει ούτε αρμοδιότητες συγκέντρωσης πληροφοριών ούτε 
διερευνητικές εξουσίες για παραβάσεις σε σχέση με την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ) ή για αδικήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) 
και στηρίζεται εν προκειμένω στις πληροφορίες που παρέχονται από τους αρμόδιους 
επί του θέματος φορείς και τις ποινικές αρχές αντίστοιχα. Θα επιδιώκονται τα 
συμπεράσματα των αρχών ΚΞΧ/ΧΤ τα οποία θεωρούνται ότι αποτελούν βασικές 
πληροφορίες με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την καταλληλότητα 
του διοριζομένου. Ωστόσο, η ΕΚΤ θα αξιολογεί αυτές τις πληροφορίες και θα 
διενεργεί τη δική της αξιολόγηση από τη σκοπιά της προληπτικής εποπτείας.  

3.2.1 Πληροφορίες 

Όταν υποβάλλεται αίτηση καταλληλότητας, απαιτείται από την εποπτευόμενη 
οντότητα, τον διοριζόμενο και/ή τη δικαστική ή διοικητική αρχή ένα ελάχιστο σύνολο 
πληροφοριών σχετικά με ποινικές, διοικητικές ή αστικές διαδικασίες.28 Μπορεί να 
είναι επίσης σκόπιμο να συγκεντρωθούν πληροφορίες στο πλαίσιο συνέντευξης με 
τον διοριζόμενο. Η συνέντευξη εντάσσεται στο πλαίσιο των καθηκόντων 
συγκέντρωσης πληροφοριών της αρμόδιας αρχής. 

Σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με 
την καταλληλότητα,29 το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που παρέχεται από την 
εποπτευόμενη οντότητα, τον διοριζόμενο και/ή την δικαστική/διοικητική αρχή σχετικά 
με νομικές διαδικασίες και ποινικές έρευνες και απαιτείται για τη διενέργεια της 
αξιολόγησης είναι το ακόλουθο: 

1. Ποινικό μητρώο του διοριζομένου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του διοριζομένου, εάν απαιτείται από το εθνικό νομικό 
πλαίσιο. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: 

• έρευνες, διαδικασίες επιβολής κυρώσεων ή εποπτείας, ή κυρώσεις από 
αρμόδια αρχή στις οποίες εμπλέκεται ο διοριζόμενος ή οι οποίες αφορούν 
ζητήματα για τα οποία ο διοριζόμενος μπορεί να θεωρηθεί υπόλογος ή 
υπαίτιος· 

• απόρριψη εγγραφής, αίτησης έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας άσκησης 
εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· ή 
απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή εγγραφής, έγκρισης, συμμετοχής ή 
άδειας· ή αποπομπή από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα ή από 

 
28  Πιθανώς να μην είναι πάντα δυνατόν αυτές οι πληροφορίες να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από την εποπτευόμενη οντότητα και/ή τον 
διοριζόμενο. 

29  Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ βρίσκονται σε φάση επικαιροποίησης για να 
αποτυπώνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της αρχής προληπτικής εποπτείας και της αρχής 
που είναι αρμόδια για την ΚΞΧ/ΧΤ. 
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επαγγελματικό φορέα ή ένωση και οι λόγοι για την εν λόγω απόρριψη, 
απόσυρση ή αποπομπή· 

• δήλωση περί υφιστάμενης ή προηγούμενης εμπλοκής του διοριζομένου ή 
της οντότητας που τελεί υπό τη διαχείρισή τους ως οφειλετών σε 
διαδικασία αφερεγγυότητας ή παρόμοια διαδικασία (π.χ. πτώχευση), στην 
οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες της διαδικασίας (χρόνος που έχει 
παρέλθει από την ημερομηνία της απόφασης, κατά περίπτωση, στάδιο της 
διαδικασίας και (εφόσον αυτή έχει περατωθεί) έκβασή της· τυχόν μέτρα 
κατάσχεσης ή προληπτικού χαρακτήρα30· εμπλεκόμενη οντότητα· κατά 
πόσον η διαδικασία κινήθηκε από τον διοριζόμενο ή την εμπλεκόμενη 
οντότητα· και λεπτομέρειες σχετικά με την προσωπική εμπλοκή του 
διοριζομένου, ιδίως εάν αυτός κρίνεται υπεύθυνος για την αφερεγγυότητα)· 

• απόλυση από θέση εργασίας ή παύση από θέση εμπιστοσύνης, από ρόλο 
θεματοφύλακα ή παρόμοια κατάσταση, ή αίτημα παραίτησης από τέτοια 
θέση απασχόλησης (εξαιρουμένων των απολύσεων για οικονομικούς 
λόγους)· 

• αναστολή τυχόν εγγραφής, αίτησης έγκρισης (συμπεριλαμβανομένης 
αίτησης έγκρισης καταλληλότητας), συμμετοχής ή άδειας· 

• διενέργεια ή μη από άλλη αρμόδια αρχή αξιολόγησης της φήμης του 
διοριζομένου ως αγοραστή ή ως ατόμου που διευθύνει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την 
ταυτότητα της εν λόγω αρχής, την ημερομηνία αξιολόγησης και στοιχείων 
που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης), καθώς και 
συγκατάθεση του ατόμου, όπου απαιτείται, για την αναζήτηση τέτοιου 
είδους πληροφοριών, τη δυνατότητα επεξεργασίας τους και τη χρήση των 
παρεχόμενων πληροφοριών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας· και 

• διενέργεια ή μη προηγούμενης αξιολόγησης του διοριζομένου από άλλη 
αρχή (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την ταυτότητα της εν λόγω 
αρχής και στοιχείων που τεκμηριώνουν το αποτέλεσμα αυτής της 
αξιολόγησης). 

4. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν ποινικές διαδικασίες ή συναφείς31 διοικητικές ή 
αστικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών αποφάσεων) και 
έρευνες, καθώς και με διαδικασίες ή μέτρα επιβολής κυρώσεων: 

 
30  Τα μέτρα προληπτικού χαρακτήρα καλύπτουν π.χ. νομικά μέτρα με σκοπό να εξασφαλιστούν 

χρήματα/περιουσιακά στοιχεία από τυχόν μείωση.  
31  Στις συναφείς αστικές ή διοικητικές διαδικασίες περιλαμβάνονται (μεταξύ άλλων) διαδικασίες στους 

ακόλουθους τομείς: της τραπεζικής, των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των επενδυτικών υπηρεσιών, 
των αγορών τίτλων, των μέσων πληρωμών, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, των συντάξεων, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή σε οποιονδήποτε 
χρηματοπιστωτικό ρυθμιζόμενο τομέα συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσημων κλητεύσεων για 
ανάκριση ή παραπομπών σε δίκη, εκκρεμών πειθαρχικών μέτρων ή διαδικασιών πτώχευσης, 
αφερεγγυότητας ή παρόμοιων διαδικασιών που εκκρεμούν, ή παραβάσεων του δικαίου του 
ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές ή αστικές διαδικασίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν διαδικασίες που είναι συναφείς με τα πέντε κριτήρια καταλληλότητας 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η CRD στην εσωτερική έννομη τάξη. 
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• τη φύση της κατηγορίας ή καταγγελίας (ποινικής, αστικής ή διοικητικής 
φύσης, συμπεριλαμβανομένων των πειθαρχικών μέτρων, όπως π.χ. 
απαλλαγή από διευθυντικά καθήκοντα, πτώχευση, αφερεγγυότητα και 
παρόμοιες διαδικασίες, ή διαδικασιών που αφορούν κλονισμό της σχέσης 
εμπιστοσύνης) ή τυχόν άλλες διαδικασίες· 

• την κύρωση ή ποινή (ή, την πιθανή κύρωση ή ποινή σε εκκρεμείς 
διαδικασίες που οδηγούν σε καταδικαστική απόφαση) που επιβάλλεται 
μετά το πέρας της διαδικασίας· 

• τον χρόνο που έχει παρέλθει από τη διάπραξη πιθανολογούμενης 
επιλήψιμης πράξης ή την εκδήλωση της ανάρμοστης συμπεριφοράς· 

• την προσωπική εμπλοκή του διοριζομένου ιδίως όσον αφορά εταιρικές 
παραβάσεις: 

• στην περίπτωση πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων, 
διαδικασιών, ερευνών ή κυρώσεων που αφορούν άμεσα τον 
διοριζόμενο: τις συνθήκες και τους λόγους της εμπλοκής του, 

• στην περίπτωση πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων, 
διαδικασιών, ερευνών ή κυρώσεων που αφορούν οντότητες στις 
οποίες ο διοριζόμενος διατηρεί ή διατηρούσε αρμοδιότητες: 
λεπτομέρειες σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του στις 
αντίστοιχες οντότητες, ιδίως όσον αφορά τις εργασίες που 
επηρεάζονται από τα ευρήματα (π.χ. ο διοριζόμενος ήταν μέλος του 
διοικητικού οργάνου, κατείχε καίρια θέση κατά τον χρόνο των 
πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων και/ή ήταν υπεύθυνος για 
τμήμα ή τομέα εργασιών το οποίο αφορούν οι διαδικασίες 
(συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων ή των μέτρων που 
επιβάλλονται), 

• στην περίπτωση που αποδείχθηκε ή αποδεικνύεται άμεση εμπλοκή ή 
προσωπική ευθύνη, ο διοριζόμενος υπόκειται σε υποχρέωση 
επιστροφής αποδοχών ως αποτέλεσμα της πιθανολογούμενης 
επιλήψιμης πράξης·  

• τη συμπεριφορά του διοριζομένου μετά την παράβαση· 

• πληροφορίες του διοριζομένου για την επαγγελματική του κατάσταση: 

• ενδοσκόπηση όσον αφορά τις ενέργειές του για την πρόληψη ή την 
αποτροπή των πιθανολογούμενων επιλήψιμων πράξεων με βάση τα 
καθήκοντα που ασκούσε στην αντίστοιχη οντότητα, 

• ενδοσκόπηση για το εάν θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα 
προκειμένου να αποτραπούν οι επιλήψιμες πράξεις, 

• ενδοσκόπηση όσον αφορά τυχόν διδάγματα που αντλήθηκαν από τις 
πιθανολογούμενες επιλήψιμες πράξεις· 
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• το στάδιο της διαδικασίας (έρευνα, δίωξη, καταδίκη, άσκηση ένδικων 
μέσων)· 

• αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών από τον διοριζόμενο και το 
ίδρυμα. Το ίδρυμα θα πρέπει να αξιολογεί τη φήμη του διοριζομένου 
λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή πραγματικά περιστατικά και να ορίζει ρητά 
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι τα εν λόγω πραγματικά 
περιστατικά δεν έχουν αντίκτυπο στην καταλληλότητα του διοριζομένου. Το 
διοικητικό όργανο του ιδρύματος θα πρέπει να αναλύει τις διαδικασίες και 
να επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του στον διοριζόμενο. Αυτό είναι 
σημαντικό και από την άποψη του κινδύνου που διατρέχει το ίδρυμα ως 
προς τη φήμη του· 

• άλλους ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες (π.χ. άλλες 
τρέχουσες ή προηγούμενες έρευνες, διοικητικές κυρώσεις, απόλυση από 
θέση εργασίας ή παύση από οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης). 
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3.2.2 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Το παρακάτω διάγραμμα ροής παρουσιάζει συνοπτικά τη διαδικασία αξιολόγησης 
της φήμης. 

Σχήμα 1 
Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης της φήμης 

 

Γενικά, εάν έχουν παρέλθει πέντε έτη μετά την απόφαση (για όλες τις διαδικασίες) ή μετά το εύρημα (αν δεν υπάρχει απόφαση) χωρίς 
να επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή και χωρίς να υπάρχουν άλλα πραγματικά περιστατικά που να αμφισβητούν ουσιωδώς την 
καλή φήμη του διοριζομένου, θα θεωρείται κατ’ αρχήν ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις αμφιβολίες ως προς την καλή φήμη του 
διοριζομένου, με την επιφύλαξη διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, εκτός αν κατά τη γνώμη της εποπτικής αρχής υπάρχουν 
επιβαρυντικές περιστάσεις που εξακολουθούν να καθιστούν συναφή την απόφαση ή το εύρημα (περίοδος αποκατάστασης). 
Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες σχετικά με τις ποινικές, διοικητικές ή αστικές διαδικασίες πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο 
διαδικασίες συναφείς με τα πέντε κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η CRD στην 
εσωτερική έννομη τάξη. Αυτό ισχύει επίσης για διαδικασίες, έρευνες, κ.λπ., που αφορούν νομικές οντότητες με τις οποίες μπορεί να 
συνδέεται ο διοριζόμενος. Η ΕΚΤ δεν προτίθεται να περιορίσει το χρονικό πλαίσιο για το οποίο ζητείται αυτή η γνωστοποίηση στο 
ερωτηματολόγιο, δεδομένου ότι οι αποφάσεις ή τα ευρήματα που χρονολογούνται περισσότερο από πέντε έτη μπορεί σε ορισμένες 
περιπτώσεις να εξακολουθούν να είναι συναφή. 

Στο αρχικό στάδιο συλλέγονται οι ελάχιστες πληροφορίες όπως ορίζονται στην 
ενότητα 3.2.1 παραπάνω και αξιολογούνται ως προς την πληρότητα και την ακρίβειά 
τους. Εάν, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν υφίστανται διαδικασίες ή άλλα 
συναφή πραγματικά περιστατικά, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 
ο διοριζόμενος χαίρει καλής φήμης. 

Εάν όμως εντοπιστούν τέτοιου είδους διαδικασίες ή άλλα συναφή πραγματικά 
περιστατικά, αξιολογείται ο αντίκτυπος των ακόλουθων δύο στοιχείων: 

1. το στάδιο της διαδικασίας, και 

2. το είδος και η ιεράρχηση της διαδικασίας ή άλλων συναφών πραγματικών 
περιστατικών. 

Τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται παράλληλα. Σκοπός είναι να 
καθοριστεί εάν υφίσταται ουσιώδης αμφιβολία σχετικά με τη φήμη του διοριζομένου, 
η οποία απαιτεί περαιτέρω διεξοδική αξιολόγηση. 

Αξιολόγηση σύμφωνα με 
το στάδιο και το είδος της διαδικασίας

Διαδικασίες σε 
εξέλιξη;

Υποχρέωση αναφοράς τυχόν εξελίξεων 

Λεπτομερής αξιολόγηση

1) Προσωπική εμπλοκή
2) Σωρευτικές διαδικασίες 
3) Συμπεριφορά του διοριζομένου μετά τα συναφή 
πραγματικά περιστατικά ή τις διαδικασίες
4) Διαφάνεια και πληροφορίες
5) Χρόνος που έχει παρέλθει από το αδίκημα

Υπάρχουν ουσιώδεις αμφιβολίες;
Αρνητική 
απόφαση

Ναι

Συλλογή πραγματικών περιστατικών και αξιολόγηση 
όλων των συναφών πληροφοριών

Όχι

Διαδικασίες ή άλλα συναφή πραγματικά 
περιστατικά;
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(α) Αξιολόγηση του αντικτύπου που ασκεί το στάδιο της διαδικασίας στη φήμη 
του διοριζομένου – Όσο προχωρά η διαδικασία οι πληροφορίες γίνονται όλο και 
πιο αξιόπιστες. Επομένως, κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη το στάδιο της 
διαδικασίας, όσο προχωρά η διαδικασία τόσο πιο έντονος είναι ο αντίκτυπός της. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις διαδικασιών ή ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η 
(ποινική, διοικητική ή αστική) αρχή έχει αποδείξει επαρκώς τα συναφή πραγματικά 
περιστατικά που συνδέονται με την εμπλοκή του διοριζομένου· κατά συνέπεια, 
ενδέχεται να υπάρξει αντίκτυπος στην καταλληλότητά του, ακόμη και αν δεν έχει 
εκδοθεί απόφαση ή εκκρεμεί προσφυγή. Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
πραγματικά περιστατικά είναι ουσιώδη και διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, μπορούν 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας του διοριζομένου. 

(β) Αξιολόγηση του αντικτύπου του είδους της διαδικασίας ή άλλων συναφών 
πραγματικών περιστατικών στη φήμη του διοριζομένου – Παράλληλα με την 
αξιολόγηση του αντικτύπου του σταδίου της διαδικασίας, πρέπει επίσης να 
εξετάζεται ο αντίκτυπος του είδους της διαδικασίας ή άλλων συναφών πραγματικών 
περιστατικών. Μια πιθανολογούμενη ή αποδεδειγμένη επιλήψιμη πράξη που 
σχετίζεται στενά με τα μελλοντικά καθήκοντα του διοριζομένου (διαδικασία δυνάμει 
της νομοθεσίας που διέπει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως τραπεζική, 
αγορές τίτλων και ασφαλιστικές δραστηριότητες) θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη 
φήμη του διοριζομένου σε σχέση με άλλες διαδικασίες. 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα είδη των διαδικασιών ή άλλα συναφή 
πραγματικά περιστατικά στις κατηγορίες που ακολουθούν και αξιολογείται ο 
αντίκτυπός τους στη φήμη του διοριζομένου. Ο κατάλογος των διαδικασιών είναι 
ενδεικτικός και θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει κατευθύνσεις. Κάθε περίπτωση 
θα εξετάζεται μεμονωμένα. 

1. Ποινικές διαδικασίες – Οι εν λόγω διαδικασίες έχουν γενικά τον μεγαλύτερο 
αντίκτυπο στην καλή φήμη του διοριζομένου. Ωστόσο, ο βαθμός σοβαρότητας 
των ποινικών διαδικασιών και η συνάφειά τους στην αξιολόγηση μπορεί να 
διαφέρουν. Ορισμένα ποινικά αδικήματα μικρότερης σοβαρότητας μπορεί να 
έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο όταν εξετάζονται μαζί με άλλα συναφή πραγματικά 
περιστατικά (σωρευτικές επιπτώσεις) ή όταν αξιολογείται η συμπεριφορά του 
διοριζομένου μετά από προηγούμενο αδίκημα. 

2. Συναφείς διοικητικές διαδικασίες ή άλλες έρευνες ή μέτρα κανονιστικής 
φύσης – Η εμπλοκή του διοριζομένου σε τυχόν συναφείς αστικές διαδικασίες 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τραπεζική, ασφαλιστικές 
δραστηριότητες, επενδυτικές υπηρεσίες, αγορές τίτλων, μέσα πληρωμών, 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
συντάξεις, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή δυνάμει κάθε νομοθεσίας για 
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) και/ή η ύπαρξη συναφών κανονιστικών 
ερευνών ή μέτρων, εκ των οποίων μέτρα επιβολής κυρώσεων ή εποπτικά μέτρα 
που λαμβάνονται από κάθε εποπτική ή δημόσια αρχή ή επαγγελματικό φορέα 
στον οποίο συμμετέχει ο διοριζόμενος και/ή η οντότητα, είναι πάντα σημαντικές 
και αξιολογούνται περαιτέρω με σκοπό την εξέταση μεταξύ άλλων του σταδίου ή 
της έκβασης των διαδικασιών, των ερευνών ή των μέτρων, την ύπαρξη 
αναγνώρισης ή αποδοχής των πραγματικών περιστατικών και το επίπεδο της 
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άμεσης ή προσωπικής εμπλοκής του διοριζομένου. 
Σε γενικές γραμμές, ένα μόνο εύρημα ή η αναγνώριση ή αποδοχή των 
πραγματικών περιστατικών που αποτελεί (ή ενδέχεται να αποτελεί) μία μόνο 
συναφή διαδικασία ή μέτρο διοικητικής φύσης, όπως αναφέρεται στην 
παραπάνω παράγραφο, ήσσονος σημασίας (π.χ. κύρωση χαμηλού ύψους) δεν 
αρκεί κατ’ αρχήν για να εγερθεί ουσιώδης αμφιβολία ως προς τη φήμη του 
διοριζομένου, ακόμη και όταν υπάρχει άμεση ή προσωπική εμπλοκή. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, αξιολογείται κατά πόσον υφίστανται άλλες 
συνθήκες ή αποδοχή των πραγματικών περιστατικών ή καταδικαστικές 
αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε σωρευτικές επιπτώσεις. 
Εντούτοις, εάν τα αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά, τότε μια συναφής διαδικασία ή μέτρο (ή αποδοχή) 
διοικητικής φύσης μπορεί να αρκεί για να εγερθεί ουσιώδης αμφιβολία ως προς 
την καλή φήμη του διοριζομένου. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση εάν πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική 
διαδικασία ή μέτρο και να αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, για να καθορίσουν τη σπουδαιότητα. Για παράδειγμα, ιδιαίτερη 
σημασία έχουν μια οικονομική κύρωση μεγάλου ύψους, η άμεση εμπλοκή σε 
σοβαρή ανεπάρκεια όσον αφορά τη συνετή και χρηστή διαχείριση ενός 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή διαδικασίες σχετικά με παραβάσεις 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων αναφορικά με την ΚΞΧ/ΧΤ. 
Διαδικασίες πτώχευσης ή αφερεγγυότητας – Η εμπλοκή διοριζομένου σε 
διαδικασίες πτώχευσης ή αφερεγγυότητας λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της καλής του φήμης, καθώς αυτό μπορεί να υποδηλώνει κακή 
οικονομική διαχείριση και/ή διαχείριση κινδύνων που δεν συνάδει με τη συνετή 
και χρηστή διαχείριση μιας εποπτευόμενης οντότητας. Περιλαμβάνεται η 
αφερεγγυότητα τόσο φυσικών προσώπων όσο και επιχειρήσεων και είναι 
ιδιαίτερα σημαντική στις περιπτώσεις όπου ο διοριζόμενος ήταν μέλος του 
διοικητικού οργάνου οντότητας που βρέθηκε σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή 
ζήτησε οικονομική στήριξη με κρατική επιχορήγηση. Στην περίπτωση κήρυξης 
σε πτώχευση ή αφερεγγυότητα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν 
κατά πόσον η αφερεγγυότητα ή η πτώχευση είναι αποτέλεσμα ανέντιμης, 
αμελούς ή υπαίτιας συμπεριφοράς του διοριζομένου, εφόσον οι πληροφορίες 
αυτές είναι διαθέσιμες. Εάν ισχύει αυτό, τότε μπορεί να υφίσταται ουσιώδης 
αμφιβολία όσον αφορά την καλή φήμη του διοριζομένου. Οι επιπτώσεις στη 
φήμη του διοριζομένου γενικά διαρκούν πέντε έτη μετά τη λήψη της τελικής 
απόφασης σχετικά με την πτώχευση ή την αφερεγγυότητα, αυτό όμως 
αξιολογείται κατά περίπτωση (με την επιφύλαξη των χρονικών ορίων που 
καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία). 

4. Συναφείς αστικές διαδικασίες – Σε γενικές γραμμές, μόνον οι συναφείς 
αστικές διαδικασίες λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της καλής φήμης 
του διοριζομένου, καθώς μπορεί να θίγουν την ικανότητα, την επιμέλεια, την 
κρίση, την ειλικρίνεια ή την ακεραιότητά του. Στις συναφείς αστικές διαδικασίες 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, παύση με δικαστική απόφαση του 
διοριζομένου από διοικητικά ή εποπτικά όργανα και διαδικασίες σχετικές με 
αγωγές αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από τον διοριζόμενο, ως 
μέλος του διοικητικού οργάνου, εις βάρος οντότητας, των μετόχων της, των 
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πιστωτών της ή τρίτων. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να υποδηλώνουν 
συμπεριφορά που δεν συνάδει με τη συνετή και χρηστή διαχείριση ενός 
ιδρύματος. Επομένως, αξιολογούνται πάντα τέτοιου είδους συναφείς 
διαδικασίες. 

5. Άλλα συναφή πραγματικά περιστατικά για την αξιολόγηση της καλής 
φήμης του διοριζομένου (πέραν των διαδικασιών) – Ο διοριζόμενος θα 
πρέπει να τηρεί υψηλά πρότυπα ακεραιότητας και ειλικρίνειας. Στην περίπτωση 
που δεν υφίστανται διαδικασίες ή άλλα μέτρα (όπως περιγράφονται στα σημεία 
1-4 παραπάνω), άλλα συναφή πραγματικά περιστατικά μπορεί ωστόσο να 
επηρεάζουν τη φήμη του διοριζομένου. Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι 
ενδεικτικοί και εξετάζονται κατά την αξιολόγηση της φήμης, της ειλικρίνειας και 
της ακεραιότητας: 

(α) αν πρόκειται για οφειλέτη σε αθέτηση (π.χ. αρνητικές επιδόσεις σε 
κατάλογο αξιόπιστου πιστωτικού γραφείου εφόσον είναι διαθέσιμος)· 

(β) οικονομικές και επιχειρηματικές επιδόσεις των οντοτήτων οι οποίες 
ανήκουν στην κυριότητα ή τελούν υπό τη διεύθυνση του διοριζομένου ή 
στις οποίες ο διοριζόμενος κατείχε ή κατέχει σημαντικό μερίδιο ή ασκούσε 
ή ασκεί επιρροή· 

(γ) σημαντικές επενδύσεις ή ανοίγματα και δάνεια, στον βαθμό που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ευρωστία του διοριζομένου· 

(δ) τυχόν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η γνωστοποίηση από τον διοριζόμενο 
δεν ήταν επαρκής και ότι ο διοριζόμενος δεν ήταν ανοικτός και 
συνεργάσιμος στις συναλλαγές του με τις αρμόδιες αρχές· 

(ε) τυχόν απόλυση, αναστολή ή αίτημα παραίτησης από θέση απασχόλησης ή 
θέση εμπιστοσύνης, από ρόλο θεματοφύλακα ή παρόμοια κατάσταση, ή 
αίτημα παραίτησης από τέτοια θέση απασχόλησης κατόπιν σοβαρής 
ανάρμοστης συμπεριφοράς· 

(στ) τυχόν άλλα αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο διοριζόμενος 
ενεργεί ή έχει ενεργήσει κατά τρόπο που δεν συνάδει με τα υψηλά 
πρότυπα συμπεριφοράς· 

(ζ) άλλα συναφή πραγματικά περιστατικά* όπως εκτιμήσεις δικαστηρίων, 
φορέων διαιτησίας ή διαμεσολάβησης· πραγματικά περιστατικά που είναι 
γνωστά στο κοινό· εποπτικά μέτρα (π.χ. τυχόν σχετικές επιθεωρήσεις 
ΚΞΧ/ΧΤ)· αξιόπιστες και ουσιώδεις εκθέσεις (π.χ. εσωτερικές εκθέσεις της 
εποπτευόμενης οντότητας, εκθέσεις ελεγκτών, εκθέσεις που συντάσσονται 
κατόπιν αιτήματος της εποπτευόμενης οντότητας ή άλλες εκθέσεις τρίτων). 

* Καθώς τα συναφή πραγματικά περιστατικά δεν διέρχονται κατά κανόνα από 
«στάδια», υπόκεινται σε αξιολόγηση ανά μεμονωμένη περίπτωση σχετικά με το κατά 
πόσον η βαρύτητά τους και/ή η συνάφειά τους εγείρουν ουσιώδεις αμφιβολίες (είτε 
ατομικά εάν είναι ιδιαίτερα σημαντικά είτε σωρευτικά) ως προς τη φήμη του 
διοριζομένου. 
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Στην περίπτωση που η αξιολόγηση η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω 
δεν εγείρει ουσιώδεις αμφιβολίες, η αρμόδια αρχή μπορεί να είναι βέβαιη ότι δεν 
υπάρχουν ουσιώδεις αμφιβολίες όσον αφορά την καλή φήμη του διοριζομένου. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν ουσιώδεις αμφιβολίες, πρέπει να διενεργείται 
περαιτέρω αξιολόγηση όπως ορίζεται παρακάτω. 

• Προσωπική εμπλοκή: Το επίπεδο της άμεσης ή προσωπικής εμπλοκής ή 
ευθύνης στις διαδικασίες, ιδίως όσον αφορά τις εταιρικές διαδικασίες, μπορεί να 
διαφέρει. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της προσωπικής εμπλοκής τόσο 
μεγαλύτερη βαρύτητα έχει στην αξιολόγηση. Οι διαδικασίες (π.χ. ποινικής, 
διοικητικής ή αστικής φύσης, πτώχευση ή αφερεγγυότητα) και άλλα συναφή 
πραγματικά περιστατικά μπορούν να αναφέρονται είτε σε νομικά είτε σε φυσικά 
πρόσωπα. Οι διαδικασίες και άλλα συναφή πραγματικά περιστατικά που 
αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα εγείρουν, κατ’ αρχήν, ουσιώδεις αμφιβολίες 
σχετικά με την καλή φήμη του διοριζομένου εάν ο διοριζόμενος είχε εμπλακεί 
άμεσα ή προσωπικά στην υπόθεση. Τέτοιου είδους εμπλοκή μπορεί επίσης να 
προκύψει στην περίπτωση που ο διοριζόμενος ήταν υπεύθυνος για τμήμα ή 
επιχειρηματικό τομέα και που από τις διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένων των 
κυρώσεων ή των μέτρων που επιβάλλονται) ή τα πραγματικά περιστατικά 
αποδεικνύεται παράλειψη ή αδράνεια εκ μέρους του διοριζομένου, ή στην 
περίπτωση που ο διοριζόμενος, ως κάτοχος καίριας θέσης, ανώτατο διοικητικό 
στέλεχος ή μέλος του διοικητικού οργάνου, δεν ενήργησε με τη δέουσα 
επιμέλεια, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Το επίπεδο της ευθύνης του διοριζομένου 
πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. 
Όταν είναι σαφές ότι δεν υφίσταται άμεση ή προσωπική εμπλοκή ή τυχόν 
επιφύλαξη για την ατομική λογοδοσία του διοριζομένου, τότε δεν χρειάζεται 
περαιτέρω αξιολόγηση. Ένα σαφές παράδειγμα ότι δεν υφίσταται άμεση ή 
έμμεση προσωπική εμπλοκή είναι όταν ο διοριζόμενος δεν είχε σχέση με το 
ίδρυμα κατά τον χρόνο των επιλήψιμων πράξεων (π.χ. δεν ήταν μέλος του 
διοικητικού οργάνου του ιδρύματος). 

• Σωρευτικές διαδικασίες: Εξετάζονται περιπτώσεις, όπως τρέχουσες ή 
προηγούμενες έρευνες, επιβολή διοικητικών κυρώσεων (από ρυθμιστική αρχή, 
επαγγελματικούς φορείς κ.λπ.), απόλυση από θέση εργασίας ή παύση από 
οποιαδήποτε θέση εμπιστοσύνης, ή αρνητικές επιδόσεις (π.χ. συμπερίληψη σε 
καταλόγους αναξιόπιστων οφειλετών), οι οποίες μεμονωμένα δεν επηρεάζουν 
τη φήμη του διοριζομένου, σωρευτικά όμως μπορεί να έχουν ουσιώδη 
αντίκτυπο. 

• Συμπεριφορά του διοριζομένου μετά τις διαδικασίες ή άλλα συναφή 
πραγματικά περιστατικά: Η ορθή συμπεριφορά του διοριζομένου μετά τις 
διαδικασίες ή άλλα συναφή πραγματικά περιστατικά θα πρέπει να έχει θετικό 
αντίκτυπο. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι επιδράσεις τυχόν μέτρων 
αποκατάστασης. 

• Διαφάνεια και πληροφορίες: Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν 
απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τυχόν εκκρεμούσες διαδικασίες προς το ίδρυμα, 
την ΕΚΤ και την ΕΑΑ. Τυχόν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι δεν ήταν 
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διαφανείς, ανοικτοί και συνεργάσιμοι στις συναλλαγές τους με τις εποπτικές ή 
ρυθμιστικές αρχές είναι σημαντικά για την αξιολόγηση της καταλληλότητας. 

• Χρόνος που έχει παρέλθει από την πιθανολογούμενη παράβαση: Όσο 
μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την 
πιθανολογούμενη επιλήψιμη πράξη τόσο μικρότερος θα πρέπει να είναι ο 
αντίκτυπος στην αξιολόγηση. 

Στην περίπτωση που η αξιολόγηση που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ουσιώδεις αμφιβολίες περιορίζονται επαρκώς, τότε 
η αρμόδια αρχή μπορεί να είναι βέβαιη ότι ο διοριζόμενος χαίρει καλής φήμης. 
Ωστόσο, εάν τυχόν διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ο διοριζόμενος και το 
ίδρυμα έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν εξελίξεις στην ΕΑΑ και στην ΕΚΤ. 

Εάν η αξιολόγηση εγείρει ουσιώδεις αμφιβολίες, αυτό μπορεί, με την 
επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, να οδηγήσει σε αρνητική απόφαση. 

3.3 Συγκρούσεις συμφερόντων και ανεξαρτησία βούλησης 

Δεν προβλέπεται ορισμός για τη σύγκρουση συμφερόντων ή την ανεξαρτησία 
βούλησης στη CRD ή στον CRR. 

Στην παράγραφο 26 (Τίτλος II) των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και 
της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα ορίζεται ότι για την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου διάφορα στοιχεία είναι 
σημαντικά, εκ των οποίων η ικανότητα των διοριζομένων να «ενεργούν με 
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση». 

 

Η έννοια της ανεξαρτησίας βούλησης, που ισχύει για όλα τα μέλη του διοικητικού 
οργάνου εποπτευόμενης οντότητας, θα πρέπει να διακρίνεται από την αρχή της 
ανεξαρτησίας (επίσημη ανεξαρτησία). Η επίσημη ανεξαρτησία απαιτείται μόνον εάν 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο για ορισμένα μέλη του διοικητικού οργάνου 
εποπτευόμενης οντότητας στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας. 

Η επίσημη ανεξαρτησία του διοριζομένου αξιολογείται επομένως μόνον εάν το εθνικό 
νομικό πλαίσιο των συμμετεχόντων κρατών μελών απαιτεί από το μέλος του 
διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας να είναι επισήμως 
ανεξάρτητο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παράγραφοι 88-93 (Τίτλος III) των κοινών 
κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του διοριζομένου, όπως 
εφαρμόζονται στη συμμετέχουσα χώρα. 

 

Όσον αφορά την ανεξαρτησία βούλησης, η παράγραφος 82 (Τίτλος ΙΙΙ) των 
προαναφερόμενων κοινών κατευθυντηρίων γραμμών ορίζει ότι «κατά την 
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αξιολόγηση της ανεξάρτητης βούλησης ... τα ιδρύματα θα πρέπει να αξιολογούν αν 
όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου έχουν: 

(α) τις απαραίτητες δεξιότητες συμπεριφοράς, που περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: 

(i) θάρρος, πεποίθηση και σθένος για να προβαίνουν σε ουσιαστική 
αξιολόγηση και αμφισβήτηση των αποφάσεων που προτείνονται από 
άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου· 

(ii) την ικανότητα να θέτουν ερωτήσεις στα μέλη του διοικητικού οργάνου 
στο πλαίσιο της διοικητικής του αρμοδιότητας· και 

(iii) την ικανότητα να αντιστέκονται στο φαινόμενο της αγελαίας σκέψης 
(groupthink)· 

(β) συγκρούσεις συμφερόντων σε βαθμό που παρεμποδίζει την ικανότητά 
τους να ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και αντικειμενικά». 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνετές, 
αντικειμενικές και ανεξάρτητες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενεργούν με 
ανεξάρτητη βούληση, η οποία καθορίζεται από τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά 
τους. Η ανεξάρτητη βούληση μπορεί να επηρεαστεί από συγκρούσεις συμφερόντων. 
Για τον σκοπό αυτόν, η CRD απαιτεί από το διοικητικό όργανο να διαθέτει ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης προκειμένου να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και 
ορίζει ότι κάθε μέλος του διοικητικού οργάνου πρέπει να ενεργεί με ανεξάρτητη 
βούληση (άρθρο 91 παράγραφος 8 της CRD).32 

Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η πραγμάτωση των συμφερόντων του 
διοριζομένου που θίγει τα συμφέροντα της εποπτευόμενης οντότητας. Επομένως, οι 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης κάθε εποπτευόμενης οντότητας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν γραπτές πολιτικές σχετικά με τον προσδιορισμό και τη 
γνωστοποίηση όλων των συγκρούσεων συμφερόντων, είτε πρόκειται για 
πραγματικές είτε για πιθανές (δηλ. οι οποίες μπορούν λογικά να προβλεφθούν) είτε 
για εικαζόμενες (π.χ. από το κοινό).33 Οι εν λόγω πολιτικές θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν μέτρα για την αποτροπή, τον περιορισμό και τη διαχείριση 
συγκρούσεων συμφερόντων. Η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων δεν σημαίνει ότι 
ο διοριζόμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλος. Αυτό συμβαίνει μόνο εάν η 
σύγκρουση συμφερόντων θέτει ουσιώδες κίνδυνο και δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί 
ο επαρκής περιορισμός, η διαχείριση ή η αποτροπή της εν λόγω σύγκρουσης βάσει 
των γραπτών πολιτικών της εποπτευόμενης οντότητας, της ισχύουσας εθνικής 

 
32  Το να ενεργεί κανείς με ανεξάρτητη βούληση αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς, που επιδεικνύεται ιδίως 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων εντός του διοικητικού οργάνου. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει 
κατ' ανάγκην ότι το μέλος θα ενεργεί με ανεξάρτητη βούληση. Το να ενεργεί κανείς με «ανεξάρτητη 
βούληση» σε μια νέα θέση γίνεται ιδιαίτερα εμφανές και μπορεί να αξιολογηθεί μόλις ο διοριζόμενος 
αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. 

33  Περιπτώσεις όπου ο διοριζόμενος και η εποπτευόμενη οντότητα έχουν απλώς διαφορετικά – σε 
αντίθεση με τα συγκρουόμενα – συμφέροντα ή περιπτώσεις όπου τα συγκρουόμενα συμφέροντα δεν 
θέτουν κανένα κίνδυνο ή δεν έχουν δυσμενή επίδραση, π.χ. ένα καθημερινό καταναλωτικό τραπεζικό 
προϊόν χαμηλής αξίας το οποίο συνήφθη υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, δεν χρειάζεται να 
γνωστοποιούνται. 
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νομοθεσίας ή τυχόν άλλης ειδικής συμφωνίας που έχει συνάψει η εποπτευόμενη 
οντότητα με τον διοριζόμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Οι μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) εποπτεύουν την αποτελεσματικότητα των 
γραπτών πολιτικών σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη συμμόρφωση 
με αυτές στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας της διακυβέρνησης. Ωστόσο, ο 
αντίκτυπος πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων του διοριζομένου εξετάζεται 
επίσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας με στόχο να εξακριβωθεί 
κατά πόσον ο περιορισμός ή η διαχείρισή αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων 
γίνεται αποτελεσματικά. Επομένως, όλες οι ζητούμενες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται εξ όσων γνωρίζει ο διοριζόμενος και η εποπτευόμενη οντότητα.  

3.3.1 Πληροφορίες 

Κατά την υποβολή αίτησης καταλληλότητας, η εποπτευόμενη οντότητα θα πρέπει να 
παρέχει πληροφορίες για κάθε πραγματική, πιθανή ή εικαζόμενη σύγκρουση 
συμφερόντων, είτε θεωρεί μια σύγκρουση συμφερόντων ουσιώδη είτε όχι. 

Σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με 
την καταλληλότητα, το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που παρέχεται από τον 
διοριζόμενο και την εποπτευόμενη οντότητα και θεωρείται συναφές για τη διενέργεια 
της αξιολόγησης, είναι το ακόλουθο: 

1. περιγραφή τυχόν προσωπικής σχέσης με άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου 
και/ή πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις στην εποπτευόμενη οντότητα, τη 
μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· με οποιονδήποτε κάτοχο ειδικών 
συμμετοχών της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των 
θυγατρικών τους· ή με πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της 
εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της 
εποπτευόμενης οντότητας· 

2. περιγραφή της εμπλοκής, είτε άμεσης είτε έμμεσης, σε τυχόν δικαστική 
διαδικασία ή εξωδικαστική διαφορά κατά της εποπτευόμενης οντότητας, της 
μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους· 

3. περιγραφή τυχόν επιχειρηματικής, επαγγελματικής ή εμπορικής σχέσης κατά 
την τελευταία διετία με την εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις 
θυγατρικές τους· ή με πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της 
εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της 
εποπτευόμενης οντότητας· 

4. περιγραφή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων προς την εποπτευόμενη 
οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους οι οποίες σωρευτικά 
υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων μεταξύ 
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ιδιωτών34), ή τυχόν δανείων οποιασδήποτε αξίας τα οποία δεν έχουν συναφθεί 
υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού ή τα οποία δεν εξυπηρετούνται 
(συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών δανείων)· 

5. περιγραφή τυχόν οικονομικού συμφέροντος στην εποπτευόμενη οντότητα, τη 
μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· ή σε πελάτες, προμηθευτές ή 
ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των 
θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας· 

6. κατά πόσον o διοριζόμενος προτείνεται εκ μέρους οποιουδήποτε σημαντικού 
μετόχου· 

7. περιγραφή τυχόν θέσεων με μεγάλη πολιτική επιρροή (είτε σε διεθνές είτε σε 
εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο) που κατέχει ο διοριζόμενος επί του παρόντος ή 
κατείχε την τελευταία διετία. 

Η εποπτευόμενη οντότητα θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον η πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων είναι ουσιώδης, να δικαιολογήσει το γιατί εάν δεν είναι και 
να αναφέρει πώς προτείνεται να γίνει ο περιορισμός ή η διαχείριση της πιθανής 
σύγκρουσης συμφερόντων, συμπεριλαμβάνοντας μια αναφορά στις σχετικές 
ενότητες της πολιτικής της όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων ή σε τυχόν 
ειδικές (π.χ. συγκεκριμένες ή προσαρμοσμένες) ρυθμίσεις διαχείρισης ή περιορισμού 
των συγκρούσεων. 

Στο πλαίσιο συνέντευξης με τον διοριζόμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι συλλέγονται 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του διοριζομένου σε σχέση με 
την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. 

Οι συγκρούσεις συμφερόντων του διοριζομένου αξιολογούνται με σκοπό να ελεγχθεί 
κατά πόσον περιορίζονται αποτελεσματικά. Επομένως, τα μέτρα περιορισμού και 
διαχείρισης των συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να είναι επαρκή σε ό,τι 
αφορά το αντίστοιχο ουσιώδες των εν λόγω συγκρούσεων. 

3.3.2 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Η αρμόδια αρχή θα αξιολογήσει το ουσιώδες της σύγκρουσης συμφερόντων. 

Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, ο παρακάτω κατάλογος αναφέρει 
καταστάσεις και όρια στα οποία υφίσταται τεκμήριο ύπαρξης σύγκρουσης 
συμφερόντων. Αυτές οι καταστάσεις θα αξιολογούνται λεπτομερώς κατά περίπτωση 
και θα εξετάζονται οι πληροφορίες που παρέχει η εποπτευόμενη οντότητα σχετικά με 

 
34  Τα στεγαστικά δάνεια μεταξύ ιδιωτών οποιασδήποτε αξίας δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται 

(εφόσον εξυπηρετούνται, συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και δεν αντίκεινται σε 
οποιουσδήποτε εσωτερικούς κανόνες έγκρισης πιστώσεων) εάν δεν είναι εμπορικής ή επενδυτικής 
φύσης. Επιπλέον, όλα τα προσωπικά δάνεια (π.χ. πιστωτικές κάρτες, διευκολύνσεις υπερανάληψης και 
δάνεια για αγορά αυτοκινήτου) που χορηγεί στον διοριζόμενο η εποπτευόμενη οντότητα (εφόσον 
εξυπηρετούνται, συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και δεν είναι αντίκεινται σε 
οποιουσδήποτε εσωτερικούς κανόνες έγκρισης πιστώσεων) δεν είναι απαραίτητο να γνωστοποιούνται 
στο βαθμό που σωρευτικά δεν υπερβαίνουν το όριο των 200.000 ευρώ. Ας σημειωθεί ότι τέτοιου είδους 
δάνεια (στεγαστικά ή μη) θα πρέπει να γνωστοποιούνται εφόσον είναι ή είναι πιθανόν να γίνουν μη 
εξυπηρετούμενα για οποιονδήποτε λόγο. 
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το ουσιώδες ή το μη ουσιώδες των συγκρούσεων. Ο παρακάτω κατάλογος, ωστόσο, 
είναι ενδεικτικός και η αρμόδια αρχή μπορεί να διαπιστώσει ότι υφίσταται (ουσιώδης) 
σύγκρουση συμφερόντων σε άλλες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις εν λόγω 
καταστάσεις και όρια. 

Στην παρούσα ενότητα 3.3.2, με τον όρο «διοριζόμενος» νοείται ο διοριζόμενος 
προσωπικά, αλλά και οι στενοί συγγενείς του (σύζυγος, σύντροφος δηλωμένης 
συμβίωσης, συμβίος/συμβία, τέκνο, γονέας ή άλλος συγγενής με τον οποίο 
συγκατοικεί) και τυχόν νομικό πρόσωπο στο οποίο ο διοριζόμενος είναι ή ήταν μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου ή κάτοχος ειδικών συμμετοχών, τη δεδομένη χρονική 
στιγμή. 

3.3.2.1 Πιθανή προσωπική σύγκρουση συμφερόντων 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος έχει προσωπική σχέση με άλλα μέλη του 
διοικητικού οργάνου και/ή πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις στην 
εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· με 
οποιονδήποτε κάτοχο ειδικών συμμετοχών της εποπτευόμενης οντότητας, της 
μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών τους· ή με πελάτες, προμηθευτές ή 
ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των 
θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας. 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος εμπλέκεται σε τυχόν δικαστική διαδικασία ή 
εξωδικαστική διαφορά κατά της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης 
ή των θυγατρικών τους. 

3.3.2.2 Πιθανή επιχειρηματική, επαγγελματική ή εμπορική σύγκρουση 
συμφερόντων 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος έχει τυχόν επιχειρηματική, επαγγελματική (π.χ. 
κατείχε διοικητική θέση ή ανώτερη θέση) ή εμπορική σχέση με την εποπτευόμενη 
οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· ή με πελάτες, προμηθευτές ή 
ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των 
θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας· ή είχε κατά την τελευταία διετία τυχόν 
τέτοιου είδους σχέση με τις εν λόγω οντότητες. 

Οι εν λόγω σχέσεις θα χαρακτηριστούν ουσιώδεις ανάλογα με τη 
(χρηματοοικονομική) αξία που αντιπροσωπεύουν για τις δραστηριότητες του 
διοριζομένου ή των στενών συγγενών του ή οντοτήτων τέτοιου είδους. 

3.3.2.3 Πιθανή οικονομική σύγκρουση συμφερόντων 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος έχει: 
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• ουσιώδη οικονομική υποχρέωση προς την εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική 
επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους (π.χ. δάνεια ή πιστωτικά όρια)· 

• ουσιώδες οικονομικό συμφέρον (όπως ιδιοκτησία ή επενδύσεις) στην 
εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· ή σε 
πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της 
μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας. 

Η οικονομική υποχρέωση ή το οικονομικό συμφέρον θα χαρακτηριστεί ουσιώδες 
ανάλογα με το αποδεκτό κεφάλαιο35 της εποπτευόμενης οντότητας καθώς και με 
άλλες περιστάσεις και ελαφρυντικούς παράγοντες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η κατάσταση των δανείων, δηλ. εάν είναι εξυπηρετούμενα ή μη, και οι 
συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον 
χαρακτηρισμό τους ως ουσιωδών σε συγκεκριμένη περίπτωση. Κατ’ αρχήν, οι 
ακόλουθες περιπτώσεις θεωρούνται ουσιώδεις: οικονομικές υποχρεώσεις προς την 
εποπτευόμενη οντότητα οι οποίες σωρευτικά υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ 
(εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων μεταξύ ιδιωτών36) ή τυχόν δάνεια 
οποιασδήποτε αξίας τα οποία δεν έχουν συναφθεί υπό κανονικές συνθήκες 
ανταγωνισμού ή τα οποία δεν εξυπηρετούνται (συμπεριλαμβανομένων των 
στεγαστικών δανείων)· και τρέχουσες συμμετοχές άνω του 1% ή άλλες επενδύσεις 
ισότιμης αξίας. 

3.3.2.4 Πιθανή πολιτική σύγκρουση συμφερόντων 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος, προσωπικά, κατέχει ή κατείχε την τελευταία 
διετία θέση με μεγάλη πολιτική επιρροή, εάν η εν λόγω θέση είναι τέτοια που ασκεί ή 
φαίνεται να ασκεί αθέμιτη επιρροή στον διοριζόμενο. 

Η θέση με μεγάλη πολιτική επιρροή μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο, όπως 
εκπρόσωπος τοπικής εξουσίας (π.χ. δήμαρχος), δημόσιος υπάλληλος (π.χ. θέση 
στην κυβέρνηση), πρόεδρος πολιτικού κόμματος, μέλος υπουργικού συμβουλίου ή 
μέλος περιφερειακής διοίκησης ή εθνικής κυβέρνησης. 

Το ουσιώδες των συγκρούσεων συμφερόντων εξαρτάται από τις ειδικές εξουσίες ή 
υποχρεώσεις που ενέχει ο πολιτικός ρόλος, οι οποίες δεν θα επέτρεπαν στον 
διοριζόμενο να ενεργεί προς το συμφέρον της εποπτευόμενης οντότητας (π.χ. 
συμμετοχή σε δημόσιες αποφάσεις που αφορούν την εποπτευόμενη οντότητα, τη 
μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους). 

Στην περίπτωση που η εποπτευόμενη οντότητα είναι κρατική, η παρουσία πολιτικού 
μέλους που εκπροσωπεί το κράτος ως μέτοχο στο διοικητικό όργανο αναγνωρίζεται 
ως πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Σε τέτοιες περιστάσεις, υφίσταται σύγκρουση 
συμφερόντων επειδή υπάρχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα του πολιτικού 
εκπροσώπου ανάμεσα αφενός στο κόμμα και τους ψηφοφόρους του και αφετέρου 
στην εποπτευόμενη οντότητα. 

 
35  Όπως ορίζεται στον CRR. 
36  Υπό την έννοια της υποσημείωσης 34. 
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Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν αποτρέπουν τους εκπροσώπους π.χ. των μετόχων 
να γίνουν μέλη διοικητικών οργάνων. Ωστόσο, στην περίπτωση που υπάρχει 
ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων, αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επαρκώς 
από την εποπτευόμενη οντότητα. 

Πίνακας 3 
Πιθανές ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων  

Κατηγορία 
σύγκρουσης  Περίοδος Βαθμός και είδος σύνδεσης και, κατά περίπτωση, όριο 

Προσωπική  Τρέχουσα Ο διοριζόμενος έχει προσωπική σχέση: 

με άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου και/ή πρόσωπα που κατέχουν καίριες θέσεις στην 
εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· με οποιονδήποτε 
κάτοχο ειδικών συμμετοχών της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των 
θυγατρικών τους· ή με πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, 
της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της εποπτευόμενης οντότητας. 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος εμπλέκεται σε τυχόν δικαστική διαδικασία ή 
εξωδικαστική διαφορά κατά της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των 
θυγατρικών τους. 
 

Επιχειρηματική, 
επαγγελματική ή 
εμπορική 
σύγκρουση 
συμφερόντων 

Τρέχουσα ή 
τελευταία διετία 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος έχει τυχόν επιχειρηματική, επαγγελματική (π.χ. κατείχε 
διοικητική θέση ή ανώτερη θέση) ή εμπορική σχέση με την εποπτευόμενη οντότητα, τη 
μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· ή με πελάτες, προμηθευτές ή ανταγωνιστές της 
εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή των θυγατρικών της εποπτευόμενης 
οντότητας· ή είχε κατά την τελευταία διετία τυχόν τέτοιου είδους σχέση με τις εν λόγω 
οντότητες. 

Οι εν λόγω σχέσεις θα χαρακτηριστούν ουσιώδεις ανάλογα με τη (χρηματοοικονομική) αξία 
που αντιπροσωπεύουν για τις δραστηριότητες του διοριζομένου ή των στενών συγγενών του 
ή οντοτήτων τέτοιου είδους. 

Οικονομική Τρέχουσα  Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος έχει: 

ουσιώδη οικονομική υποχρέωση προς την εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή 
τις θυγατρικές τους (π.χ. δάνεια ή πιστωτικά όρια)· 

ουσιώδες οικονομικό συμφέρον (όπως ιδιοκτησία ή επενδύσεις) στην εποπτευόμενη 
οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις θυγατρικές τους· ή σε πελάτες, προμηθευτές ή 
ανταγωνιστές της εποπτευόμενης οντότητας, της μητρικής επιχείρησης ή θυγατρικών της 
εποπτευόμενης οντότητας. 

Η οικονομική υποχρέωση ή το οικονομικό συμφέρον θα χαρακτηριστεί ουσιώδες ανάλογα με 
το αποδεκτό κεφάλαιο37 της εποπτευόμενης οντότητας καθώς και με άλλες περιστάσεις και 
ελαφρυντικούς παράγοντες που ισχύουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η κατάσταση των 
δανείων, δηλ. εάν είναι εξυπηρετούμενα ή μη, και οι συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν 
μπορεί επίσης να επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό τους ως ουσιωδών σε συγκεκριμένη 
περίπτωση. 

Τα ακόλουθα θεωρούνται κατ' αρχήν ουσιώδη: 

- οικονομικές υποχρεώσεις προς την εποπτευόμενη οντότητα οι οποίες σωρευτικά 
υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων μεταξύ ιδιωτών38) ή 
δάνεια οποιασδήποτε αξίας τα οποία δεν έχουν συναφθεί υπό κανονικές συνθήκες 
ανταγωνισμού ή τα οποία δεν εξυπηρετούνται (συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών 
δανείων),  

- και τρέχουσες συμμετοχές που υπερβαίνουν το 1% ή άλλες επενδύσεις ισότιμης αξίας. 

Πολιτική Τρέχουσα ή 
τελευταία διετία 

Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος, προσωπικά, κατέχει ή κατείχε την τελευταία διετία θέση 
με μεγάλη πολιτική επιρροή, εάν η εν λόγω θέση είναι τέτοια που ασκεί ή φαίνεται να ασκεί 
αθέμιτη επιρροή στον διοριζόμενο. 

Η θέση με μεγάλη πολιτική επιρροή μπορεί να είναι σε κάθε επίπεδο, όπως εκπρόσωπος 
τοπικής εξουσίας (π.χ. δήμαρχος), δημόσιος υπάλληλος (π.χ. θέση στην κυβέρνηση), 
πρόεδρος πολιτικού κόμματος, μέλος υπουργικού συμβουλίου ή μέλος περιφερειακής 
διοίκησης ή εθνικής κυβέρνησης. 

Το ουσιώδες των συγκρούσεων συμφερόντων εξαρτάται από τις ειδικές εξουσίες ή 
υποχρεώσεις που ενέχει ο πολιτικός ρόλος, οι οποίες δεν θα επέτρεπαν στον διοριζόμενο να 
ενεργεί προς το συμφέρον της εποπτευόμενης οντότητας (π.χ. συμμετοχή σε δημόσιες 
αποφάσεις που αφορούν την εποπτευόμενη οντότητα, τη μητρική επιχείρηση ή τις 
θυγατρικές τους). 

 

 
37  Όπως ορίζεται στον CRR. 
38  Υπό την έννοια της υποσημείωσης 34. 
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3.3.3 Δήλωση συγκρούσεων συμφερόντων 

Όταν καθορίζεται το ουσιώδες μιας σύγκρουσης συμφερόντων, η εποπτευόμενη 
οντότητα υποχρεούται να λάβει επαρκή μέτρα. Η εποπτευόμενη οντότητα θα πρέπει: 

• να διενεργεί λεπτομερή αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατάστασης· 

• να αποφασίζει ποια περιοριστικά μέτρα θα λάβει βάσει της εσωτερικής 
πολιτικής της όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τυχόν ειδικών 
ρυθμίσεων διαχείρισης ή περιορισμού των συγκρούσεων, εκτός και αν η εθνική 
νομοθεσία ορίζει ήδη τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν· 

• να αποφασίζει ποια μέτρα θα λάβει για την αποτροπή της σύγκρουσης 
συμφερόντων, εφόσον δεν μπορεί να επιτύχει τον επαρκή περιορισμό ή 
διαχείριση της εν λόγω σύγκρουσης. 

Η εποπτευόμενη οντότητα θα υποχρεούται να εξηγήσει στην αρμόδια αρχή με ποιον 
τρόπο επιτυγχάνεται ο περιορισμός ή η διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων. Η 
αξιολόγηση της καταλληλότητας θα περιλαμβάνει συμπέρασμα σχετικά με την 
επάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί. 

Στην περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις, η ΕΚΤ μπορεί να 
επιβάλει επικουρικές διατάξεις στην απόφαση καταλληλότητας, οι οποίες είναι ειδικά 
προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ορισμένα παραδείγματα 
συστάσεων, υποχρεώσεων ή προϋποθέσεων είναι: 

• η απαγόρευση συμμετοχής σε κάθε συνεδρίαση ή η λήψη κάθε απόφασης που 
αφορά το συγκεκριμένο γνωστοποιημένο συμφέρον· 

• η παραίτηση από μια ορισμένη θέση· 

• η εγκατάλειψη θέσης· 

• η συγκεκριμένη παρακολούθηση από την εποπτευόμενη οντότητα· 

• η υποβολή συγκεκριμένης αναφοράς στην αρμόδια αρχή για τη συγκεκριμένη 
κατάσταση· 

• ο χρονικός περιορισμός όσον αφορά τη δυνατότητα ανάληψης νέων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων· 

• υποχρέωση της εποπτευόμενης οντότητας να προβαίνει σε δημοσίευση της 
σύγκρουσης συμφερόντων· 

• η εφαρμογή της αρχής των «κανονικών συνθηκών ανταγωνισμού»· 

• συγκεκριμένες εγκρίσεις από το διοικητικό όργανο στο σύνολό του για τη 
συνέχιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης· 

• κάθε ρύθμιση σχετικά με την πολυμορφία της σύνθεσης του διοικητικού 
οργάνου ή την αποφυγή λήψης αποφάσεων που δεν είναι αποτέλεσμα 
πολυφωνίας (με βάση τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου, του καταστατικού της 
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εποπτευόμενης οντότητας κ.λπ.), π.χ. εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας ή 
ύπαρξη επαρκούς αριθμού ανεξάρτητων μελών στο διοικητικό όργανο που 
ενεργούν ως αντιστάθμιση. 

Μια επικουρική διάταξη μπορεί να αποτελέσει στόχο της πολιτικής για τις 
συγκρούσεις συμφερόντων που χαράσσει η εποπτευόμενη οντότητα, και πιο 
συγκεκριμένα όταν αυτό το έγγραφο πρέπει να βελτιωθεί, για να επιτευχθούν 
καταλλήλως τα συμφέροντα της εποπτευόμενης οντότητας, ή όταν η συμμόρφωση 
προς αυτό πρέπει να παρακολουθείται καλύτερα από την εποπτευόμενη οντότητα ή 
τις αρμόδιες αρχές. 

3.4 Διάθεση επαρκούς χρόνου 

3.4.1 Έννοια της διάθεσης επαρκούς χρόνου 

Όλα τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν αρκετό 
χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο ίδρυμα.39 

Η διάθεση επαρκούς χρόνου αξιολογείται κατά περίπτωση, λαμβανομένης υπόψη 
της αρχής της αναλογικότητας. 

Ο χρόνος που ένα μέλος του διοικητικού οργάνου μπορεί να διαθέτει για τα 
καθήκοντά του επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός των 
θέσεων που κατέχει σε διοικητικά όργανα· το μέγεθος και το πλαίσιο των οντοτήτων 
στις οποίες το στέλεχος κατέχει τις θέσεις αυτές, καθώς και η φύση, το μέγεθος και η 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του· το μέρος ή η χώρα όπου εδρεύουν οι 
οντότητες· και άλλες επαγγελματικές ή προσωπικές υποχρεώσεις και συνθήκες. 

Καθώς η κατοχή πολλών θέσεων σε διοικητικά όργανα αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα που μπορεί να επηρεάζει τον επαρκή χρόνο που μπορεί κάποιος να 
διαθέσει για τα καθήκοντά του, η CRD θέτει όριο στον αριθμό των θέσεων αυτών40 
τις οποίες μπορεί να κατέχει μέλος του διοικητικού οργάνου σε ένα σημαντικό ίδρυμα 
(«σημαντικό κατά τη CRD ίδρυμα»41).42 Επομένως, πλέον της υποχρέωσης να 
διαθέτουν επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη του 
διοικητικού οργάνου ενός σημαντικού κατά τη CRD ιδρύματος πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον περιορισμό των θέσεων σε διοικητικά όργανα όπως ορίζεται 
στο άρθρο 91 παράγραφος 3 της CRD. Η συνολική αξιολόγηση της διάθεσης 
επαρκούς χρόνου ενίοτε αναφέρεται ως ποιοτική αξιολόγηση, ενώ ο πιο επίσημος 
υπολογισμός των θέσεων μέλους διοικητικού οργάνου όπως προβλέπεται στη CRD 

 
39  Άρθρο 91 παράγραφος 2 της CRD. 
40  Η θέση μέλους του διοικητικού οργάνου μιας οντότητας. 
41  Πιστωτικό ίδρυμα που ορίζεται ως σημαντικό κατά τη CRD σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, με βάση 

συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων (π.χ. ποσό των στοιχείων ενεργητικού που 
υπολογίζονται είτε σε μεμονωμένη είτε σε ενοποιημένη βάση). 

42  Μια διαφορετική ερμηνεία του τι θεωρείται «θέση μέλους διοικητικού οργάνου» και «σημαντικό κατά τη 
CRD ίδρυμα» στα συμμετέχοντα κράτη μέλη οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα της διενεργούμενης 
αξιολόγησης καταλληλότητας.  
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αναφέρεται ως ποσοτική αξιολόγηση. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δύο 
πτυχές κατά την αξιολόγηση της διάθεσης επαρκούς χρόνου των μελών του 
διοικητικού οργάνου. Η μεθοδολογία υπολογισμού των θέσεων μέλους διοικητικού 
οργάνου, η οποία αναπτύχθηκε με βάση τους κανόνες που ορίζονται στη CRD, 
καλύπτεται στην ενότητα 3.4.3.1. 

Η CRD παρέχει επίσης τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να επιτρέπουν σε μέλη 
του διοικητικού οργάνου να κατέχουν μία πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους 
διοικητικού οργάνου (βλ. ενότητα 4.1). 

3.4.2 Πληροφορίες 

Κατά την υποβολή αίτησης καταλληλότητας, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να 
παρέχει όλα τα συναφή και απαραίτητα λεπτομερή στοιχεία που θα επιτρέπουν στις 
αρμόδιες αρχές να αξιολογούν κατά πόσον ο διοριζόμενος διαθέτει επαρκή χρόνο 
για να αναλάβει τα καθήκοντά του. Οι ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να 
παρέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την 
καταλληλότητα) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

• αξιολόγηση που διενεργεί το πιστωτικό ίδρυμα και ο διοριζόμενος σχετικά με τον 
χρόνο που θα πρέπει να διατεθεί για τη θέση· 

• πλήρη κατάλογο των καθηκόντων ή θέσεων (θέσεων εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου και λοιπών (επαγγελματικών) 
δραστηριοτήτων) για τις οποίες ο διοριζόμενος πρέπει να διαθέτει χρόνο και τον 
χρόνο που (αναμένεται να) διαθέτει για κάθε καθήκον ή θέση, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συνεδριάσεων ανά έτος που 
διατίθενται για κάθε καθήκον και κατά πόσον ισχύουν οι κανόνες του 
προνομιακού υπολογισμού· 

• κατά πόσον στο πλαίσιο των καθηκόντων ασκούνται πρόσθετες αρμοδιότητες οι 
οποίες συνδέονται, ενδεικτικά, με τη συμμετοχή σε επιτροπές, την άσκηση 
καθηκόντων προέδρου· 

• κατά πόσον θα απαιτείται περισσότερος χρόνος λόγω της φύσης, του είδους και 
του μεγέθους της οντότητας (π.χ. η οντότητα υπάγεται σε κανονιστική ρύθμιση, 
είναι εισηγμένη κ.λπ.)· 

• τη διάρκεια της θητείας· 

• επιβεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη για συνεχή επιμόρφωση, ανάπτυξη και 
διάθεση χρόνου σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας· 

• συνέργειες μεταξύ θέσεων μέλους διοικητικού οργάνου (π.χ. στην περίπτωση 
που ο διοριζόμενος είναι μέλος του διοικητικού οργάνου σε πολλές θυγατρικές). 

Επιπλέον, μπορεί να χρειάζονται πρόσθετες πληροφορίες για τη στήριξη μιας 
λεπτομερούς αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες και βάσει 
αναλογικής προσέγγισης, π.χ.: 
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• κατά πόσον ο διοριζόμενος, λόγω της γενικής του εμπειρίας ή της εμπειρίας του 
στο πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με μεγαλύτερη 
εξοικείωση και ως εκ τούτου με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα· 

• περιγραφή των (i) στόχων και των (ii) μη εμπορικών ή εμπορικών 
δραστηριοτήτων του οργανισμού στον οποίο τα καθήκοντα ή οι θέσεις όσον 
αφορά τον εν λόγω οργανισμό δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό 
επειδή ο οργανισμός αυτός δεν επιδιώκει πρωτίστως την επίτευξη εμπορικών 
σκοπών, εκτός αν αυτό είναι σαφές από τις πληροφορίες που παρέχονται στο 
κοινό·43 

• καταστατικό ή άλλα έγγραφα του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους και τις 
δραστηριότητές του (π.χ. η ετήσια έκθεση εφόσον είναι διαθέσιμη). 

3.4.3 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Οι υποκείμενες υποθέσεις σχετικά με κάθε αξιολόγηση της διάθεσης επαρκούς 
χρόνου είναι οι ακόλουθες. 

• Τα μέλη του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της διοικητικής του αρμοδιότητας 
θα πρέπει «πράγματι να διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του 
πιστωτικού ιδρύματος». Σε γενικές γραμμές, το μέλος θα πρέπει να εκτελεί 
τέτοιου είδους καθήκοντα σε βάση πλήρους απασχόλησης. Μπορεί να 
προβλέπονται εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό και συγκεκριμένα εντός ομίλων εάν 
υπάρχουν συνέργειες μεταξύ δύο ή περισσότερων θέσεων. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι εν λόγω συνέργειες πρέπει να επεξηγούνται.44 

• Τα μέλη του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας 
θα πρέπει να προβαίνουν σε αποτελεσματική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των 
αποφάσεων του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της διοικητικής του 
αρμοδιότητας· να επιβλέπουν και να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη λήψη 
αποφάσεων από το διοικητικό όργανο και να λειτουργούν ως αντιστάθμιση 
όσον αφορά τα εκτελεστικά μέλη. Επομένως, τα μέλη του διοικητικού οργάνου 
στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας θα πρέπει να συμμετέχουν σε 
συνεδριάσεις του αντίστοιχου διοικητικού οργάνου και των επιτροπών του (κατά 
περίπτωση) και να διαθέτουν επαρκή χρόνο για τη σχετική προετοιμασία και 
μετακίνηση. Επιπλέον, τα εν λόγω μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο 
για να ενημερώνονται για τις σχετικές πληροφορίες και γνωστικά στοιχεία όσον 
αφορά το πιστωτικό ίδρυμα. 

 
43  Ορισμένα συμμετέχοντα κράτη μέλη έχουν καταρτίσει καταλόγους μη εμπορικών οργανισμών (π.χ. 

εταιρείες προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, 
εμπορικά επιμελητήρια, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις, ιδρύματα, 
κοινοπραξίες, εκκλησίες). Η ΕΚΤ ενθαρρύνει την κατάρτιση τέτοιων καταλόγων. Αν και αναγνωρίζεται 
ότι οι εν λόγω μη εμπορικοί οργανισμοί δεν λαμβάνονται υπόψη στους κανόνες υπολογισμού (ποσοτικά 
όρια), ωστόσο η παρουσία στα διοικητικά όργανα των οργανισμών αυτών μπορεί να επηρεάζει τη 
συνολική διάθεση επαρκούς χρόνου και πρέπει να δηλώνεται στο πλαίσιο της αίτησης καταλληλότητας. 

44  Σε ορισμένα συμμετέχοντα κράτη μέλη ένας διευθυντής καλείται «εκτελεστικός» επειδή ασκεί 
εκτελεστικά καθήκοντα εντός του ομίλου παρά το γεγονός ότι η θέση του στο ίδρυμα για την οποία 
αξιολογείται είναι στην πραγματικότητα μη εκτελεστική. 
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• Τα μέλη του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο τόσο της διοικητικής όσο και της 
εποπτικής του αρμοδιότητας πρέπει να κατανοούν τις δραστηριότητες του 
πιστωτικού ιδρύματος, δηλ. να κατανοούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους και 
την έκθεση σε κίνδυνο του ιδρύματος καθώς και τη στρατηγική διαχείρισης 
κινδύνων. Τα μέλη θα πρέπει να έχουν τη δέουσα κατανόηση όσον αφορά τους 
τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους οποίους κάθε επιμέρους 
μέλος είναι υπόλογο σε συλλογικό επίπεδο μαζί με τα άλλα μέλη του διοικητικού 
οργάνου. Αυτό απαιτεί την κατανόηση των ρυθμίσεων και της δομής 
διακυβέρνησης του ιδρύματος στο πλαίσιο της οποίας το μέλος μπορεί να 
χρειαστεί να διαθέσει χρόνο για να παρακολουθήσει προγράμματα συνεχούς 
επιμόρφωσης και ανάπτυξης. 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο τόσο της διοικητικής όσο και της 
εποπτικής του αρμοδιότητας θα πρέπει επίσης να μπορούν να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σε περιόδους ιδιαίτερα αυξημένης δραστηριότητας, όπως σε 
περίπτωση αναδιάρθρωσης, μετεγκατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος, 
απόκτησης συμμετοχής, συγχώνευσης, εξαγοράς ή κατάστασης κρίσης, ή ως 
συνέπεια σοβαρής δυσχέρειας σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις 
δραστηριότητές του, λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τέτοιες περιόδους μπορεί να 
χρειαστεί να διαθέσουν περισσότερο χρόνο από ό,τι σε κανονικές περιόδους. 

3.4.3.1 Ποσοτική αξιολόγηση: πολλαπλές θέσεις μέλους διοικητικού 
οργάνου 

Όρια στον αριθμό των θέσεων μέλους διοικητικού οργάνου 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 της CRD, ο αριθμός των θέσεων σε 
διοικητικό όργανο τις οποίες μπορεί να κατέχει μέλος του διοικητικού οργάνου σε ένα 
σημαντικό κατά τη CRD ίδρυμα περιορίζεται σε: 

• μία θέση εκτελεστικού μέλους διοικητικού οργάνου και δύο θέσεις μη 
εκτελεστικού μέλους διοικητικού οργάνου, 

• τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού οργάνου. 

Εντούτοις, δεν συνυπολογίζονται στα ανωτέρω όρια οι θέσεις σε διοικητικά όργανα 
οργανισμών οι οποίοι δεν επιδιώκουν πρωτίστως την επίτευξη εμπορικών σκοπών. 
Ωστόσο, η παρουσία στο διοικητικό όργανο τέτοιων οργανισμών μπορεί να 
επηρεάζει τη συνολική διάθεση επαρκούς χρόνου και πρέπει να δηλώνεται στο 
πλαίσιο της αίτησης καταλληλότητας. 

Ορισμένες πολλαπλές θέσεις υπολογίζονται ως μία θέση («προνομιακός 
υπολογισμός»):45 

 
45  Άρθρο 91 παράγραφος 4 της CRD. 
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• θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου εντός του ίδιου ομίλου, 

• θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου εντός ιδρυμάτων που είναι μέλη του ίδιου 
θεσμικού συστήματος προστασίας, 

• θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου εντός οντοτήτων στις οποίες το ίδρυμα 
κατέχει ειδική συμμετοχή. 

Η εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η CRD στην εσωτερική έννομη τάξη 
παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας αυτών των εννοιών 
και τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων υπολογισμού. 

Εφαρμογή του προνομιακού υπολογισμού 

Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, κατά την αξιολόγηση του πλαισίου του 
ομίλου, η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη την ενοποιημένη κατάσταση (βάσει του λογιστικού 
πεδίου εφαρμογής της ενοποίησης) όσον αφορά τον υπολογισμό.46 

Οι θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου που κατέχει ένας μόνο διοριζόμενος σε 
καθεμία από τις οντότητες Α έως Ε στο παρακάτω παράδειγμα θα λογίζονται ως 
δύο. (Οι θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου που κατέχει ο διοριζόμενος στις 
οντότητες Α, Β και Γ θα λογίζονται ως μία. Οι θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου που 
κατέχει ο διοριζόμενος στις οντότητες Δ και Ε θα λογίζονται επίσης ως μία θέση, 
επειδή οι ειδικές συμμετοχές εντός ομίλου λογίζονται ως μία θέση). 

Σχήμα 2 
Υπολογισμός πολλαπλών θέσεων μέλους διοικητικού οργάνου 

 

 

Εάν ο διοριζόμενος δεν κατέχει θέση μέλους διοικητικού οργάνου στην οντότητα Α, 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο προνομιακός υπολογισμός όσον αφορά τις ειδικές 
συμμετοχές. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 3 παρακάτω, οι θέσεις μέλους διοικητικού 
οργάνου που κατέχει ο διοριζόμενος στις οντότητες Β, Δ και Ε θα λογίζονται ως δύο. 
(Η θέση μέλους διοικητικού οργάνου που κατέχει ο διοριζόμενος στην οντότητα Β, η 
οποία ανήκει στον όμιλο, και η μία θέση μέλους διοικητικού οργάνου που λογίστηκε 
για τις θέσεις που κατέχονται στις οντότητες στις οποίες τα ιδρύματα κατέχουν ειδικές 
συμμετοχές του ίδιου ομίλου (Δ και Ε) λογίζονται μαζί ως δύο θέσεις). 

 
46  Η εθνική νομοθεσία υιοθετεί ενίοτε μια πιο περιοριστική προσέγγιση, ορίζοντας ότι ένας όμιλος στο 

πλαίσιο της CRD περιορίζεται σε οντότητες που υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία σε ενοποιημένη 
βάση. 

Όλες μαζί λογίζονται ως 2

Κύρια οντότητα (Α)

Θυγατρική (Β) Θυγατρική (Γ)

Ειδική συμμετοχή (Δ) Ειδική συμμετοχή (Ε)
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Σχήμα 3 
Υπολογισμός πολλαπλών θέσεων μέλους διοικητικού οργάνου 

 

 

Εάν ο διοριζόμενος κατέχει θέσεις τόσο εκτελεστικού όσο και μη εκτελεστικού μέλους 
σε έναν όμιλο, η θέση εκτελεστικού μέλους θα υπερισχύει της θέσης μη εκτελεστικού 
μέλους και ο διοριζόμενος θεωρείται ότι κατέχει θέση εκτελεστικού μέλους. 

Θα πρέπει να υπολογίζονται όλες οι θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου σε όλες τις 
οντότητες, ανεξάρτητα από το αν είναι αμειβόμενες ή όχι. 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, όλες οι θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου εντός του 
ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας λογίζονται ως μία θέση. Στην περίπτωση 
που με την εφαρμογή αυτού του κανόνα υπολογίζονται περισσότερες από μία θέσεις 
μέλους διοικητικού οργάνου από ό,τι με την εφαρμογή του κανόνα υπολογισμού 
θέσεων εντός ομίλων, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο μικρότερος αριθμός 
μεμονωμένων θέσεων που θα προκύψει. (Για παράδειγμα, στην περίπτωση που 
θέσεις μέλους διοικητικού οργάνου κατέχονται εντός δύο ομίλων, και στις δύο 
περιπτώσεις εντός επιχειρήσεων που είναι και δεν είναι μέλη του ίδιου θεσμικού 
συστήματος προστασίας, θα πρέπει να υπολογίζονται μόνο δύο μεμονωμένες 
θέσεις.) 

Η CRD προβλέπει επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν σε μέλη του 
διοικητικού οργάνου να κατέχουν μία πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους 
διοικητικού οργάνου.47 

Θέσεις σε διοικητικά όργανα οργανισμών οι οποίοι δεν επιδιώκουν 
πρωτίστως την επίτευξη εμπορικών σκοπών 

Τα καθήκοντα αυτά δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του καθορισμού του 
αριθμού των θέσεων που κατέχει μέλος ενός διοικητικού οργάνου (βλ. τους κανόνες 
υπολογισμού που περιγράφονται παραπάνω). Για να καθοριστεί κατά πόσον ένας 
οργανισμός48 δεν επιδιώκει πρωτίστως την επίτευξη εμπορικών σκοπών, πρέπει να 
αξιολογούνται δύο στοιχεία: (1) η φύση των σκοπών (εμπορική ή μη)· και (2) σε 
περίπτωση που συμπεραίνεται ότι ο οργανισμός επιδιώκει την άσκηση εμπορικής 
δραστηριότητας, εάν ο σκοπός της δραστηριότητας είναι «πρωτίστως» εμπορικός. 

 
47  Άρθρο 91 παράγραφος 6 της CRD. 
48  Ο όρος «οργανισμός» είναι ουδέτερος και δεν προσδιορίζει μια συγκεκριμένη νομική δομή ή ορισμό 

δυνάμει του εταιρικού δικαίου, του φορολογικού δικαίου ή άλλου δικαίου. Επομένως, η νομική μορφή 
ενός οργανισμού δεν είναι συναφής στο πλαίσιο του άρθρου 91 παράγραφος 5 της CRD. 

Όλες μαζί λογίζονται ως 2

Κύρια οντότητα (Α)

Θυγατρική (Β)

Ειδική συμμετοχή (Δ)

Ειδική συμμετοχή (Ε)
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Οι οργανισμοί που δεν επιδιώκουν πρωτίστως την επίτευξη εμπορικών σκοπών για 
τους σκοπούς του άρθρου 91 παράγραφος 5 της CRD IV είναι, μεταξύ άλλων, οι 
εξής:(i) μη κερδοσκοπικές αθλητικές ή πολιτιστικές ενώσεις, (ii) φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, (iii) εκκλησίες, (iv) εμπορικά επιμελητήρια/συνδικαλιστικές 
οργανώσεις/επαγγελματικές ενώσεις, (v) οργανισμοί με μοναδικό σκοπό τη 
διαχείριση των ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού 
οργάνου και για τους οποίους δεν απαιτείται καθημερινή διαχείριση από το μέλος του 
διοικητικού οργάνου και (vi) οργανισμοί που κατά τεκμήριο ασκούν πρωτίστως μη 
εμπορικές δραστηριότητες βάσει εθνικών κανονιστικών διατάξεων. Άλλοι οργανισμοί 
θα μπορούσαν ακόμη να θεωρηθούν ότι δεν επιδιώκουν πρωτίστως εμπορικούς 
σκοπούς, κατόπιν αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή των στοιχείων που παρέχουν 
τα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τη φύση του οργανισμού και τον κυρίαρχο ρόλο 
των μη εμπορικών δραστηριοτήτων. 

3.4.3.2 Ποιοτική αξιολόγηση: Διαδικασία αξιολόγησης δύο σταδίων 

Η ΕΚΤ αναμένει ότι οι διοριζόμενοι θα διαθέτουν επαρκή χρόνο για την άσκηση των 
καθηκόντων τους στην εποπτευόμενη οντότητα. Ωστόσο, το τι θεωρείται «επαρκής 
χρόνος» εξαρτάται από το μέγεθος και τη δραστηριότητα της εποπτευόμενης 
οντότητας, τη θέση του διοριζομένου εντός της εποπτευόμενης οντότητας και τις 
γνώσεις και την εμπειρία του. 

Η αξιολόγηση του εάν ο διοριζόμενος είναι σε θέση να διαθέτει επαρκή χρόνο για τα 
καθήκοντά του περιλαμβάνει δύο στάδια. 

• Πρώτο στάδιο – «Τυπική αξιολόγηση» – με βάση τις παρεχόμενες 
πληροφορίες, η ΕΚΤ καθορίζει κατά πόσον ο χρόνος που δηλώνεται ότι 
διατίθεται είναι πράγματι επαρκής ή κατά πόσον υπάρχουν αμφιβολίες και, 
επομένως, απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση. 

• Δεύτερο στάδιο – «Λεπτομερής αξιολόγηση» – στην περίπτωση που 
εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες κατόπιν της τυπικής αξιολόγησης, 
διενεργείται λεπτομερής αξιολόγηση στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να 
ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες. 

Η προσέγγιση δύο σταδίων δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια κατά 
περίπτωση προσέγγιση όπου αναλύονται όλοι οι συναφείς παράγοντες και 
εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι δείκτες που παρέχονται είναι μόνον 
ενδεικτικοί και δεν οδηγούν αυτομάτως σε αρνητική απόφαση. 

Πρώτο στάδιο – «Τυπική αξιολόγηση» 

Στο πλαίσιο της τυπικής αξιολόγησης της διάθεσης επαρκούς χρόνου εξετάζονται οι 
πληροφορίες που παρέχονται στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητα σε 
σχέση με τους ποιοτικούς παράγοντες που παρατίθενται παρακάτω. 
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Εάν δεν υπάρχουν επιφυλάξεις μετά την εξέταση των εν λόγω ποιοτικών 
παραγόντων, η αξιολόγηση ολοκληρώνεται, κατ’ αρχήν, και θεωρείται θετική χωρίς 
να χρειάζεται η διενέργεια λεπτομερούς αξιολόγησης. 

Αντιθέτως, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις, διεξάγεται λεπτομερής 
αξιολόγηση (όπως περιγράφεται παρακάτω). Η έκθεση σχετικά με τον χρόνο που 
δηλώνουν ότι διαθέτουν οι μη εκτελεστικοί διευθυντές στο πλαίσιο του ΕΕΜ (Report 
on declared time commitment of non-executive directors in the SSM)49 λαμβάνεται 
επίσης υπόψη για να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση 
λεπτομερούς αξιολόγησης. 

Οι ποιοτικοί παράγοντες βάσει των οποίων καθορίζεται ο χρόνος που ένα μέλος του 
διοικητικού οργάνου μπορεί να διαθέτει στα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: 

1. Ο διοριζόμενος ωφελείται από τον προνομιακό υπολογισμό ή από την 
έλλειψη προνομιακού υπολογισμού των θέσεων μέλους διοικητικού 
οργάνου. 

2. Ο αναφερόμενος φόρτος εργασίας εγείρει αμφιβολίες για τους 
ακόλουθους λόγους. 

(α) Ο αναφερόμενος συνολικός φόρτος εργασίας ανά έτος θεωρείται μεγάλος. 

(β) Ο φόρτος εργασίας που δηλώνεται για το πιστωτικό ίδρυμα είναι 
μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται για ομοειδή ιδρύματα, με βάση 
προηγούμενες αξιολογήσεις καταλληλότητας που έχει διενεργήσει η ΕΚΤ.50 

(γ) Από τη σύγκριση μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων51 όσον αφορά τον χρόνο 
που διαθέτουν διάφορα μέλη του διοικητικού οργάνου του ίδιου ιδρύματος 
προκύπτουν ασυνέπειες, π.χ. ένας διοριζόμενος αφιερώνει σημαντικά 
λιγότερο χρόνο σε σχέση με άλλα μέλη (που ασκούν παρόμοια καθήκοντα) 
χωρίς να υπάρχουν δεόντως βάσιμοι λόγοι. 

(δ) Ένας έλεγχος αξιοπιστίας αποκαλύπτει ασυνέπειες, όπως οι εξής. 

(i) Ο πρόεδρος διαθέτει λιγότερο χρόνο από τα τακτικά μη εκτελεστικά 
μέλη. 

(ii) Ο δηλούμενος φόρτος εργασίας που αντιστοιχεί στο πιστωτικό ίδρυμα 
θεωρείται εξαιρετικά μικρός. 

(iii) Σημείωση: Ως γενικός κανόνας, ο αριθμός των ημερών που δηλώνει ο 
διοριζόμενος θα πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον 
αριθμό των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου στις οποίες θα 
συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που θα διαθέτει για τη 
σχετική προετοιμασία και τις μετακινήσεις και του χρόνου για την 

 
49  Report on declared time commitment of non-executive directors in the SSM, Αύγουστος 2019. 
50  Ο δηλούμενος φόρτος εργασίας μπορεί να ελεγχθεί με βάση συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς που 

περιλαμβάνονται στην προαναφερόμενη έκθεση (Report on declared time commitment of non-
executive directors in the SSM). 

51  Βλ. υποσημείωση 49. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
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κατανόηση των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς 
και για τυχόν ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, ο αριθμός των ημερών που απαιτούνται θα 
εξαρτάται από την πολυπλοκότητα, τη φύση και το μέγεθος του 
ιδρύματος (βλ. ποιοτικούς παράγοντες). Στην περίπτωση που ένας 
διοριζόμενος (συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος) κατέχει επίσης 
θέση σε μητρική επιχείρηση ή ένωση η οποία ασχολείται με τις 
δραστηριότητες του ιδρύματος, στη δήλωση σχετικά με τη διάθεση 
επαρκούς χρόνου το ίδρυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον χρόνο 
που διατίθεται στη μητρική επιχείρηση ή ένωση όπου εξετάζονται οι 
δραστηριότητες του ιδρύματος ή, εναλλακτικά, να κάνει αναφορά στον 
χρόνο που διαθέτει ο διοριζόμενος. Εφόσον είναι δυνατόν, μια τέτοια 
αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα θέματα που 
αντιμετωπίζει η μητρική επιχείρηση ή ένωση. Μπορεί να ζητηθεί από 
το πιστωτικό ίδρυμα να παράσχει αυτές τις πληροφορίες εάν δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την 
καταλληλότητα. 

(iv) Ο φόρτος εργασίας δεν συνάδει με ό,τι έχει δηλωθεί στην ίδια ή σε 
προηγούμενες αιτήσεις καταλληλότητας για τον ίδιο διοριζόμενο, π.χ. 
ο φόρτος εργασίας για την ίδια ή ομοειδείς οντότητες παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές. 

(v) Τυχόν άλλες συναφείς ασυνέπειες. 

3. Εφαρμόζονται άλλοι παράγοντες (με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η 
ΕΑΑ ή η ΕΚΤ), όπως οι ακόλουθοι. 

(α) Το ποσοστό συμμετοχής σε συνεδριάσεις (εάν υπάρχουν διαθέσιμες 
πληροφορίες) είναι μικρό. 

(β) Πρόσθετος φόρτος εργασίας επιβάλλεται στον διοριζόμενο, π.χ. 
πρόσθετες αρμοδιότητες όπως συμμετοχή σε επιτροπές ή θέσεις μέλους 
διοικητικού οργάνου οι οποίες ωφελούνται από τις εξαιρέσεις του 
υπολογισμού (δυνάμει του άρθρου 91 παράγραφοι 4 και 5 της CRD). 

(γ) Παρέχονται άλλες συναφείς πληροφορίες από τις ΜΕΟ. 

Δεύτερο στάδιο – «Λεπτομερής αξιολόγηση» 

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες μετά τη διενέργεια της τυπικής 
αξιολόγησης, μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες (κατά 
περίπτωση) κατά την αξιολόγηση της ικανότητας του διοριζομένου να διαθέτει 
επαρκή χρόνο στη θέση. 

Μια λεπτομερής αξιολόγηση γίνεται πάντα κατά περίπτωση. Στη συνέχεια 
παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των παραγόντων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. 
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1. Παράγοντες που συνδέονται με το ίδρυμα. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν 
χαρακτηριστικά της εποπτευόμενης οντότητας στην οποία γίνεται ο διορισμός. 

(α) Μέγεθος του ισολογισμού και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 
Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην περίπτωση: 

(i) μεγάλων και/ή σύνθετων ιδρυμάτων, ιδίως όσων έχουν καθήκοντα 
ενοποίησης σε επίπεδο ομίλου και υποομίλου· 

(ii) ιδρυμάτων που έχουν τον χαρακτήρα «μεταβατικής τράπεζας» (bridge 
bank) ή «κακής τράπεζας» (bad bank) όταν υπάρχει σύνδεση με την 
εφαρμογή σύνθετων μέτρων εξυγίανσης, όπως η πώληση ή 
απομείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί λιγότερος χρόνος στην περίπτωση: 

(i) πιστωτικού ιδρύματος με μικρό μέγεθος ισολογισμού και απλό 
επιχειρηματικό μοντέλο, όπως μια συνεταιριστική τράπεζα ή μια μικρή 
θυγατρική ή ίδρυμα με χαμηλή συνολική στάθμιση εντός του ομίλου· 

(ii) πιστωτικού ιδρύματος που εξειδικεύεται στη διαχείριση μίας μόνο 
κατηγορίας δραστηριοτήτων (όπως η χρηματοδοτική μίσθωση και η 
ανάληψη απαιτήσεων τρίτων (factoring)) εντός του ομίλου· 

(iii) πιστωτικού ιδρύματος όπου ορισμένες λειτουργίες ή δραστηριότητες 
(π.χ. διαχείριση κινδύνων, επιθεώρηση, τεχνολογία της 
πληροφορικής) πραγματοποιούνται για τον όμιλο. 

(β) Συγκεκριμένη φάση στον «κύκλο ζωής» 
Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην περίπτωση 
που ένα πιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται σε φάση εντατικής εργασίας στον 
κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων του, όπως: 

(i) κύρια εγκατάσταση τραπεζικών εργασιών, στην περίπτωση νέας 
άδειας λειτουργίας ως ιδρύματος ή κατόπιν μετατροπής του 
ιδρύματος σε εποπτευόμενη οντότητα από π.χ. ίδρυμα πληρωμών· 

(ii) εκτεταμένες προσαρμογές του επιχειρηματικού μοντέλου του 
πιστωτικού ιδρύματος κατόπιν π.χ. απόκτησης συμμετοχής κατά την 
οποία το πιστωτικό ίδρυμα ενήργησε ως αγοραστής ή αποτέλεσε το 
αντικείμενο της απόκτησης· 

(iii) υλοποίηση σχεδίου ανάκαμψης ή εξυγίανσης, ιδίως στην περίπτωση 
που τα επιβαλλόμενα μέτρα συνδέονται με κρατική ενίσχυση και/ή 
προσβάλλονται μέσω της δικαστικής οδού· 

(iv) άλλες συγκεκριμένες καταστάσεις που επηρεάζουν τις κανονικές 
συνθήκες εργασίας του πιστωτικού ιδρύματος, π.χ. ανάγκη 
διαχείρισης κρίσης που εκκρεμεί σχετικά με τη φήμη ή όταν 
εφαρμόζονται μέτρα έγκαιρης παρέμβασης από τις αρμόδιες αρχές. 
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Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί λιγότερος χρόνος στην περίπτωση που 
ένα πιστωτικό ίδρυμα επί σειρά ετών έχει παύσει να ασκεί «νέες» 
τραπεζικές δραστηριότητες, δηλ. ασκεί τις δραστηριότητές του σε 
«λειτουργία εκκαθάρισης» (run-off) έως ότου ολοκληρωθούν οι 
υφιστάμενες συμβάσεις. Ωστόσο, εάν στη διαδικασία εκκαθάρισης 
περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση και/ή ουσιώδης αντιδικία, η 
πολυπλοκότητα των καθηκόντων του μέλους μπορεί να ενισχυθεί και 
επομένως και ο χρόνος που θα πρέπει να διαθέτει. 

2. Παράγοντες που συνδέονται με τη θέση. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τα 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης θέσης εντός του πιστωτικού ιδρύματος στο 
οποίο γίνεται ο διορισμός. 
Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην περίπτωση 
θέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένα καθήκοντα, εάν είναι ήδη γνωστά κατά 
την αξιολόγηση: 

(α) θέσεις που είναι εκτελεστικές (σε αντίθεση με τις μη εκτελεστικές)· 

(β) θέσεις που περιλαμβάνουν προεδρικά καθήκοντα (εκτελεστικά ή μη 
εκτελεστικά)· θέσεις που συνδέονται με την άσκηση της προεδρίας 
επιτροπών σε επίπεδο διοικητικού οργάνου ή τη συμμετοχή σε αυτές (π.χ. 
επιτροπές διορισμών, αποδοχών, επιθεώρησης ή κινδύνου)· θέσεις που 
σχετίζονται με την επίβλεψη συγκεκριμένων ανεξάρτητων τομέων (π.χ. 
τομέας επιθεώρησης)· 

(γ) θέσεις που συνδέονται με συγκεκριμένα καθήκοντα (π.χ. θέσεις με 
περαιτέρω αρμοδιότητες που απαιτούν μονίμως πρόσθετο φόρτο 
εργασίας). 

Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί λιγότερος χρόνος στην περίπτωση που η θέση 
αξιοποιεί συγκεκριμένες συνέργειες με παράλληλες θέσεις που κατέχει ο 
διοριζόμενος εντός του ίδιου ομίλου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, ιδίως, στην 
περίπτωση που: 

(α) ο διοριζόμενος ασκεί τα ίδια καθήκοντα (π.χ. μη εκτελεστικό μέλος του 
διοικητικού οργάνου) σε πολλές θυγατρικές που έχουν παρόμοια 
επιχειρηματικά μοντέλα και/ή συγκεντρώσεις στην ίδια γεωγραφική 
περιοχή («οριζόντιες» συνέργειες)· 

(β) ο διοριζόμενος εκτελεί καθήκοντα σε διάφορα επίπεδα εντός του ομίλου 
όπου το πεδίο των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο διοριζόμενος στο υψηλότερο 
επίπεδο (π.χ. ως εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου της οντότητας 
του υψηλότερου επιπέδου) συμπληρώνει κατά πολύ το πεδίο των 
αρμοδιοτήτων που ασκεί ο διοριζόμενος στο χαμηλότερο επίπεδο (π.χ. ως 
μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού οργάνου της οντότητας του 
χαμηλότερου επιπέδου) («κάθετες» συνέργειες)· 

(γ) Ο διοριζόμενος είναι μέλος του διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της 
εποπτικής του αρμοδιότητας και έχει τη θέση (σε βάση πλήρους 
απασχόλησης) του εκπροσώπου των εργαζομένων εντός του ιδρύματος. 
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3. Παράγοντες που συνδέονται με τον διοριζόμενο. Οι παράγοντες αυτοί 
αφορούν τα προσόντα, την εμπειρία και τις συνθήκες του διοριζομένου. 

(α) Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί περισσότερος χρόνος στην περίπτωση 
που διαπιστωθεί ότι ένας διοριζόμενος έχει κενά στις θεωρητικές του 
γνώσεις και/ή στην πρακτική του εμπειρία και χρειάζεται κατάρτιση. 

(β) Εάν ένας διοριζόμενος χρειάζεται να παρακολουθήσει πρόγραμμα 
κατάρτισης για κάποια χρονική περίοδο, το διάστημα αυτό θα πρέπει να 
αφαιρεθεί από τον προτεινόμενο χρόνο που απαιτείται να διαθέσει ιδίως το 
πρώτο έτος. 

(γ) Μπορεί να χρειαστεί να διατεθεί λιγότερος χρόνος στην περίπτωση που ο 
διοριζόμενος διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με τη 
θέση και/ή είναι εξοικειωμένος με τις δραστηριότητες του πιστωτικού 
ιδρύματος και/ή του ομίλου. 

Σχήμα 4 
Αξιολόγηση της διάθεσης επαρκούς χρόνου 

 

 

3.5 Συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου 

Το διοικητικό όργανο ως σύνολο πρέπει να κατέχει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, 
δεξιότητες και εμπειρία ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις δραστηριότητες του 
ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων κινδύνων.52 

 
52  Άρθρο 91 παράγραφος 7 της CRD. 

Τυπική αξιολόγησηA

Ελάχιστες πληροφορίες:
 Απαιτούμενος χρόνος για τη θέση
 Πλήρης κατάλογος των καθηκόντων
 Αυτοαξιολόγηση που διενεργείται από το ίδρυμα 

και τον διοριζόμενο

Ποιοτικοί παράγοντες – που οδηγούν σε λεπτομερή 
αξιολόγηση:
 Προνομιακός υπολογισμός ή χωρίς προνομιακό 

υπολογισμό
 Συγκεκριμένες αρμοδιότητες
 Τυχόν άλλοι παράγοντες

 Ο συνολικός φόρτος εργασίας ανά έτος και/ή 
ανά εβδομάδα είναι μεγάλος

 Ο χρόνος που αναφέρεται ότι θα διατεθεί 
είναι λίγος π.χ. είναι χαμηλότερος κάθε 
οριζόμενου δείκτη αναφοράς (όπως στην 
έκθεση με τίτλο «Report on declared time
commitment of non-executive directors in 
SSM»)

 Από τον έλεγχο μεταξύ ομοειδών ιδρυμάτων 
προκύπτουν ασυνέπειες 

 Από τον έλεγχο αξιοπιστίας προκύπτουν 
ασυνέπειες

 Άλλοι παράγοντες

Λεπτομερής αξιολόγησηB

Αναλυτικές πληροφορίες:
 Θέσεις πλήρους απασχόλησης
 Συνέργειες
 Φόρτος εργασίας ανά καθήκον
 Πρόσθετες αρμοδιότητες
 Φύση, μέγεθος και πολυπλοκότητα των 

οντοτήτων
 Μόνιμα/προσωρινά καθήκοντα
 Επιβεβαίωση για συνεχή επιμόρφωση, διαχείριση 

κρίσεων
 Εμπειρία και εξοικείωση με τις δραστηριότητες

Ανάλυση κατά περίπτωση:
Λαμβανομένων υπόψη παραγόντων κατά περίπτωση 
που αφορούν
 Το ίδρυμα
 Τη θέση
 Τον διοριζόμενο

Εάν ένα
είναι
«ΝΑΙ»
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Σε αυτήν την ενότητα του Οδηγού καθορίζονται τα στάδια για την αξιολόγηση της 
συλλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο των αξιολογήσεων καταλληλότητας. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι όταν διενεργείται αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός 
διοριζομένου, το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει επίσης να διενεργεί αξιολόγηση της 
συλλογικής καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου. Η εν λόγω αξιολόγηση 
διενεργείται συμπληρωματικά προς τη συνεχή εποπτεία της συλλογικής 
καταλληλότητας που διενεργούν οι ΜΕΟ. 

Η απαίτηση συλλογικής καταλληλότητας σημαίνει ότι το πιστωτικό ίδρυμα είναι 
υπεύθυνο για τον διορισμό ενός διοικητικού οργάνου το οποίο είναι κατάλληλο και 
κατέχει συλλογικά επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για τη συνετή και 
αποτελεσματική διαχείριση του ιδρύματος. Θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός 
μελών με γνώσεις σε κάθε τομέα ώστε να διενεργείται ουσιαστικός διάλογος, να 
αναπτύσσονται προβληματισμοί και να λαμβάνονται άρτιες αποφάσεις. 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου θα πρέπει συλλογικά να έχουν την ικανότητα να 
εκθέτουν τις απόψεις τους και να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
εντός του διοικητικού οργάνου. Το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διασφαλίζει τόσο την 
ατομική καταλληλότητα των μελών του διοικητικού οργάνου όσο και τη συλλογική 
καταλληλότητα μέσω της σύνθεσης του διοικητικού οργάνου ως συνόλου. 

Οι σχετικές συλλογικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία του διοικητικού οργάνου 
εξαρτώνται από τα βασικά χαρακτηριστικά του ιδρύματος. Όταν καθορίζεται η 
σύνθεση του διοικητικού οργάνου ως συνόλου, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο και τη στρατηγική του, τη διάθεση 
ανάληψης κινδύνων και το πραγματικό προφίλ κινδύνου, καθώς και τη φύση, το 
εύρος και τον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του. 

Γενικά, η αποτελεσματική συλλογική καταλληλότητα περιλαμβάνει τη δέουσα 
κατανόηση όσον αφορά τα εξής: 

• τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος και τους κυριότερους κινδύνους 
που συνδέονται με αυτές· 

• κάθε σημαντική δραστηριότητα του ιδρύματος· 

• τη διακυβέρνηση του ιδρύματος· 

• τα συναφή πεδία αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των κεφαλαιαγορών, της φερεγγυότητας και 
των μοντέλων· 

• τα διοικητικά προσόντα και την εμπειρία· 

• τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων· 

• τον στρατηγικό σχεδιασμό· 

• τη διαχείριση κινδύνου, τη συμμόρφωση και την εσωτερική επιθεώρηση· 

• τα συστήματα πληροφορικής και την ασφάλεια· 



 

Οδηγός για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας – Κριτήρια αξιολόγησης 
 

48 

• τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους·53 

• τις τοπικές, τις περιφερειακές και τις παγκόσμιες αγορές, κατά περίπτωση· 

• το νομοθετικό και ρυθμιστικό περιβάλλον· 

• τη διαχείριση διεθνών και εθνικών ομάδων και των κινδύνων που συνδέονται με 
δομές του ομίλου, κατά περίπτωση. 

Αυτοί οι τομείς μπορούν να αξιολογούνται από το πιστωτικό ίδρυμα με τη χρήση 
ενός πίνακα αξιολόγησης της καταλληλότητας54 και αυτή η αξιολόγηση μπορεί 
επίσης να στηρίζεται από τη συνεχή εποπτεία που ασκεί η ΜΕΟ. Η χρήση πίνακα 
αξιολόγησης της καταλληλότητας ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης αναγνωρίζεται ως 
βέλτιστη πρακτική από την ΕΑΤ και την ΕΑΚΑΑ στις κοινές κατευθυντήριες γραμμές 
τους σχετικά με την καταλληλότητα και η ΕΚΤ συμφωνεί με αυτήν την άποψη. 

Οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και η συλλογική 
καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου 

Οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται ευρέως ως πηγή 
σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι επαρκείς γνώσεις για τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους είναι επομένως απαραίτητη 
προϋπόθεση προκειμένου να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το διοικητικό όργανο 
διαθέτει επαρκή βαθμό συλλογικής καταλληλότητας. Έχουν αναληφθεί διάφορες 
πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση 
της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την άποψη της 
προληπτικής εποπτείας.55 Το διοικητικό όργανο κάθε πιστωτικού ιδρύματος είναι το 
πλέον κατάλληλο να διασφαλίζει ότι οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
λαμβάνονται υπόψη όταν αναπτύσσει τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική, τους 
επιχειρησιακούς στόχους και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του ιδρύματος και να 

 
53  Το διοικητικό όργανο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γνώση, τις δεξιότητες και την εμπειρία στον 

τομέα των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων κατά την αξιολόγηση των μελών του όσον αφορά 
τη συλλογική καταλληλότητα. Οδηγός όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους: 
Εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση σχετικών κινδύνων, Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2020. 

54  Παράρτημα I – Υπόδειγμα για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας. 
55  Από τη σκοπιά της προληπτικής εποπτείας, βλ. ειδικότερα τις ακόλουθες ρυθμιστικές εξελίξεις και 

δημοσιεύσεις: Ανακοίνωση της Επιτροπής, Σχέδιο Δράσης: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης, 
COM(2018) 97 τελικό, Μάρτιος 2018· κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των 
βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/208 (ΕΕ L 198 της 
22.6.2020, σ. 13)· κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για 
την κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες 
αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία για τους ενωσιακούς δείκτες (ΕΕ L 
317 της 9.12.2019, σ. 17)· κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ΕΕ L 
317 της 9.12.2019, σ. 1)· Guide for Supervisors: Integrating climate-related and environmental risks 
into prudential supervision, Network for Greening the Financial System, Μάιος 2020· Discussion paper 
on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms 
(EBA/DP/2020/03), Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, 30 Οκτωβρίου 2020· Οδηγός όσον αφορά τους 
κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους: Εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση και τη 
δημοσιοποίηση σχετικών κινδύνων, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639842/Annex+I+-+Template+for+the+assessment+of+collective+suitability.xlsx/efd99c95-0657-4304-be08-c98f9dd59b20
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επιβλέπει αποτελεσματικά τους εν λόγω κινδύνους.56 Σε αυτό το πεδίο, οι επαρκείς 
συλλογικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία των μελών του διοικητικού οργάνου 
αποτελούν προϋπόθεση για την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων 
στους οποίους μπορεί να εκτίθεται το ίδρυμα. Η επαρκής κατανόηση των κλιματικών 
και περιβαλλοντικών κινδύνων κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματική εποπτεία.57 

Πολυμορφία στο πλαίσιο της συλλογικής καταλληλότητας του 
διοικητικού οργάνου 

Η ΕΚΤ στηρίζει την πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
πολυμορφίας εντός των διοικητικών οργάνων των εποπτευόμενων οντοτήτων.58 Η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για στρατηγικές και ανάληψη κινδύνου εντός των 
ιδρυμάτων μπορεί να επηρεαστεί θετικά στηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα υπόβαθρου, 
εμπειρίας, αξιών, γνωμών και απόψεων στα διοικητικά όργανα των ιδρυμάτων. Η 
πολυμορφία σε όλες τις πτυχές της θα στηρίξει τα όργανα λήψης αποφάσεων των 
ιδρυμάτων.59 Η προώθηση της πολυμορφίας εντός των διοικητικών οργάνων 
απορρέει από την CRD. Η CRD απαιτεί από τα ιδρύματα να περιλαμβάνουν την 
πολυμορφία στα κριτήρια που χρησιμοποιούν για τη σύσταση των διοικητικών 
οργάνων με σκοπό να βελτιωθεί η επίβλεψη των κινδύνων καθώς και η 
ανθεκτικότητα των ιδρυμάτων και αναμένει να λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία 
στην πολιτική τους για τις προσλήψεις. Η CRD θεωρεί ότι η ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διασφάλιση επαρκούς 
εκπροσώπησης του πληθυσμού στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών60 και 
θεσπίζει απαιτήσεις σχετικά με την πολιτική για τις προσλήψεις και τον καθορισμό 
και την επίτευξη στόχου για το ανεπαρκώς εκπροσωπούμενο φύλο.61 Η πολυμορφία 
μπορεί να έχει πολλές πτυχές που είναι σημαντικές για την καλύτερη λειτουργία του 
διοικητικού οργάνου. Πέραν της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων, αυτές οι 
πτυχές της πολυμορφίας αφορούν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, τη 

 
56  Προσδοκία 3, Οδηγός της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους: 

Εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση σχετικών κινδύνων, Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2020. 

57  Προσδοκίες 3.2, 3.3 και 3.4, Οδηγός της ΕΚΤ όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 
κινδύνους: Εποπτικές προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση σχετικών κινδύνων, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2020. 

58  Βλ., για παράδειγμα, την εισαγωγική δήλωση του Frank Elderson στην Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Νοεμβρίου 2020· Άρθρο στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο της 14ης Φεβρουαρίου 2018 με τίτλο «Fit and proper for better governance»· 
Ομιλία της Elisabeth McCaul στις 3 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο «Bank boards and supervisory 
expectations» και Το ιστολόγιο της εποπτείας, «ECB Banking Supervision seeking greater diversity 
within banks», 15 Ιουνίου 2021.  

59  EBA Report on the benchmarking of diversity practices, 8 Ιουλιου 2016.  
60  Αιτιολογική σκέψη 60 της CRD ‒ το φαινόμενο της συναινετικής ομαδικής σκέψης. 
61  Η πολιτική ενός ιδρύματος για τις προσλήψεις θα πρέπει να ενθαρρύνει τα ιδρύματα να επιλέγουν 

υποψηφίους από πίνακες επιτυχόντων που περιλαμβάνουν εκπροσώπους και των δύο φύλων. 
Επιπλέον, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων των σημαντικών κατά την CRD ιδρυμάτων θα πρέπει, 
μεταξύ άλλων, να αξιολογεί την πολυμορφία του διοικητικού οργάνου, να αποφασίζει ως προς τον 
καθορισμό στόχου για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου στο διοικητικό 
όργανο και να προετοιμάζει πολιτική για το πώς θα αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων του ανεπαρκώς 
εκπροσωπούμενου φύλου προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Ο στόχος, η πολιτική και η 
εφαρμογή τους θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Βλ. CRD, αιτιολογική σκέψη 60, άρθρο 88 
παράγραφος 2 και άρθρο 91 παράγραφος 10. 

https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/speeches-oud/opening-statement-by-frank-elderson-to-the-economic-and-monetary-affairs-committee-of-the-european-parliament/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/newsletter/2018/html/ssm.nl180214_4.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2020/html/ssm.sp201203%7E4c2c39db9d.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2021/html/ssm.blog210615%7E31020cb68d.en.html
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1360107/334ed368-7e40-460e-a2d0-bbdc4fd1d4c1/EBA-Op-2016-10%20(Report%20on%20the%20benchmarking%20of%20diversity%20practices).pdf?retry=1
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γεωγραφική προέλευση62 και την ηλικία, γεγονός που στηρίζει την καλύτερη 
λειτουργία του διοικητικού οργάνου.63 Για να στηριχθεί περαιτέρω η έκφραση 
ανεξάρτητης γνώμης και ο κριτικός έλεγχος, αυτές οι άλλες πτυχές της πολυμορφίας 
θα ληφθούν υπόψη εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο.64  

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΤ αξιολογεί την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων ως 
στοιχείο της συλλογικής καταλληλότητας εφόσον επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο. Η 
ΕΚΤ λαμβάνει επίσης υπόψη στις αξιολογήσεις της την πολυμορφία ως προς την 
εμπειρία και το υπόβαθρο. Στα κράτη μέλη στα οποία η εθνική νομοθεσία απαιτεί 
από τα ιδρύματα να προχωρούν σε διορισμούς σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές 
τους ή να έχουν σταθερό ποσοστό μελών του διοικητικού οργάνου για την 
εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούμενου φύλου, η ΕΚΤ διατυπώνει 
σύσταση ή επιβάλλει υποχρέωση στην απόφαση καταλληλότητας για την τήρηση 
των ποσοστώσεων ως προς την εκπροσώπηση των φύλων στους τρέχοντες ή σε 
επόμενους διορισμούς. Είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι η αξιολόγηση της 
πολυμορφίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσον αφορά την καταλληλότητα 
συνδέεται με την καθημερινή εποπτεία: τυχόν αστοχία σε σχέση με τις ποσοστώσεις 
ως προς την εκπροσώπηση των φύλων τίθεται υπόψιν της εποπτευόμενης 
οντότητας που υπόκειται σε συνεχή εποπτεία. Η ΕΚΤ επίσης κάνει αναφορά στις 
οικείες αποφάσεις καταλληλότητας σε τυχόν ευρήματα σχετικά με την πολυμορφία 
στις αξιολογήσεις της διακυβέρνησης.65 Για την περαιτέρω ενίσχυση και τον 
περαιτέρω εξορθολογισμό της αξιολόγησης της πολυμορφίας ως στοιχείου της 
συλλογικής καταλληλότητας, η ΕΚΤ θα αναπτύξει και άλλες σχετικές πολιτικές μέσω 
του δικτύου της με τις ΕΑΑ. 

3.5.1 Πληροφορίες 

Σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με 
την καταλληλότητα, κατά την υποβολή αίτησης καταλληλότητας, το ελάχιστο σύνολο 
πληροφοριών που παρέχεται από το πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με τη συλλογική 
καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου και απαιτείται για τη διενέργεια της 
αξιολόγησης είναι το ακόλουθο: 

• κατάλογος με τα ονόματα των μελών του διοικητικού οργάνου, τους 
αντίστοιχους ρόλους, δεξιότητες και τομείς εξειδίκευσης· 

• δήλωση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας του 
διοικητικού οργάνου ως συνόλου, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο ο διοριζόμενος ενσωματώνεται στη συνολική 

 
62  Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα διευκρινίζουν 

ότι γεωγραφική προέλευση σημαίνει την περιοχή στην οποία ένα πρόσωπο έχει αποκτήσει πολιτισμικό, 
εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό υπόβαθρο, παράγραφος 15. 

63  Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα, Τίτλος ΙV, 
παράγραφος 105. 

64 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα, Γενικό πλαίσιο 
και σκεπτικό, παράγραφοι 42 και 43. 

65  Για παράδειγμα, από τα αποτελέσματα θεματικών ελέγχων ή από πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί 
στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation 
Process - SREP). 
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καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου (δηλ. κατόπιν αξιολόγησης με χρήση 
του πίνακα αξιολόγησης της καταλληλότητας ή με άλλη μέθοδο που έχει 
επιλεχθεί από την εποπτευόμενη οντότητα ή απαιτείται από την οικεία ΕΑΑ). 
Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τον εντοπισμό τυχόν κενών ή αδυναμιών, τα 
μέτρα για την αντιμετώπισή τους και τον βαθμό στον οποίο ο διοριζόμενος 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση όλων των αδυναμιών ή ορισμένων από αυτές. 

• Οι πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω συλλέγονται με τα συνοδευτικά 
έγγραφα (π.χ. το ερωτηματολόγιο σχετικά με την καταλληλότητα). 

3.5.2 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας λαμβάνονται υπόψη οι 
πληροφορίες που παρέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. στο ερωτηματολόγιο 
σχετικά με την καταλληλότητα). Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η αρμόδια αρχή 
αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο ο διοριζόμενος συμβάλλει στη συλλογική 
καταλληλότητα και στην αντιμετώπιση εντοπισμένων αδυναμιών. Επιπλέον, κατά 
περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η συμμόρφωση με εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την 
ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. 

3.5.2.1 Πρακτικά παραδείγματα 

1. Εάν ένας διοριζόμενος προτείνεται για την αντικατάσταση συνταξιοδοτούμενου 
διευθυντή ο οποίος είχε ειδικές γνώσεις τις οποίες χρειάζεται το πιστωτικό 
ίδρυμα σε συλλογικό επίπεδο επειδή, σύμφωνα με προηγούμενες 
αυτοαξιολογήσεις, αφορούν κρίσιμο τομέα (π.χ. γνώση υπηρεσιακής μονάδας 
του ιδρύματος ιδιαίτερα υψηλής εξειδίκευσης), η δήλωση θα μπορούσε να 
εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο διοριζόμενος καλύπτει αυτό το κενό. 

2. Σε περίπτωση που κατά την τελευταία αυτοαξιολόγηση εντοπίστηκαν ορισμένες 
αδυναμίες ως προς τη συλλογική καταλληλότητα, συζητήθηκαν και 
ενσωματώθηκαν σε σχέδιο δράσης που συμφωνήθηκε ανάμεσα στη ΜΕΟ και 
το ίδρυμα, η δήλωση θα μπορούσε να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο 
διοριζόμενος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης. 

3. Σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει αναπροσανατολίσει τις 
δραστηριότητές του (λόγω συγχωνεύσεων, διαθέσεων συμμετοχών ή 
διευρύνσεων) και στην τελευταία αυτοαξιολόγηση προβλέπεται η ανάγκη για 
άλλου είδους γνώσεις και εμπειρία στο διοικητικό όργανο ως αποτέλεσμα αυτών 
των νέων δραστηριοτήτων, η δήλωση θα μπορούσε να προσδιορίζει τις άλλου 
είδους γνώσεις και εμπειρία που καλύπτει ο διοριζόμενος. 
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3.5.2.2 Διόρθωση των κενών 

Το πιστωτικό ίδρυμα είναι πρωτίστως υπεύθυνο για τον εντοπισμό κενών όσον 
αφορά τη συλλογική καταλληλότητα μέσω της αξιολόγησης που διενεργεί για τα μέλη 
του διοικητικού οργάνου. Καθώς η εποπτεία της συλλογικής καταλληλότητας του 
διοικητικού οργάνου είναι ζήτημα που αφορά τη συνεχή εποπτεία της 
διακυβέρνησης, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να αναφέρει αυτά τα κενά στη ΜΕΟ 
και να τα συζητά με αυτήν. Η ΜΕΟ μπορεί να ζητήσει αντίγραφο της 
αυτοαξιολόγησης της συλλογικής καταλληλότητας του διοικητικού οργάνου εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της 
εμπειρίας σε συλλογικό επίπεδο. Η ΜΕΟ μπορεί επίσης να ζητήσει συμπληρωματικά 
έγγραφα σχετικά με την αυτοαξιολόγηση. 

3.6 Αξιολόγηση της ατομικής ευθύνης των μελών των 
διοικητικών συμβουλίων 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου ενός ιδρύματος (όσον αφορά τόσο τα εκτελεστικά 
όσο και τα εποπτικά καθήκοντά του) αναμένεται να κατανοούν δεόντως και να 
συμβάλλουν σε τομείς δραστηριότητας για τους οποίους κάθε μέλος είναι υπόλογο 
σε συλλογικό επίπεδο μαζί με τα άλλα μέλη του διοικητικού οργάνου, ακόμη και αν 
ένα μεμονωμένο μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για συγκεκριμένους τομείς. 

Αυτό επίσης απαιτεί κατανόηση των ρυθμίσεων και δομών διακυβέρνησης του 
ιδρύματος, των δραστηριοτήτων, των κινδύνων και της στρατηγικής διαχείρισης 
κινδύνων. Για τον σκοπό αυτόν, τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει να είναι 
πλήρως ενημερωμένα όσον αφορά όλα τα συναφή ζητήματα ώστε να μπορούν 
ενεργά να συμβάλλουν στις στρατηγικές διαχείρισης και στις αποφάσεις της 
διοίκησης, να τις αμφισβητούν και να τις συζητούν σε συνεχή βάση. 

Το γεγονός ότι ένα μέλος του διοικητικού οργάνου δεν έχει συγκεκριμένο ρόλο ή 
αποκλειστική ευθύνη για κάποιον τομέα δεν το εξαιρεί από την ανάγκη αυτής της 
κατανόησης και, κατ’ επέκταση, από την ανάγκη να προετοιμάζεται και να 
παρεμβαίνει ενεργά και κατόπιν ενημέρωσης στις συζητήσεις του διοικητικού 
συμβουλίου και στη λήψη αποφάσεων. 

Ως εκ τούτου, ένα μέλος του διοικητικού οργάνου που κατέχει ή κατείχε θέση στο 
ίδρυμα κατά τον χρόνο πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζονται 
συγκεκριμένα ευρήματα (π.χ. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, απάτη ή άλλα ευρήματα από επιτόπιες επιθεωρήσεις ή νομικές 
διαδικασίες) μπορεί να είναι υπόλογο για αυτά τα ευρήματα ακόμη και αν δεν 
υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα ευρήματα και τους δικούς του ρόλους και 
αρμοδιότητες στο διοικητικό όργανο. 

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ειδικών περιστάσεων που μπορεί να σχετίζονται με 
μια δεδομένη υπόθεση, πραγματικά περιστατικά που υποδηλώνουν ότι ένας 
διοριζόμενος μπορεί να θεωρηθεί ατομικά υπόλογος για μη συμμόρφωση με τη 
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συλλογική ευθύνη κατάλληλης αντιμετώπισης των ζητημάτων που οδήγησαν στα 
ευρήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά του για τη θέση. 

Ο χρόνος, η σχέση και η βαρύτητα των ευρημάτων θα λαμβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση της ατομικής ευθύνης. 

Η παραπάνω προσέγγιση εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης 
της καταλληλότητας που παρέχονται στις ενότητες 3.1 – 3.3 του παρόντος Οδηγού. 

3.6.1 Πεδίο εφαρμογής 

Αξιολόγηση της ατομικής ευθύνης διενεργείται στο πλαίσιο αξιολόγησης της 
καταλληλότητας όταν πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήρια: 

1. Ο διοριζόμενος είναι66 ή ήταν μέλος του διοικητικού οργάνου σε μία από τις 
ακόλουθες οντότητες κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών στα οποία 
στηρίζονται τα ευρήματα (η οντότητα προέλευσης): 

(α) πιστωτικό ίδρυμα συμπεριλαμβανομένων όλων των θυγατρικών, των 
υποκαταστημάτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και των εταιρειών 
συμμετοχών· ή 

(β) ρυθμιζόμενη οντότητα χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως ορίζεται στον 
CRR·67 και 

2. ο διοριζόμενος αιτείται διορισμό ή επαναδιορισμό στη θέση του προέδρου, του 
διευθύνοντος συμβούλου και/ή του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού 
οργάνου σε κάποια από τις ακόλουθες οντότητες (η «οντότητα προορισμού»): 

(α) εποπτευόμενη οντότητα στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης σημαντικού 
εποπτευόμενου ομίλου· 

(β) πιστωτικό ίδρυμα με τη μεγαλύτερη συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού 
σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου, εάν αυτή η οντότητα δεν είναι η ίδια με 
εκείνη που αναφέρεται στο σημείο α) ανωτέρω· 

(γ) σημαντική εποπτευόμενη οντότητα η οποία δεν αποτελεί μέρος σημαντικού 
εποπτευόμενου ομίλου· ή 

(δ) εποπτευόμενη οντότητα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού 30 δισεκ. ευρώ 
ή περισσότερο. 

 
66  Ο διοριζόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτημα ανάληψης νέου ρόλου στην ίδια οντότητα, π.χ. εσωτερική 

προαγωγή ή αλλαγή ρόλου. 
67  Άρθρο 4 στοιχείο 27 του CRR. 
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3.6.2 Ευρήματα 

Κατά την εξέταση της ατομικής ευθύνης του διοριζομένου λαμβάνονται υπόψη τα 
ευρήματα τα οποία στο πλαίσιο της εποπτείας αναγνωρίζονται ως πρόσφατα, 
συναφή και σοβαρά. Τα ευρήματα μπορεί να έχουν εποπτικό, ρυθμιστικό ή δικαστικό 
χαρακτήρα και να αναφέρονται σε νομικές ή ρυθμιστικές παραβάσεις ή ανεπάρκειες 
στη δραστηριότητα του ιδρύματος. 

Ως ευρήματα νοούνται τα επαρκώς αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά που 
έχουν διαπιστωθεί από φορέα ή αρχή που έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει και να 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς και/ή να 
επιβάλλει μέτρα68 σε περίπτωση παραβάσεων ή ανεπαρκειών. 

Λαμβάνονται υπόψη τα ευρήματα από τους ακόλουθους φορείς ή αρχές: 

(α) αρμόδια αρχή,69 αρμόδια δικαστική ή διωκτική αρχή· 

(β) φορολογική αρχή, αρχή ανταγωνισμού ή αρχή προστασίας δεδομένων· 

(γ) αρχές που εποπτεύουν μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Μπορεί να εξετάζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος όσον αφορά τους φορείς 
και τις αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω: 

(α) εποπτικά μέτρα (προειδοποίηση, οδηγία, χρηματικές ποινές, κυρώσεις 
κ.λπ.)· 

(β) συμφωνίες διακανονισμού·70 

(γ) οριστική δικαστική απόφαση ακόμη και αν εκκρεμεί έφεση· και/ή 

(δ) εκθέσεις επιτόπιων επιθεωρήσεων και επιστολές SREP71, εάν αυτές 
οδηγούν σε εφαρμογή εποπτικών μέτρων. 

3.6.2.1 Πρόσφατα και συναφή ευρήματα 

Τα ευρήματα θεωρούνται συναφή όταν: 

• αφορούν παράβαση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων (π.χ. αναφορικά 
με τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αγορές τίτλων, ασφαλιστικές 

 
68  Όπως ορίζονται στις διατάξεις του εθνικού δικαίου για την εφαρμογή των άρθρων 64 έως 67 και 102 

έως 104 της CRD. 
69  Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με θέματα ΚΞΧ και οι 

εθνικές αρχές της αγοράς, η ΕΚΤ, οι λοιπές ΕΑΑ, ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών (π.χ. η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (US Securities and Exchange Commission – SEC), η Αρχή 
Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority – FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου ή η 
ελβετική αρχή εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς (Financial Market Supervisory Authority – 
FINMA)). 

70  Εφόσον είναι δυνατόν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
71  Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης 
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δραστηριότητες, ΚΞΧ/ΧΤ, διαφθορά, χειραγώγηση της αγοράς, ανταγωνισμό, 
προστασία δεδομένων ή κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών)· και 

• οι παραβάσεις ή ανεπάρκειες έχουν γνωστοποιηθεί στο διοικητικό όργανο. 

Το διάστημα που μεσολαβεί από τον χρόνο των ευρημάτων επίσης λαμβάνεται 
υπόψη. 

3.6.2.2 Σοβαρά ευρήματα 

Για τη διενέργεια αξιολόγησης της ατομικής ευθύνης στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της καταλληλότητας, τα ευρήματα πρέπει επίσης να είναι σοβαρά. Ως σοβαρά 
νοούνται τα ευρήματα τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην οντότητα, στην 
αγορά ή στους καταναλωτές. 

Θα πρέπει να εξετάζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος: 

(α) υπάρχουν διαρθρωτικά αίτια ή συστημικές ανεπάρκειες που έχουν 
διαπιστωθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρμόδια αρχή· 

(β) η παράβαση είχε διάρκεια (δηλ. δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό)· 

(γ) τα ευρήματα αποκαλύπτουν εγκληματική δραστηριότητα, απάτη, αρνητική 
επίδραση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή συστημικό 
χρηματοπιστωτικό κίνδυνο· 

(δ) ως αποτέλεσμα των ευρημάτων, το ίδρυμα τέθηκε σε εκκαθάριση, 
υποβλήθηκε σε διαδικασία διάσωσης ή διαδικασία αναδιάρθρωσης, 
ανάκαμψης ή εξυγίανσης· 

(ε) το επίπεδο αυστηρότητας της ποινής ή του μέτρου που επιβλήθηκε ως 
αποτέλεσμα των ευρημάτων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 
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Πίνακας 4 
Γενική περίληψη της αξιολόγησης όσον αφορά τα πρόσφατα, τα συναφή και τα 
σοβαρά ευρήματα 

Στοιχεία ευρημάτων Δείκτης Παραδείγματα 

Ευρήματα Πραγματικά περιστατικά που έχουν 
διαπιστωθεί από φορέα ή αρχή που 
έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει και 
να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με 
τους κανόνες και τους κανονισμούς 
και/ή να επιβάλλει μέτρα σε 
περίπτωση παραβάσεων ή 
ανεπαρκειών (π.χ. επιβολή 
κυρώσεων, εποπτικών μέτρων). 

Αρμόδια αρχή· αρμόδια δικαστική ή διωκτική αρχή· φορολογική 
αρχή, αρχή ανταγωνισμού ή αρχή προστασίας δεδομένων· αρχές 
που εποπτεύουν μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Εποπτικά μέτρα (προειδοποίηση, οδηγία, χρηματικές ποινές, 
κυρώσεις κ.λπ.), συμφωνίες διακανονισμού, οριστικές δικαστικές 
αποφάσεις ακόμη και αν εκκρεμεί έφεση και/ή εκθέσεις επιτόπιων 
επιθεωρήσεων και επιστολές SREP εάν αυτές οδηγούν σε 
εφαρμογή εποπτικών μέτρων. 

Πρόσφατα Λαμβάνεται υπόψη το διάστημα 
που μεσολαβεί από τον χρόνο των 
ευρημάτων. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που έχει παρέλθει από τον 
χρόνο των ευρημάτων τόσο μικρότερος θα πρέπει να είναι ο 
αντίκτυπός τους στην αξιολόγηση. 

Συναφή Ευρήματα που σχετίζονται με 
παραβάσεις νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων. 

Παραβάσεις νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων αναφορικά 
με τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αγορές τίτλων, 
ασφαλιστικές δραστηριότητες ΚΞΧ/ΧΤ, διαφθορά, χειραγώγηση 
της αγοράς, ανταγωνισμό, προστασία δεδομένων ή κατάχρηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Σοβαρά Ευρήματα τα οποία είχαν σημαντικό 
αντίκτυπο στην οντότητα, στην 
αγορά ή στους καταναλωτές. 

Διαρθρωτικά αίτια ή συστημικές ανεπάρκειες. 

Αποκάλυψη εγκληματικής δραστηριότητας, απάτης, ανεπάρκειας 
όσον αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή συστημικού 
χρηματοπιστωτικού κινδύνου. 

Ως αποτέλεσμα των ευρημάτων, το ίδρυμα τέθηκε σε εκκαθάριση, 
υποβλήθηκε σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, 
ανάκαμψης ή εξυγίανσης. 

 

3.6.3 Κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας και λεπτομερής 
αξιολόγηση 

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σε σχέση με τα ευρήματα πρέπει να αξιολογούνται 
ούτως ώστε να καθορίζεται κατά πόσον ο διοριζόμενος μπορεί να θεωρηθεί ατομικά 
υπόλογος για αυτά. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης μπορεί να έχει αντίκτυπο 
στην καταλληλότητα του διοριζομένου για τη θέση, με βάση ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα κριτήρια καταλληλότητας. 

1. Φήμη:72 ο διοριζόμενος κατείχε ή κατέχει θέση επιρροής και δεν προχώρησε σε 
επαλήθευση, επίβλεψη ή λήψη μέτρων για την αποτροπή των ζητημάτων που 
οδήγησαν στα ευρήματα, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ατομικά υπεύθυνος για 
τους συγκεκριμένους τομείς. Η συμπεριφορά του διοριζομένου μπορεί να 
συνέβαλε στα ζητήματα, εγείροντας ανησυχίες ότι ενήργησε κατά τρόπο που 
δεν συνάδει με υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς, ειλικρίνειας και αξιοπρέπειας. 
Αυτό επιδεινώνεται όταν τα ευρήματα είχαν επίσης αντίκτυπο στη φήμη της 
οντότητας. 

2. Ανεξάρτητη βούληση: τυχόν αδράνεια του διοριζομένου όσον αφορά τα 
ευρήματα μπορεί να υποδηλώνει πρότυπο συμπεριφοράς βάσει του οποίου δεν 
επιδίδεται ενεργά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν προβαίνει σε 
ουσιαστική αξιολόγηση και αμφισβήτηση των αποφάσεων που προτείνονται και 
δεν είναι σε θέση να διαμορφώνει ορθές, αντικειμενικές και ανεξάρτητες 

 
72  Βλ. ενότητα 3.2 σχετικά με τη φήμη. 
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αποφάσεις και κρίσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων 
του.73 Αυτά εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα του διοριζομένου να 
επιδεικνύει θάρρος, πεποίθηση και σθένος, καθώς και την ικανότητα να 
αντιστέκεται στο φαινόμενο της συναινετικής ομαδικής σκέψης (groupthink). 

3. Γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες:74 τυχόν αδράνεια του διοριζομένου όσον 
αφορά τα ευρήματα μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση κατά πόσον διαθέτει τις 
γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες για τη θέση του προέδρου, του 
διευθύνοντος συμβούλου (CEO) ή του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού 
οργάνου, ανεξαρτήτως των άμεσων αρμοδιοτήτων του. Περιλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, τα εξής: 

• γνώση της στρατηγικής της οντότητας, του προφίλ κινδύνου, των 
ρυθμίσεων διακυβέρνησης και των αντίστοιχων ευθυνών, καθώς και 
γνώση της δομής του ομίλου· και/ή 

• ενεργός συμβολή στην τήρηση κατάλληλης νοοτροπίας, εταιρικών αξιών 
και συμπεριφοράς εντός του διοικητικού οργάνου. 

Λεπτομερής αξιολόγηση όλων των σχετικών πραγματικών περιστατικών και 
περιστάσεων όσον αφορά την έννοια της ατομικής ευθύνης διενεργείται, μεταξύ 
άλλων, εξετάζοντας τις ακόλουθες παραμέτρους στους αντίστοιχους χρόνους: 

(α) τον βαθμό επίγνωσης του διοριζομένου (π.χ. καμία επίγνωση, μερική 
επίγνωση ή πλήρης επίγνωση)· 

(β) τη φύση των ρόλων και αρμοδιοτήτων του διοριζομένου (π.χ. πρώτη, 
δεύτερη ή τρίτη γραμμή άμυνας)· 

(γ) το είδος συμπεριφοράς το οποίο επιδεικνύει ο διοριζόμενος (π.χ. αμελής, 
παθητική ή ενεργητική)· 

(δ) λοιπές επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις (π.χ. δομές 
διακυβέρνησης, μικρό μέγεθος του διοικητικού οργάνου, χαμηλές 
βαθμολογίες βάσει SREP για τη διακυβέρνηση, ζητήματα διακυβέρνησης 
που σχετίζονται με τη λειτουργία του διοικητικού οργάνου). 

3.6.4 Διαδικασία 

Η προσέγγιση ως προς την ατομική ευθύνη μπορεί να εφαρμόζεται στις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

(α) τα ευρήματα αφορούν την ίδια οντότητα για την οποία διενεργείται η 
αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του διοριζομένου· 

 
73  Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ, Τίτλος ΙΙΙ, παράγραφος 82. 
74  Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ, Τίτλος ΙΙΙ, παράγραφοι 58-61. 



 

Οδηγός για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας – Κριτήρια αξιολόγησης 
 

58 

(β) τα ευρήματα αφορούν οντότητα που δεν είναι η ίδια με εκείνη για την οποία 
διενεργείται η αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση της καταλληλότητας του 
διοριζομένου. 

Οι καταστάσεις που περιγράφονται παραπάνω στα σημεία α) και β) απαιτούν 
ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση από την άποψη της διαδικασίας. Μπορούν να 
προκύψουν τα ακόλουθα σενάρια: 

(α) ο διοριζόμενος Α προάγεται, αλλάζει ρόλο ή επαναδιορίζεται (σε θέση 
προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή εκτελεστικού μέλους του διοικητικού 
οργάνου) στην οντότητα στην οποία αναφέρονται τα ευρήματα· 

(β) ο διοριζόμενος Β διορίζεται (σε θέση προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου 
ή εκτελεστικού μέλους του διοικητικού οργάνου) σε νέα οντότητα, αλλά τα 
ευρήματα αφορούν οντότητα στην οποία ο διοριζόμενος κατείχε θέση 
μέλους διοικητικού οργάνου στο παρελθόν· 

(γ) ο διοριζόμενος Γ ήδη κατέχει θέση προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή 
εκτελεστικού μέλους του διοικητικού οργάνου σε νέα οντότητα και 
διενεργείται επαναξιολόγηση με βάση σοβαρά ευρήματα που αφορούν 
οντότητα στην οποία ο διοριζόμενος κατείχε θέση μέλους διοικητικού 
οργάνου στο παρελθόν· 

(δ) ο διοριζόμενος Δ κατέχει θέση προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή 
εκτελεστικού μέλους του διοικητικού οργάνου στην οντότητα την οποία 
αφορούν τα ευρήματα και διενεργείται επαναξιολόγηση από την ΕΚΤ. 

3.6.5 Συλλογή πληροφοριών και συνέντευξη όσον αφορά την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας 

Για να αξιολογηθεί κατά πόσον ο διοριζόμενος μπορεί να θεωρηθεί ατομικά 
υπόλογος για ζητήματα που αφορούν την οντότητα προέλευσης ή την οντότητα 
προορισμού, λαμβάνονται πραγματικά στοιχεία από την οντότητα προέλευσης, την 
οντότητα προορισμού και/ή την αρμόδια αρχή της οντότητας στην οποία 
αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται τα ευρήματα. 

Όταν αξιολογείται η ατομική ευθύνη, πρέπει να διενεργείται ειδική συνέντευξη 
αξιολόγησης της καταλληλότητας, εκτός και αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για το 
αντίθετο (ενότητα 6). Σκοπός της συνέντευξης είναι η συλλογή πληροφοριών από 
τον διοριζόμενο σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται τα 
ευρήματα και, τελικά, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας, η λήψη 
εμπεριστατωμένης απόφασης σχετικά με την καταλληλότητα του διοριζομένου για τη 
θέση. 

Για την περίπτωση της επαναξιολόγησης, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 5.2. 
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3.6.6 Αποτέλεσμα αξιολόγησης 

Η λεπτομερής αξιολόγηση της ατομικής ευθύνης θα οδηγεί σε ένα από τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

• θετική απόφαση χωρίς επικουρικές διατάξεις, όταν είναι εφικτή η επιβεβαίωση 
της καταλληλότητας παρά τις ανησυχίες· 

• θετική απόφαση με επικουρικές διατάξεις ή θετική απόφαση που καθορίζει 
εποπτικές προσδοκίες σε σχέση με την εποπτευόμενη οντότητα· και/ή 
εποπτικές προσδοκίες όσον αφορά τη μελλοντική συμπεριφορά του 
διοριζομένου· ή 

• αρνητικό αποτέλεσμα, όταν δεν είναι εφικτή η επιβεβαίωση της καταλληλότητας 
λόγω της σοβαρότητας της ατομικής ευθύνης και της έλλειψης επαρκών 
ελαφρυντικών στοιχείων. 

Αυτά τα πιθανά αποτελέσματα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αρμόδιες αρχές να 
προχωρήσουν σε στενή παρακολούθηση της καταλληλότητας του διοριζομένου και 
στη λήψη περαιτέρω μέτρων στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας της 
διακυβέρνησης της εποπτευόμενης οντότητας. 
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4 Εγκρίσεις όσον αφορά την 
καταλληλότητα 

4.1 Πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού 
οργάνου 

Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να επιτρέπουν σε μέλη του διοικητικού οργάνου να 
διατηρούν μια πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού συμβουλίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 6 της CRD. Η ΕΚΤ πρέπει να ενημερώνει 
τακτικά την ΕΑΤ σχετικά με τέτοιου είδους εγκρίσεις. 

Το ίδρυμα φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πρόσθετη εντολή δικαιολογείται στη 
βάση επαρκούς χρονικής δέσμευσης. Ωστόσο, η διατήρηση πρόσθετης θέσης 
μέλους του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας 
και κάθε αίτηση για έγκριση θα εξετάζεται κατά περίπτωση. Η βάση στην οποία 
στηρίζεται η πρόσθετη εντολή θα πρέπει λοιπόν να τεκμηριώνεται από τον αιτούντα. 

Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που απαιτείται από το ίδρυμα και οι παράγοντες 
που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση περιγράφονται παρακάτω.75 

4.1.1 Πληροφορίες 

Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που απαιτείται είναι: 

(α) πλήρης κατάλογος θέσεων μέλους διοικητικού οργάνου, άλλων θέσεων και 
ειδικών καθηκόντων που απαιτούν διάθεση επαρκούς χρόνου· 

(β) ο αριθμός των ημερών που αφιερώνονται σε κάθε διευθυντική θέση, σε 
άλλες θέσεις και σε ειδικά καθήκοντα και επισκόπηση των κύριων 
καθηκόντων· 

(γ) υπεύθυνη δήλωση του διοριζομένου, επιβεβαιωμένη από το ίδρυμα, ότι 
διαθέτει επαρκή χρόνο για την πρόσθετη εντολή· 

(δ) βάση τεκμηρίωσης της πρόσθετης εντολής (εξαιρετικές περιστάσεις). 

Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση είναι οι εξής: 

(α) εάν το πρόσωπο έχει πλήρη απασχόληση ή εκτελεστική εντολή· 

 
75  Αυτές οι απαιτήσεις συνάδουν με τις παραμέτρους της εφαρμογής του άρθρου 91 παράγραφος 6 της 

CRD όπως περιγράφονται στον Οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών 
ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, ενοποιημένη έκδοση, Νοέμβριος 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.el.pdf
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(β) εάν το πρόσωπο έχει πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως η συμμετοχή σε 
επιτροπές (π.χ. το πρόσωπο είναι πρόεδρος της επιτροπής επιθεώρησης, 
κινδύνου, αποδοχών ή διορισμών σε κάποιο ίδρυμα)· 

(γ) εάν η οντότητα είναι ρυθμιζόμενη ή εισηγμένη, ποια η φύση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή των διασυνοριακών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, οι εσωτερικές δομές του ομίλου και εάν υπάρχουν ή όχι 
συνέργειες· 

(δ) εάν το πρόσωπο ωφελείται ήδη από την προνομιακή καταμέτρηση 
διευθυντικών θέσεων· 

(ε) εάν η εντολή είναι μόνο προσωρινή, δηλαδή για διάστημα μικρότερο από 
τη διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου· 

(στ) εάν η εμπειρία του προσώπου στο διοικητικό όργανο ή την οντότητα είναι 
τέτοια ώστε να μπορεί να εκτελεί καθήκοντα με μεγαλύτερη οικειότητα και, 
ως εκ τούτου, αποτελεσματικότητα. 

4.2 Συνδυασμός καθηκόντων προέδρου και διευθύνοντος 
συμβούλου 

Σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της CRD, ο πρόεδρος του 
διοικητικού οργάνου ενός πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο των εποπτικών του 
αρμοδιοτήτων δεν πρέπει να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου 
(CEO) στο ίδιο ίδρυμα, εκτός αν αυτό είναι δικαιολογημένο από το ίδρυμα και 
εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές.76 

Για να διασφαλίζεται ότι η διακυβέρνηση του ιδρύματος δεν υπονομεύεται με 
κανέναν τρόπο, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται μόνο για την 
περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να υφίστανται οι περιστάσεις που την 
αιτιολογούν, όπως παρουσιάζεται από το αιτούν ίδρυμα. Μετά από περίοδο έξι 
μηνών από την έκδοση της απόφασης της ΕΚΤ με την οποία εγκρίνεται ο 
συνδυασμός των δύο λειτουργιών, το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να αξιολογεί κατά 
πόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι περιστάσεις που την αιτιολογούν και να 
ενημερώνει σχετικά την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ μπορεί να ανακαλέσει την άδεια όταν κρίνει ότι 
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σχετικά με τη συνεχιζόμενη ύπαρξη των εξαιρετικών 
περιστάσεων δεν είναι ικανοποιητικό. Σε περίπτωση που επιτρέπεται ο πρόεδρος να 
αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα, το ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει μέτρα 
αντιμετώπισης τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στους ελέγχους της εποπτευόμενης 
οντότητας.77 

 
76  Η εθνική νομοθεσία με την οποία μεταφέρεται η CRD στην εσωτερική έννομη τάξη μπορεί απλώς να 

αποκλείει τη δυνατότητα συνδυασμού της άσκησης καθηκόντων προέδρου με την άσκηση καθηκόντων 
διευθύνοντος συμβούλου. 

77  Για παράδειγμα, ορίζοντας ένα μέλος του διοικητικού οργάνου ή ένα ανώτερο ανεξάρτητο μέλος του 
διοικητικού οργάνου ως επικεφαλής ή έχοντας μεγαλύτερο αριθμό μη εκτελεστικών μελών του 
διοικητικού οργάνου στο πλαίσιο της εποπτικής του αρμοδιότητας. 
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Το ίδρυμα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που 
δικαιολογούν τον συνδυασμό των δύο λειτουργιών (π.χ. εξαιρετικές περιστάσεις, μια 
προσωρινή κατάσταση) και να διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να 
διασφαλίζει ότι η διακυβέρνηση του διοικητικού οργάνου δεν υπονομεύεται με 
κανέναν τρόπο. 

Άδεια δεν χορηγείται εάν η εθνική νομοθεσία αποκλείει τον πρόεδρο από 
οποιαδήποτε εκτελεστική λειτουργία. Κατά την αξιολόγηση της διακυβέρνησης του 
διοικητικού οργάνου και των εξαιρετικών λόγων για τον συνδυασμό των λειτουργιών, 
λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που περιγράφονται παρακάτω. 

Εάν προσδιορίζεται επαρκώς ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη διακυβέρνηση του διοικητικού 
οργάνου, μπορεί να επιβληθεί προϋπόθεση (ειδικότερα ότι ο συνδυασμός θα 
επιτρέπεται μόνο για μικρό διάστημα). 

4.2.1 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Η ΕΚΤ θα αξιολογεί τους ακόλουθους παράγοντες:78 

• τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους οι περιστάσεις κρίνονται 
εξαιρετικές· εν προκειμένω, η ΕΚΤ δεν θεωρεί ότι αρκεί το γεγονός ότι ο 
συνδυασμός επιτρέπεται βάσει του εθνικού δικαίου· 

• τις επιπτώσεις στους ελέγχους του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης του 
πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι επιπτώσεις αυτές 
θα μετριαστούν λαμβάνοντας υπόψη: 

• τη φύση, το πεδίο, την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των 
δραστηριοτήτων, τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου διακυβέρνησης όσον 
αφορά το εφαρμοστέο εταιρικό δίκαιο ή τις ιδιομορφίες του καταστατικού 
του ιδρύματος και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επιτρέπουν ή εμποδίζουν 
τον διαχωρισμό της διοικητικής λειτουργίας από την εποπτική λειτουργία· 

• την ύπαρξη και το μέγεθος διασυνοριακών δραστηριοτήτων· 

• τον αριθμό, την ποιότητα και τη φύση των μετόχων: γενικά μια 
διαφοροποιημένη βάση μετόχων ή η εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν 
μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση τέτοιας άδειας, ενώ ο κατά 100% έλεγχος 
της οντότητας από μητρική επιχείρηση που συμμορφώνεται πλήρως με 
τον διαχωρισμό των λειτουργιών προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου 
και παρακολουθεί στενά τη θυγατρική της μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση 
τέτοιας άδειας. 

 
78  Αυτοί οι παράγοντες συνάδουν με τις παραμέτρους της εφαρμογής του άρθρου 88 της CRD όπως 

εγκρίθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 16 Ιουλίου 2015 στο πλαίσιο των 
αποφάσεων πολιτικής σχετικά με τις εθνικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες. Οδηγός της ΕΚΤ 
σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, 
ενοποιημένη έκδοση, Νοέμβριος 2016. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.el.pdf
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Είναι σαφώς ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος να αποδείξει στην ΕΚΤ ότι θα 
θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με το σχετικό εθνικό δίκαιο προκειμένου 
να μετριάσει τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στους ελέγχους του πλαισίου εταιρικής 
διακυβέρνησης του πιστωτικού ιδρύματος. 

4.3 Διαδικασία αίτησης χορήγησης άδειας για την κατοχή 
πρόσθετης θέσης μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού 
οργάνου ή τον συνδυασμό των καθηκόντων του 
προέδρου με τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου 

Ο κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ δεν προβλέπει ειδική διαδικασία όσον αφορά την 
αίτηση χορήγησης άδειας για την κατοχή πρόσθετης θέσης μη εκτελεστικού μέλους 
διοικητικού οργάνου (ενότητα 4.1) ή την ταυτόχρονη άσκηση των καθηκόντων του 
προέδρου με τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου (ενότητα 4.2). Ως εκ 
τούτου, ισχύει το άρθρο 95 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ και λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθες διαδικαστικές πτυχές και για τα δύο είδη αίτησης. 

4.3.1 Αίτηση από το πιστωτικό ίδρυμα ή από τον διοριζόμενο; 

Ούτε στο άρθρο 91 παράγραφος 6 ούτε στο άρθρο 88 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της 
CRD δεν προσδιορίζεται ποιος πρέπει να αιτείται τη χορήγηση αυτής της άδειας. Στο 
άρθρο 95 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ αναφέρεται ρητώς ότι 
οι αιτήσεις υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα. Ανάλογα με την εθνική 
νομοθεσία, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του ή 
για λογαριασμό του ενδιαφερομένου. 

4.3.2 Πότε πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση; 

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβάλλεται εκ των προτέρων, δηλ. 
προτού το μέλος του διοικητικού οργάνου αναλάβει πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού 
μέλους ή συνδυαστούν τα καθήκοντα του προέδρου με τα καθήκοντα του 
διευθύνοντος συμβούλου. 

4.3.3 Συντονισμός των αιτήσεων καταλληλότητας που υποβάλλονται 
ταυτόχρονα 

Όταν ένα αίτημα χορήγησης άδειας σε μέλος του διοικητικού οργάνου για την κατοχή 
πρόσθετης θέσης μη εκτελεστικού μέλους ή τον συνδυασμό των καθηκόντων του 
προέδρου με τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου υποβάλλεται ταυτόχρονα 
με αίτηση αρχικής αξιολόγησης (ή ανανέωσης) της καταλληλότητας (άρθρο 93 του 
κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ) ή επαναξιολόγησης (άρθρο 94 του κανονισμού για 
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το πλαίσιο ΕΕΜ), οι αξιολογήσεις μπορούν να ενοποιηθούν για λόγους απλότητας 
και αποτελεσματικότητας. 

Το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να παρέχει στην ΕΚΤ και την ΕΑΑ όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται προκειμένου η ΕΚΤ να αποφανθεί για όλα αυτά τα ζητήματα (δηλ. 
για την αξιολόγηση της καταλληλότητας, τη διαδικασία όσον αφορά την πρόσθετη 
θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού οργάνου και τη διαδικασία όσον αφορά τον 
συνδυασμό των καθηκόντων του προέδρου με τα καθήκοντα του διευθύνοντος 
συμβούλου). 
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5 Καταστάσεις που οδηγούν σε 
αξιολόγηση της καταλληλότητας πέραν 
των αρχικών διορισμών 

5.1 Μεταβολές ρόλων, ανανεώσεις θητείας και αποχωρήσεις 

Η σύνθεση ενός διοικητικού οργάνου δεν παραμένει στατική. Όλη η δυναμική του 
διοικητικού οργάνου καλύπτεται από τον ευρύ όρο «μεταβολή» στο άρθρο 93 του 
κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Ο όρος αυτός μπορεί να αναφέρεται σε: 

• νέο αρχικό διορισμό, δηλ. ένα νέο μέλος εντάσσεται στο διοικητικό όργανο κατά 
την άσκηση είτε των διοικητικών είτε των εποπτικών αρμοδιοτήτων του (αυτό 
συνεπάγεται αίτηση αξιολόγησης της καταλληλότητας και αρχική αξιολόγηση)· 

• μεταβολή του ρόλου υπάρχοντος μέλους του διοικητικού οργάνου· 

• ανανέωση της εντολής υπάρχοντος μέλους· 

• αποχώρηση μέλους του διοικητικού οργάνου, ανεξαρτήτως των ειδικών 
συνθηκών (απομάκρυνση, συνταξιοδότηση, μη ανανέωση κ.λπ.). 

Η παρούσα ενότητα καλύπτει τα τρία τελευταία είδη μεταβολής σε ένα διοικητικό 
όργανο. 

5.1.1 Γενικός κανόνας 

Ο τρόπος με τον οποίο ένα πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιεί τη μεταβολή στην ΕΑΑ 
καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία79 (π.χ. αίτηση, επιστολή). 

5.1.2 Μεταβολή ρόλου 

Για τους σκοπούς της αίτησης, ως «μεταβολή ρόλου» νοούνται τα εξής: 

1. προτείνεται ο διορισμός ενός μη εκτελεστικού μέλους ως εκτελεστικού μέλους ή 
το αντίστροφο· 

2. προτείνεται ο διορισμός μέλους ως προέδρου, ως προέδρου μίας 
εξειδικευμένης επιτροπής του διοικητικού οργάνου ή ως διευθύνοντος 
συμβούλου. 

 
79  Η ΕΚΤ επιδιώκει να εναρμονίσει σε εύθετο χρόνο τις μεθόδους γνωστοποίησης στα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη. 
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Η εθνική νομοθεσία ενδέχεται να απαιτεί νέα αξιολόγηση της καταλληλότητας για 
λοιπές μεταβολές. 

Τα κριτήρια που επηρεάζονται περισσότερο από τυχόν μεταβολή ρόλου είναι οι 
γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία του μέλους, αλλά και η διάθεση επαρκούς 
χρόνου, η σύγκρουση συμφερόντων80 και η συλλογική καταλληλότητα. Η φήμη 
συνήθως δεν επηρεάζεται από τη μεταβολή ρόλου. 

5.1.3 Ανανέωση θητείας 

Όταν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία απόφαση καταλληλότητας, αυτή η 
απόφαση λαμβάνεται από την ΕΚΤ. Εκτός αν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία 
πλήρης επαναξιολόγηση σε βάθος και των πέντε κριτηρίων καταλληλότητας, ο 
διοριζόμενος θα θεωρείται κατάλληλος εφόσον δεν έχουν προκύψει νέα πραγματικά 
περιστατικά από την τελευταία αξιολόγηση της καταλληλότητας. 

5.1.4 Αποχώρηση 

Οι αποχωρήσεις επίσης οδηγούν σε μεταβολές στο διοικητικό όργανο. Ωστόσο, 
καμία απόφαση δεν λαμβάνεται από την ΕΚΤ σε περίπτωση αποχώρησης μελών 
διοικητικού οργάνου, αλλά η ΕΚΤ (ΜΕΟ) μπορεί να πάρει συνέντευξη από το μέλος 
που αποχωρεί για να κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες της αποχώρησης από το 
διοικητικό όργανο και να ενημερώσει τη συνεχή εποπτεία του πιστωτικού ιδρύματος. 

5.2 Επαναξιολογήσεις 

Τα μέλη του διοικητικού οργάνου πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι κατάλληλα για την 
άσκηση των καθηκόντων για τα οποία έχουν διοριστεί. Η αποκάλυψη νέων 
πραγματικών περιστατικών (δηλ. τυχόν πραγματικών περιστατικών που ήταν 
άγνωστα στις αρμόδιες αρχές κατά τον χρόνο της αρχικής αξιολόγησης, 
συμπεριλαμβανομένων και λοιπών ζητημάτων που μπορεί να επηρεάσουν την 
αρχική αξιολόγηση της καταλληλότητας) ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση 
του μέλους του διοικητικού οργάνου81 από την ΕΚΤ. Σε σοβαρές περιπτώσεις, αυτό 
μπορεί να καταλήξει στην απομάκρυνση του μέλους από το διοικητικό όργανο 
(άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού ΕΕΜ). Τέτοιου είδους νέα 
πραγματικά περιστατικά μπορεί να προκύψουν από διαφορετικές πηγές (βλ. ενότητα 
5.3.1). 

 
80  Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να υπάρχει όταν ένα μέλος ασκεί άλλα καθήκοντα εντός του ιδίου 

ομίλου στον οποίο ανήκει η εποπτευόμενη οντότητα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος προτείνεται για θέση 
μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού οργάνου στη μητρική εταιρεία, αλλά παραμένει εκτελεστικό 
μέλος του διοικητικού οργάνου θυγατρικής, αυτό μπορεί να προκαλεί νέα σύγκρουση συμφερόντων. 

81  Όταν κάτοχοι καίριων θέσεων αξιολογούνται στο συμμετέχον κράτος μέλος και σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία επίσης απαιτείται επαναξιολόγηση κάποιου κατόχου καίριας θέσης. 
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Οι επαναξιολογήσεις είναι μια μορφή αποτελεσματικής εποπτείας αλλά συνήθως 
διενεργούνται σε σοβαρές περιπτώσεις, καθώς απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες 
και ξεχωριστές διαδικαστικές εγγυήσεις. 

Τα κριτήρια καταλληλότητας πρέπει να πληρούνται σε συνεχή βάση. Η 
καταλληλότητα κάθε προσώπου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναξιολόγησης 
ανά πάσα στιγμή. 

Οι επαναξιολογήσεις διαχωρίζονται από τις διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα, όπως 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ή προσωρινός αποκλεισμός από την άσκηση 
καθηκόντων, που επιβάλλονται σε μέλος του διοικητικού οργάνου το οποίο, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νομοθεσία, είναι υπεύθυνο για 
παραβάσεις εποπτικών απαιτήσεων (άρθρο 65 παράγραφος 2 της CRD σε 
συνδυασμό με το άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και στ) της CRD). Σε αντίθεση 
με τις διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα, οι επαναξιολογήσεις κατόπιν πρωτοβουλίας της 
αρμόδιας αρχής αφορούν τη διενέργεια προληπτικής αξιολόγησης με βάση 
διαθέσιμα στοιχεία και δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη πραγματική παράβαση εποπτικών 
απαιτήσεων. 

5.3 Προσέγγιση της αξιολόγησης 

Σχήμα 5 
Προσέγγιση της αξιολόγησης 

 

 

Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει νέες πληροφορίες, αξιολογεί (εφόσον απαιτείται σε 
συνεργασία με την ΕΑΑ): (i) κατά πόσον αυτές οι πληροφορίες περιέχουν 
πραγματικά περιστατικά82 τα οποία θεωρούνται νέα (συμπεριλαμβανομένων 
πραγματικών περιστατικών που δεν είναι γνωστά κατά τη στιγμή της αρχικής 
αξιολόγησης)· (ii) κατά πόσον αυτά τα νέα πραγματικά περιστατικά έχουν επαρκή 
αποδεικτική αξία και μπορούν να επηρεάσουν την καταλληλότητα μέλους του 
διοικητικού οργάνου ή κατόχου καίριας θέσης, ενδεχομένως οδηγώντας σε 
επαναξιολόγηση (αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως φάση προεπιλογής). Εάν 
κατά τη φάση προεπιλογής η ΕΚΤ καταλήξει ότι τα νέα πραγματικά περιστατικά είναι 
σημαντικά και ενδέχεται να επηρεάσουν την καταλληλότητα μέλους του διοικητικού 
οργάνου ή κατόχου καίριας θέσης, ξεκινά τη διαδικασία επαναξιολόγησης (πρώτο 
στάδιο83 και, εφόσον απαιτείται, δεύτερο στάδιο84). Διαφορετικά το πρώτο στάδιο 
δεν θα πρέπει να ξεκινά. Η ΜΕΟ μπορεί να καλέσει ανά πάσα στιγμή το ίδρυμα σε 

 
82  Αυτό θα πρέπει επίσης να εκλαμβάνεται ότι αφορά τυχόν άλλο ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την 

αρχική αξιολόγηση (άρθρο 94 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ). 
83  Η διαδικασία επαναξιολόγησης ξεκινά στο πρώτο στάδιο. 
84  Το δεύτερο στάδιο διενεργείται μόνο εάν απαιτείται απόφαση της ΕΚΤ. 

Φάση προεπιλογής
(αξιολόγηση αποδεικτικών 

στοιχείων και πιθανού 
αντικύπου νέων 
πληροφοριών)

Επαναξιολόγηση - πρώτο 
στάδιο

(προληπτική αξιολόγηση 
νέων πραγματικών 
περιστατικών, του 

ουσιώδους των εν λόγω 
περιστατικών και του 

αντικτύπου τους) 

Επαναξιολόγηση - δεύτερο 
στάδιο

(έκδοση απόφασης της ΕΚΤ)
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εποπτικό διάλογο για τα νέα πραγματικά περιστατικά στο πλαίσιο της συνεχούς 
εποπτείας. 

Με την επιφύλαξη των παραπάνω, ευρήματα ή πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και μπορεί 
να επηρεάσουν την καταλληλότητα μελών του διοικητικού οργάνου θα πρέπει να 
εντάσσονται στο πρώτο στάδιο. 

Η διαδικασία επαναξιολόγησης βασίζεται πάντα σε τυχόν νέα πραγματικά 
περιστατικά ή ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την αρχική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας και, ως εκ τούτου, την καταλληλότητα ενός διευθυντικού στελέχους 
(άρθρο 94 παράγραφος 2 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ). Κατά το πρώτο 
στάδιο η ΕΚΤ σε συνεργασία με τις ΕΑΑ διενεργεί την προληπτική αξιολόγηση των 
νέων πραγματικών περιστατικών, του ουσιώδους των εν λόγω περιστατικών και του 
βαθμού στον οποίο επηρεάζουν την καταλληλότητα του προσώπου. Εάν η ΕΚΤ 
καταλήξει ότι τα νέα πραγματικά περιστατικά έχουν ουσιώδη χαρακτήρα και 
ενδέχεται να επηρεάσουν σοβαρά την αρχική αξιολόγηση, μπορεί να εκδώσει νέα 
απόφαση (δεύτερο στάδιο).85 

Η διαδικασία επαναξιολόγησης δεν περιλαμβάνει πάντοτε και τα δύο στάδια, 
δεδομένου ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μετά τη φάση προεπιλογής ή το πρώτο 
στάδιο. Αυτό θα συμβεί εάν τα πραγματικά περιστατικά δεν έχουν επαρκώς ουσιώδη 
χαρακτήρα· εάν ο αντίκτυπος των πραγματικών περιστατικών στην καταλληλότητα 
δεν θεωρείται επαρκώς σοβαρός· εάν τα νέα πραγματικά περιστατικά δεν μπορούν 
να συνδεθούν με κάποιο μέλος του διοικητικού οργάνου ή με κάτοχο καίριας θέσης· 
εάν άλλα μέτρα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας (π.χ. παραίτηση ή 
άλλα μέτρα που λαμβάνει η ΕΚΤ ή το πιστωτικό ίδρυμα ως αποτέλεσμα εποπτικού 
διαλόγου). Ομοίως, η διαδικασία επαναξιολόγησης μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί 
με το δεύτερο στάδιο αλλά χωρίς οριστική απόφαση της ΕΚΤ (π.χ. εάν το μέλος του 
διοικητικού οργάνου ή το πρόσωπο που κατέχει καίρια θέση παραιτηθεί κατά το 
δεύτερο στάδιο). 

5.3.1 Επαναξιολόγηση - πρώτο στάδιο (προληπτική αξιολόγηση νέων 
πραγματικών περιστατικών, του ουσιώδους των εν λόγω 
περιστατικών και του αντίκτυπού τους) 

Το πρώτο στάδιο αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας επαναξιολόγησης. Αυτό 
το στάδιο περιλαμβάνει πλήρη προληπτική αξιολόγηση από την ΕΚΤ σε 
συνεργασία με τις ΕΑΑ των νέων πραγματικών περιστατικών, του ουσιώδους των εν 
λόγω περιστατικών και του αντικτύπου τους. Το πρώτο στάδιο προηγείται πάντοτε 
του δεύτερου σταδίου. 

 
85  Το δεύτερο στάδιο διενεργείται με επιφύλαξη των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται από τις ΕΑΑ 

στο πλαίσιο των διαδικασιών επαναξιολόγησης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και βασίζονται 
στην οικεία εθνική νομοθεσία. 
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Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει: 1) συγκέντρωση πληροφοριών· 2) ανάλυση 
πληροφοριών· 3) συμπέρασμα σχετικά με το ουσιώδες των πραγματικών 
περιστατικών, τη σοβαρότητα του αντικτύπου και τις επόμενες ενέργειες. 

1. Συγκέντρωση πληροφοριών 

Ως νέα πραγματικά περιστατικά νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που είναι 
άγνωστα στις αρμόδιες αρχές κατά τον χρόνο της αρχικής αξιολόγησης. Νέα 
πραγματικά περιστατικά ενδέχεται να προκύψουν από τις ακόλουθες πηγές 
(ενδεικτικός κατάλογος): 

(α) Την εποπτευόμενη οντότητα, μέλη του διοικητικού οργάνου, πρόσωπα που 
κατέχουν καίριες θέσεις. 

(β) Την αρμόδια αρχή: στο πλαίσιο της συνεχούς εποπτείας ή μέσω επιτόπιων 
επιθεωρήσεων, η αρμόδια αρχή παρακολουθεί την καταλληλότητα των 
μελών του διοικητικού οργάνου. Εάν η αρμόδια αρχή εντοπίσει στοιχεία 
τυχόν μεταβολών (π.χ. επιβολή νέων εποπτικών μέτρων ή έναρξη 
διαδικασιών κυρώσεων) που ενδέχεται να επηρεάσουν την καταλληλότητα 
κάποιου μέλους, μπορεί να χρειαστεί επαναξιολόγηση από την αρμόδια 
αρχή. 

(γ) Λοιπές πηγές: πληροφορίες που λαμβάνονται από το κοινό (π.χ. από τον 
Τύπο, από καταγγέλοντες, από ερωτήσεις του κοινού, από λοιπούς 
δημόσιους φορείς (π.χ. ΕΑΑ, άλλες αρχές των αγορών), από άλλες 
υπηρεσιακές μονάδες της ΕΚΤ και άλλες αξιόπιστες και ουσιώδεις εκθέσεις 
(π.χ. εσωτερικές εκθέσεις της εποπτευόμενης οντότητας, εκθέσεις 
ελεγκτών, εκθέσεις που έχουν ζητηθεί από την εποπτευόμενη οντότητα και 
λοιπές εκθέσεις τρίτων). 

Η εποπτευόμενη οντότητα υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΑΑ τυχόν νέα 
πραγματικά περιστατικά τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την αρχική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας ενός μέλους με βάση ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα κριτήρια 
καταλληλότητας86 ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην 
καταλληλότητα διευθυντικού στελέχους χωρίς περιττή καθυστέρηση από τη στιγμή 
που καθίστανται γνωστά στην εποπτευόμενη οντότητα ή στο σχετικό διευθυντικό 
στέλεχος (άρθρο 94 παράγραφος 1 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ). Στη 
συνέχεια, η ΕΑΑ πρέπει να ενημερώσει την ΕΚΤ χωρίς περιττή καθυστέρηση σχετικά 
με τα νέα πραγματικά περιστατικά ή ζητήματα. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την αρχική και τη συνεχή 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των 
προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.87 Ως εκ τούτου, η εποπτευόμενη οντότητα 

 
86  Δεν περιλαμβάνεται η συλλογική καταλληλότητα δεδομένου του αντικτύπου στο διοικητικό όργανο ως 

σύνολο και όχι σε μεμονωμένο πρόσωπο. 
87  Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές για εποπτικούς σκοπούς 

(Τίτλος II, παράγραφος 25 των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με 
την καταλληλότητα). 
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θα πρέπει επίσης να διενεργεί τη δική της επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των 
μελών του διοικητικού οργάνου ή των κατόχων καίριων θέσεων οι οποίοι ενδέχεται 
να επηρεαστούν από τα νέα πραγματικά περιστατικά ή ζητήματα. Η εποπτευόμενη 
οντότητα θα πρέπει με δική της πρωτοβουλία, ή κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων 
αρχών, να υποβάλλει την επαναξιολόγησή της στην ΕΑΑ ή στην ΕΚΤ. 

Εύρος πληροφοριών 

Η ΕΚΤ μπορεί να απαιτήσει από πρόσωπα να παράσχουν όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την ακριβή αξιολόγηση των νέων πραγματικών περιστατικών. 
Μπορεί να διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες για οποιοδήποτε πρόσωπο και, για 
αυτόν τον σκοπό, η ΕΚΤ έχει το δικαίωμα να ζητά τις σχετικές πληροφορίες στο 
πλαίσιο συνεντεύξεων ή με άλλο τρόπο (άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε του 
κανονισμού ΕΕΜ). 

Στις σχετικές πληροφορίες συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, τα εξής: 

• η εσωτερική επαναξιολόγηση της ίδιας της εποπτευόμενης οντότητας· 

• συνεντεύξεις και ακροάσεις μελών του διοικητικού οργάνου και κατόχων καίριας 
θέσης, καθώς και λοιπών σχετικών προσώπων (κατά περίπτωση)· 

• πληροφορίες που διασαφηνίζουν τα νέα πραγματικά περιστατικά, λεπτομερής 
περιγραφή των νέων πραγματικών περιστατικών, χρονολόγιο γεγονότων (π.χ. 
δικαστικές αποφάσεις, ευρήματα επιτόπιων επιθεωρήσεων, ευρήματα 
εισαγγελικών αρχών, αποφάσεις εποπτικών ή άλλων δημόσιων αρχών, 
πρακτικά διοικητικού συμβουλίου, εκθέσεις ελεγκτών κ.λπ.)· 

• πληροφορίες που αναφέρονται στα αίτια, όπου τα νέα πραγματικά περιστατικά 
αφορούν ανεπάρκειες στην εποπτευόμενη οντότητα· 

• πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και τις θέσεις που 
κατείχαν (π.χ. θέσεις που κατείχαν ως μέλη του διοικητικού οργάνου, κάτοχοι 
καίριων θέσεων, μέλη σε σχετικές επιτροπές)· 

• πληροφορίες σχετικά με το εποπτικό ιστορικό της εποπτευόμενης οντότητας 
(εποπτικά ευρήματα της ΜΕΟ, π.χ. εις βάθος αξιολογήσεις (deep-dive 
assessments), SREP· εποπτικά ευρήματα ΕΑΑ, π.χ. προηγούμενα πρόστιμα, 
διοικητικά μέτρα· έγγραφα της εποπτευόμενης οντότητας, π.χ. 
αυτοαξιολογήσεις διοικητικών οργάνων και των αντίστοιχων επιτροπών, 
πρακτικά διοικητικού συμβουλίου)· 

• πληροφορίες που επισημαίνουν τη σχέση μεταξύ των νέων πραγματικών 
περιστατικών και των ρόλων και αρμοδιοτήτων του επίμαχου μέλους του 
διοικητικού οργάνου ή του κατόχου καίριας θέσης (έγγραφα που προσδιορίζουν 
τους διαύλους αναφοράς ή περιγράφουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες, 
όπως εγχειρίδια διακυβέρνησης, εσωτερικά οργανογράμματα, καταστατικό της 
εταιρείας, επιστολές διορισμού ή περιγραφές θέσεων εργασίας, κώδικες 
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εταιρικής διακυβέρνησης, προηγούμενες αιτήσεις καταλληλότητας, εσωτερικοί 
κανονισμοί, δημόσιες εκθέσεις διακυβέρνησης)· 

2. Ανάλυση πληροφοριών 

Ο χαρακτηρισμός ενός νέου πραγματικού περιστατικού ως αρκετά ουσιώδους 
εξαρτάται από: (1) τη σοβαρότητά του λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών 
επιβαρυντικών και ελαφρυντικών περιστάσεων· (2) το είδος του πραγματικού 
περιστατικού (ενδεικτικός κατάλογος παραδειγμάτων παρέχεται στον Πίνακα 5. Στο 
Σχήμα 6 παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τους παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη). Επιπλέον, το πραγματικό περιστατικό πρέπει να επηρεάζει την 
αρχική αξιολόγηση της καταλληλότητας του μέλους του διοικητικού οργάνου ή του 
κατόχου καίριας θέσης σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα τέσσερα κριτήρια 
καταλληλότητας που αναφέρονται στο άρθρο 91 της CRD (η συλλογική 
καταλληλότητα δεν περιλαμβάνεται δεδομένου του αντικτύπου στο διοικητικό όργανο 
ως σύνολο και όχι σε μεμονωμένο πρόσωπο). Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται πάντα 
στην εποπτική κρίση. 

Όταν διενεργεί προληπτική αξιολόγηση όσον αφορά τα νέα πραγματικά περιστατικά 
και το ουσιώδες αυτών, η ΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΑΑ εξετάζει τα εξής: 

1. τη χαρτογράφηση των σχετικών ρόλων και αρμοδιοτήτων των μελών του 
διοικητικού οργάνου ή των κατόχων καίριων θέσεων κατά τον χρόνο των 
πραγματικών περιστατικών· 

2. τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται η καταλληλότητα κάποιου προσώπου και 
ποια κριτήρια καταλληλότητας θα πρέπει να επαναξιολογηθούν. 

3. Συμπεράσματα επαναξιολόγησης πρώτου σταδίου 

Εάν τα νέα πραγματικά περιστατικά είναι τόσο ουσιώδη και ο αντίκτυπος στην 
καταλληλότητα του εμπλεκόμενου μέλους είναι τόσο σοβαρός ώστε να απαιτείται 
απόφαση της ΕΚΤ (είτε αρνητική είτε θετική για την αντιμετώπιση εποπτικών 
ευρημάτων), η ΕΚΤ προχωρά στο δεύτερο στάδιο. 

Εάν όχι, η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη διαδικασία στο πρώτο στάδιο. 

5.3.2 Επαναξιολόγηση - δεύτερο στάδιο (έκδοση οριστικής απόφασης 
της ΕΚΤ) 

Εάν τα πραγματικά περιστατικά είναι ουσιώδη, ο αντίκτυπός τους είναι σοβαρός και 
απαιτείται απόφαση της ΕΚΤ, τότε η ΕΚΤ προχωρά στο δεύτερο στάδιο. Η έναρξη 
του δεύτερου σταδίου δεν οδηγεί αυτομάτως σε αρνητική απόφαση ή σε 
απομάκρυνση του προσώπου. Το δεύτερο στάδιο μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική 
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απόφαση, σε θετική απόφαση με επικουρικές διατάξεις ή σε θετική απόφαση με 
λοιπές εποπτικές προσδοκίες ή προειδοποιήσεις, κατά περίπτωση. 

Εάν η εποπτευόμενη οντότητα δεν παράσχει στην ΕΚΤ την εσωτερική της 
αξιολόγηση της καταλληλότητας στο πρώτο στάδιο, καλείται να την παράσχει στο 
δεύτερο στάδιο και μπορεί να διενεργηθεί συνέντευξη με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. 

5.3.3 Γενικές κατευθύνσεις όσον αφορά την πιθανότητα ένα νέο 
πραγματικό περιστατικό να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση 

Δεν είναι δυνατόν να καταρτιστεί εξαντλητικός κατάλογος όλων των νέων 
πραγματικών περιστατικών που μπορεί να επηρεάσουν την αρχική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας κάποιου προσώπου. Η προληπτική αξιολόγηση των σχετικών 
δεικτών στο πρώτο στάδιο διενεργείται πάντα κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 
ενότητες του παρόντος Οδηγού σχετικά με κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ωστόσο, τα 
ακόλουθα στοιχεία μπορεί να θεωρηθούν ως κατευθύνσεις. 

Η ποιότητα και η εγκυρότητα της πηγής πληροφοριών είναι απαραίτητες κατά την 
αξιολόγηση του ουσιώδους των νέων πραγματικών περιστατικών στο πλαίσιο 
επαναξιολόγησης. Η ενδεχόμενη συνάφεια των ακόλουθων πηγών εξαρτάται από το 
αντίστοιχο επίπεδο εγκυρότητας: 

• Οι αναφορές στον Τύπο και στα ΜΜΕ, οι καταγγελίες, οι πληροφορίες από 
καταγγέλλοντες, οι εξωτερικές εκθέσεις (π.χ. από δικηγορικές εταιρείες, 
συμβούλους) δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι διαθέτουν από μόνες τους επαρκή 
αποδεικτική ισχύ ώστε να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση. 

• Σε περίπτωση ουσιωδών ευρημάτων, τα ακόλουθα μπορεί να θεωρηθούν ότι 
είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση: (i) εποπτικά μέτρα με 
ουσιώδη ευρήματα, για παράδειγμα εάν έχει αποδειχθεί 
(συμπεριλαμβανομένων των επιτόπιων επιθεωρήσεων) άμεση σχέση με το 
εμπλεκόμενο πρόσωπο· (ii) ποινικές και διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται 
με ουσιώδη πραγματικά περιστατικά (για τα οποία ήδη αποδεικνύεται άμεση 
ευθύνη) ή όταν θεωρείται ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για τα πραγματικά 
περιστατικά, ακόμη κι αν εκκρεμεί προσφυγή· (iii) εξωτερικές εκθέσεις με 
συναφή ευρήματα που επηρεάζουν την καταλληλότητα των εμπλεκομένων. 
Όσον αφορά ζητήματα ΚΞΧ, τα αποτελέσματα επιτόπιων επιθεωρήσεων και 
μέτρων που έχουν εφαρμοστεί από αρχές που είναι αρμόδιες για την ΚΞΧ ή 
από αρχές προληπτικής εποπτείας, ή η ύπαρξη δικαστικών ή διοικητικών 
αποφάσεων που αφορούν ζητήματα ΚΞΧ πάντα θα οδηγούν σε 
επαναξιολόγηση πρώτου σταδίου. 

• Οι οριστικές δικαστικές και/ή διοικητικές αποφάσεις, για τις οποίες δεν εκκρεμεί 
προσφυγή, και οι διακανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που 
αφορούν ζητήματα ΚΞΧ, θα πρέπει να οδηγούν σε επαναξιολόγηση. 

Το Σχήμα 6 δείχνει όλους τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση του ουσιώδους ή της σοβαρότητας. 
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5.3.3.1 Το ουσιώδες των νέων πραγματικών περιστατικών όσον αφορά τη 
φήμη και τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία 

Οι κατευθύνσεις που παρέχονται στις ακόλουθες υποενότητες περιγράφουν τον 
τρόπο με τον οποίο το ουσιώδες των νέων πραγματικών περιστατικών αξιολογείται 
στο πρώτο στάδιο με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας. 

Φήμη 

Η φήμη ενός διοριζομένου μπορεί να επηρεαστεί από νέα πραγματικά περιστατικά. 
Οι παράγοντες που εξετάζονται γενικά σε μια κατά περίπτωση αξιολόγηση 
περιγράφονται στην ενότητα 3.2 σχετικά με τη φήμη και περιλαμβάνουν 
ελαφρυντικές περιστάσεις. 

Σχήμα 6 
Τροχός αποφάσεων 

 

 

Όσον αφορά ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες σε εξέλιξη, όσο πιο προχωρημένο και 
οριστικό είναι το στάδιο της διαδικασίας τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αποδεικτική 
ισχύς και τόσο πιθανότερο θα είναι ένα ουσιώδες πραγματικό περιστατικό να 
οδηγήσει σε επαναξιολόγηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις διαδικασιών σε εξέλιξη η 
ΕΚΤ μπορεί και πάλι να εξετάσει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει επαναξιολόγηση 
πρώτου σταδίου. Οι ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες σε εξέλιξη και η συνεχιζόμενη 
επιβολή εποπτικών μέτρων σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν τις τραπεζικές και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις αγορές τίτλων, τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης π.χ. της νομοθεσίας σχετικά με ζητήματα ΚΞΧ/ΧΤ, τη 
διαφθορά ή την κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών είναι κατά πάσα 
πιθανότητα ουσιώδεις. Λοιπές ποινικές ή διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είτε δεν 
συνδέονται είτε συνδέονται λιγότερο με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των 
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εμπλεκομένων κατ’ αρχήν δεν οδηγούν σε επαναξιολόγηση, εκτός αν αυτό απαιτείται 
λόγω ειδικών περιστάσεων. Οι οριστικές ποινικές και/ή διοικητικές αποφάσεις και οι 
διακανονισμοί, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αφορούν ζητήματα 
ΚΞΧ, έχουν τη μέγιστη αποδεικτική αξία και, ως εκ τούτου, οδηγούν σε 
επαναξιολόγηση. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαδικασιών ή ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η αρχή 
έχει αποδείξει επαρκώς τα συναφή πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με την 
εμπλοκή του προσώπου· κατά συνέπεια, ενδέχεται να υπάρξει αντίκτυπος στην 
καταλληλότητά του, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή εκκρεμεί 
προσφυγή. Εφόσον αυτά τα πραγματικά περιστατικά είναι ουσιώδη και βρίσκονται 
στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, σε αυτό το στάδιο διενεργείται προληπτική 
επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των εμπλεκομένων. 

Δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρία (συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας ανεξάρτητης δράσης και αμφισβήτησης) 

Σε άλλες περιπτώσεις, η φύση των νέων πραγματικών περιστατικών μπορεί να 
συνδέεται με χαμηλές επιδόσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις δεξιότητες του 
εμπλεκομένου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να αποφεύγει το 
φαινόμενο της συναινετικής ομαδικής σκέψης και να δρα ανεξάρτητα και να 
αμφισβητεί τις αποφάσεις που προτείνει το διοικητικό όργανο.88 

Όσον αφορά τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία, τα ευρήματα που 
βασίζονται σε επιδόσεις μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα ενός 
προσώπου να διασφαλίζει την ορθή και συνετή διοίκηση της εποπτευόμενης 
οντότητας και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση αυτού του 
κριτηρίου. Για να μπορέσει ένα ζήτημα που συνδέεται με επιδόσεις να επηρεάσει την 
πλήρωση του κριτηρίου, θα πρέπει να είναι σημαντικό ή επαναλαμβανόμενο κατά 
τρόπο που επηρεάζει την ορθή και συνετή διοίκηση της εποπτευόμενης οντότητας. 
Οι επιδόσεις ενός μέλους του διοικητικού οργάνου ή κατόχου καίριας θέσης μπορεί 
επίσης να έχουν αντίκτυπο στην αποτροπή παραβάσεων, π.χ. εποπτικών 
απαιτήσεων, εσωτερικών κανόνων της εποπτευόμενης οντότητας, προϋποθέσεων ή 
υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στο παρελθόν από την αρμόδια αρχή ή 
κανόνων σχετικά με ζητήματα ΚΞΧ/ΧΤ. Οι ζημίες ή συνέπειες μπορεί να είναι 
σημαντικές και, ως εκ τούτου, έχουν σημασία από την άποψη του ουσιώδους. Οι 
χαμηλές επιδόσεις επί μακρόν είναι σημαντικός δείκτης όσον αφορά το ουσιώδες. 
Ομοίως, η απουσία ή έλλειψη ανάληψης δράσης σε συνέχεια προειδοποιήσεων ή 
προσδοκιών της αρμόδιας αρχής, με δεδομένο ότι οι εν λόγω ενέργειες εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα του εμπλεκομένου, επίσης αποτελεί σημαντικό δείκτη όσον αφορά 

 
88  Σύμφωνα με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα, 

τα μέλη του διοικητικού οργάνου υπό την εποπτική του αρμοδιότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να 
προβαίνουν σε εποικοδομητική αμφισβήτηση των αποφάσεων και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
εποπτεία του διοικητικού οργάνου υπό την εκτελεστική του αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας αντίστασης στο φαινόμενο της συναινετικής ομαδικής σκέψης (Τίτλος III, παράγραφοι 66 και 
82). 
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το ουσιώδες. Το επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στον εμπλεκόμενο και την αρμόδια 
αρχή επίσης λαμβάνεται υπόψη. 

5.3.3.2 Επικέντρωση σε ζητήματα ΚΞΧ 

Με δεδομένο τον βασικό ρόλο της εποπτείας της διακυβέρνησης στην 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΚΞΧ), 
όπως επίσης αναφέρεται στο σχετικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
το 2020,89 νέα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με ζητήματα ΚΞΧ και μπορεί 
να επηρεάσουν την καταλληλότητα μέλους του διοικητικού οργάνου ή κατόχου 
καίριας θέσης θα υπόκεινται πάντα σε επαναξιολόγηση πρώτου σταδίου. 

 
89  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης για ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική με σκοπό 

την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας, 7 Μαΐου 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0513%2803%29
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Πίνακας 5 
Ενδεικτικός κατάλογος παραδειγμάτων νέων πραγματικών περιστατικών 

Νέα πραγματικά περιστατικά τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την καταλληλότητα ενός μέλους του διοικητικού οργάνου ή 
κατόχου καίριας θέσης 

Ολοκλήρωση ή έναρξη τυχόν ποινικών διαδικασιών ή σχετικών αστικών ή διοικητικών διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων καταδικαστικών αποφάσεων που αποτελούν αντικείμενο προσφυγής, πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιων 
διαδικασιών) 

Ολοκλήρωση ή έναρξη πειθαρχικών κυρώσεων (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού από θέση διευθυντή, καθώς και της 
απομάκρυνσης από θέση ευθύνης) 

Απόρριψη εγγραφής, αίτησης έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας άσκησης εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής 
δραστηριότητας· ή απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή εγγραφής, έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας 

Ολοκλήρωση ή έναρξη διαδικασιών επιβολής κυρώσεων από δημόσιες αρχές ή επαγγελματικές ενώσεις, ή εκκρεμείς έρευνες ή 
προηγούμενες έρευνες ή διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης 

Διαβουλεύσεις του διοικητικού οργάνου της εποπτευόμενης οντότητας αναφορικά με τη φήμη μέλους του διοικητικού οργάνου (ή 
κατόχου καίριας θέσης) σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν ουσιώδη συμπεράσματα 

Ζητήματα που σχετίζονται με επιδόσεις τα οποία οδήγησαν σε παραίτηση από καθήκοντα σε οντότητες πέραν της εποπτευόμενης 
οντότητας 

Ευρήματα σύμφωνα με τα οποία ο εμπλεκόμενος σκόπιμα παρείχε λάθος πληροφορίες στην αρμόδια αρχή και/ή ενήργησε χωρίς 
διαφάνεια 

Ευρήματα σύμφωνα με τα οποία ο εμπλεκόμενος έχει παραβεί ουσιωδώς τους κανόνες εσωτερικής διακυβέρνησης της 
εποπτευόμενης οντότητας, όπως την εσωτερική πολιτική της σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων 

Ευρήματα σύμφωνα με τα οποία ο εμπλεκόμενος δεν ενήργησε σκόπιμα σε συνέχεια ουσιωδών εποπτικών συστάσεων, δηλ. στο 
πλαίσιο της διαδικασίας SREP, και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ορθή και συνετή διοίκηση εποπτευόμενης οντότητας 

Ευρήματα σύμφωνα με τα οποία το μέλος του διοικητικού οργάνου παραβίασε την υποχρέωση μέριμνας και/ή εμπιστοσύνης και 
ενήργησε κατά τρόπο που δεν συνάδει με το είδος συμπεριφοράς που αναμένεται να διασφαλίζει την ορθή και συνετή διοίκηση 
εποπτευόμενης οντότητας, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς 

Ουσιώδη εποπτικά ευρήματα, όπως ορίζονται ανωτέρω, και μέτρα (π.χ. αποτελέσματα επιθεωρήσεων που έχουν διενεργηθεί από 
τις αρχές προληπτικής εποπτείας ή από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ΚΞΧ/ΧΤ, μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από τις αρχές 
προληπτικής εποπτείας ή από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ΚΞΧ/ΧΤ) 

Εξωτερικές εκθέσεις (π.χ. από δικηγορικές εταιρείες ή συμβούλους) με συναφή ευρήματα που έχουν αντίκτυπο στην καταλληλότητα 
του εμπλεκομένου 

Επιβολή διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων από την αρχή που είναι αρμόδια για την ΚΞΧ ή από αρμόδια εποπτική αρχή που 
σχετίζονται με ανεπάρκειες σε σχέση με την ΚΞΧ 

Έναρξη ποινικών διαδικασιών ή ποινικές καταδίκες με βάση ουσιώδη ευρήματα των αρχών που είναι αρμόδιες για την ΚΞΧ ή των 
αρχών προληπτικής εποπτείας 

Μεταβολή ρόλου ή πρόσθετες αρμοδιότητες που δεν απαιτούν αυτομάτως νέα αξιολόγηση 

Ευρήματα (ή πολλαπλά ευρήματα) σύμφωνα με τα οποία ο εμπλεκόμενος δεν ήταν σε θέση να αποτρέψει σοβαρές παραβάσεις ή 
αστοχίες που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητάς του στην εποπτευόμενη οντότητα 

Ευρήματα (ή πολλαπλά ευρήματα) σύμφωνα με τα οποία ο εμπλεκόμενος δεν συμμορφώθηκε με προηγούμενη προϋπόθεση που 
επιβλήθηκε στο πλαίσιο της σχετικής αξιολόγησης της καταλληλότητας και τα οποία συνδέονται με τις επιδόσεις (π.χ. δοκιμαστική 
περίοδος) 

Ευρήματα (ή πολλαπλά ευρήματα) σύμφωνα με τα οποία ο εμπλεκόμενος λαμβάνει αποφάσεις που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην 
ορθή και συνετή διοίκηση εποπτευόμενης οντότητας 

Νέα εντολή ή νέα καθήκοντα (εσωτερικά ή εξωτερικά) που έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του εμπλεκομένου να διαθέτει επαρκή 
χρόνο στην εποπτευόμενη οντότητα 

Νέα εντολή ή νέα καθήκοντα που έχουν αντίκτυπο στη διάθεση επαρκούς χρόνου, σε περιπτώσεις όπου είχε ήδη ζητηθεί από την 
εποπτευόμενη οντότητα να παρακολουθεί και να εξετάζει τη διάθεση επαρκούς χρόνου στο πλαίσιο της αρχικής έγκρισης 

Σημαντική εσωτερική ανακατανομή της εργασίας μεταξύ των μελών του διοικητικού οργάνου 

Εκδήλωση κατάστασης κρίσης σε εποπτευόμενη οντότητα 

Επαναλαμβανόμενη απουσία από συνεδριάσεις του διοικητικού οργάνου λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ή επαναλαμβανόμενες 
περιπτώσεις χαμηλών επιδόσεων 

Νέα εντολή, αρμοδιότητα, συμφέρον ή άνοιγμα κάθε είδους που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιώδη σύγκρουση συμφερόντων 
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6 Συνεντεύξεις 

6.1 Σκοπός 

Οι συνεντεύξεις αποτελούν έναν από τους τρόπους με τους οποίους συλλέγονται οι 
πληροφορίες σχετικά με τον διοριζόμενο και συμπληρώνουν τις γραπτές 
πληροφορίες που παρέχονται από το πιστωτικό ίδρυμα και τον διοριζόμενο ή 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία προερχόμενη από άλλη πηγή. Επιτρέπουν να 
αξιολογηθεί η πρακτική εμπειρία του διοριζομένου ή να εξεταστεί το επίπεδο των 
γνώσεών του σχετικά με το πιστωτικό ίδρυμα και συναφείς εξελίξεις στην αγορά. Οι 
συνεντεύξεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εξεταστούν θέματα 
ακεραιότητας και καταλληλότητας ή να εξακριβωθούν πραγματικά περιστατικά 
προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 
καταλληλότητας του διοριζομένου. 

Επιπλέον, η συνέντευξη παρέχει στους εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής τη 
δυνατότητα να συναντήσουν τον διοριζόμενο και να καθορίσουν τις προσδοκίες σε 
σχέση με την επαφή μεταξύ του διοριζομένου, της εποπτευόμενης οντότητας και της 
αρχής. 

6.2 Προσέγγιση της ΕΚΤ όσον αφορά τις συνεντεύξεις 

Σκοπός της συνέντευξης είναι να συμπληρώσει ή/και να εξακριβώσει (i) τα 
έγγραφα που έχει υποβάλει ο διοριζόμενος και/ή το πιστωτικό ίδρυμα ή (ii) 
πληροφορίες για τις οποίες η εποπτική αρχή έχει λάβει γνώση με άλλο μέσο. 
Επομένως, οι συνεντεύξεις αποτελούν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
στο στάδιο συγκέντρωσης πληροφοριών στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 
καταλληλότητας προκειμένου να καθορίζονται τα συναφή πραγματικά περιστατικά.90 

Στην παρούσα ενότητα καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και η προσέγγιση όσον 
αφορά τις συνεντεύξεις ως εργαλείο για την αρχική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας. Δεν καλύπτεται η συνεχής εποπτεία της διακυβέρνησης όσον 
αφορά τις απαιτήσεις καταλληλότητας. 

Η ΕΚΤ υιοθετεί αναλογική προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο όσον αφορά τη χρήση 
συνεντεύξεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταλληλότητας. 

Οι συνεντεύξεις είναι υποχρεωτικές όσον αφορά νέους διορισμούς σε θέσεις 
διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου του διοικητικού οργάνου91 σε μεμονωμένες 

 
90  Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού ΕΕΜ. 
91  Υπάρχει ποικιλία δομών διακυβέρνησης στα κράτη μέλη. Στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με 

την εσωτερική διακυβέρνηση η ΕΑΤ το αναγνωρίζει αυτό και εξηγεί πώς εφαρμόζονται οι 
κατευθυντήριες γραμμές στις διαφορετικές δομές (βλ. Τίτλο ΙΙ, Ενότητα 4, που περιγράφει τα καθήκοντα 
του προέδρου του διοικητικού οργάνου). Κατά συνέπεια, ο όρος «πρόεδρος του διοικητικού οργάνου» 
θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπο που εξυπηρετεί τον σκοπό του Οδηγού και ταιριάζει καλύτερα 
στη συγκεκριμένη δομή διακυβέρνησης του ιδρύματος. 
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τράπεζες92 και κύριες τράπεζες ομίλων93. Εάν η κύρια οντότητα ενός ομίλου είναι 
εταιρεία συμμετοχών, οι εν λόγω συνεντεύξεις είναι υποχρεωτικές όσον αφορά 
τέτοιους διορισμούς στη μεγαλύτερη τράπεζα του ομίλου. Σε περίπτωση 
συνεταιριστικών τραπεζών, οι συνεντεύξεις είναι υποχρεωτικές όσον αφορά τέτοιους 
διορισμούς στο κεντρικό όργανο ή στην ένωση κεντρικών οργάνων. Σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις, η ΕΚΤ μπορεί να αποφασίσει ότι μια συνέντευξη δεν 
είναι αναγκαία, π.χ. όταν ο διοριζόμενος στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου είναι 
ήδη εν ενεργεία μέλος του διοικητικού οργάνου ή έχει πρόσφατα κληθεί σε 
συνέντευξη. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι συνεντεύξεις μπορούν να χρησιμοποιούνται με 
διακριτική ευχέρεια ως εργαλείο για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας (π.χ. όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες επιφυλάξεις σχετικά με την ικανότητα, ακεραιότητα ή 
καταλληλότητα κάποιου διοριζομένου). 

Μια ενημερωτική συνέντευξη καλύπτει όλα τα στοιχεία που αφορούν την 
καταλληλότητα και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

(α) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διοριζομένου· 

(β) τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία που διαθέτει ο διοριζόμενος, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακαδημαϊκά προσόντα καθώς και τη διοικητική και 
επαγγελματική εμπειρία· 

(γ) τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά τον διοριζόμενο: 

• απόψεις σχετικά με τους βασικούς κινδύνους και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το πιστωτικό ίδρυμα καθώς και προτεινόμενα και 
τρέχοντα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων· 

• ικανότητα να ερμηνεύει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
πιστωτικού ιδρύματος, να προσδιορίζει βασικά ζητήματα με βάση 
αυτά τα στοιχεία και να καθορίζει κατάλληλους ελέγχους και μέτρα· 

• ικανότητα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του 
πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό να παρέχει αποτελεσματική 
διακυβέρνηση, εποπτεία και ελέγχους και, εφόσον απαιτείται, να 
επιβλέπει τυχόν μεταβολές σε αυτούς τους τομείς· 

• γνώση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων·94 

 
92  Σημαντική εποπτευόμενη οντότητα η οποία δεν αποτελεί μέρος σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου. 
93  Εποπτευόμενη οντότητα σημαντικού ομίλου στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στα συμμετέχοντα 

κράτη μέλη. 
94  Με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο πλαίσιο της 

εποπτείας και τα γενικώς αναγνωρισμένα καθήκοντα του διοικητικού οργάνου και τα καθήκοντα σχετικά 
με τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση και την εσωτερική επιθεώρηση σε σχέση με αυτούς τους 
κινδύνους, στις συνεντεύξεις θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η εμπειρία του διοριζομένου με 
αυτούς τους κινδύνους. Κατά περίπτωση, οι συνεντεύξεις θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την πιθανή 
συμβολή του διοριζομένου στη συλλογική καταλληλότητα του διοικητικού οργάνου (βλ. επίσης ενότητα 
3.5). 
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• γνώση της αγοράς (γνώση και κατανόηση του ευρύτερου 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί το πιστωτικό ίδρυμα)· 

• γνώση και κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί 
το πιστωτικό ίδρυμα· 

• γνώση και κατανόηση των προσδοκιών της ΕΑΑ/ΕΚΤ όσον αφορά 
τον διοριζόμενο· 

• ταυτόχρονες αρμοδιότητες που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην 
ικανότητα του διοριζομένου να ασκεί τα καθήκοντά του στο διοικητικό 
όργανο. 

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις μετά από αυτήν τη συνέντευξη, μπορεί 
να διεξαχθεί δεύτερη, ειδική συνέντευξη η οποία να εστιάζει στα πραγματικά 
περιστατικά που δημιουργούν τις επιφυλάξεις Σε αυτά τα πραγματικά περιστατικά 
μπορεί να συγκαταλέγονται τα εξής: 

(α) προηγούμενες ή εκκρεμείς ποινικές ή συναφείς διοικητικές ή αστικές 
διαδικασίες (βλ. ενότητα 3.2)· 

(β) τυχόν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο διοριζόμενος δεν υπήρξε διαφανής, 
ανοικτός και συνεργάσιμος στις συναλλαγές του με τις εποπτικές και 
ρυθμιστικές αρχές· 

(γ) απόρριψη εγγραφής, αίτησης έγκρισης, συμμετοχής ή άδειας άσκησης 
εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας· ή 
απόσυρση, ανάκληση ή διακοπή εγγραφής, έγκρισης, συμμετοχής ή 
άδειας· ή αποπομπή από ρυθμιστικό ή κυβερνητικό φορέα ή από 
επαγγελματικό φορέα ή ένωση· 

(δ) απόλυση από θέση εργασίας ή παύση από θέση εμπιστοσύνης, από ρόλο 
θεματοφύλακα ή παρόμοια κατάσταση, ή αίτημα παραίτησης από τέτοια 
θέση απασχόλησης· 

(ε) αποκλεισμός από αρμόδια αρχή από θέση προσώπου που διευθύνει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύματος· 

(στ) προηγούμενος αποκλεισμός από θέση μέλους διοικητικού οργάνου. 

Η ΕΚΤ μπορεί επίσης να αποφασίσει να διεξαγάγει μόνον ειδική συνέντευξη, π.χ. 
εάν καθίσταται ήδη σαφές από τα έγγραφα ότι διατηρούνται συγκεκριμένες 
επιφυλάξεις σχετικά με την καταλληλότητα του διοριζομένου. 

Η ΕΚΤ μπορεί να απαιτήσει από πρόσωπα να παράσχουν όλες τις πληροφορίες 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Μπορεί να διεξάγει όλες 
τις αναγκαίες έρευνες για οποιοδήποτε πρόσωπο και, για αυτόν τον σκοπό, η ΕΚΤ 
έχει το δικαίωμα να λαμβάνει προφορικές εξηγήσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο 
(άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού ΕΕΜ). Εάν η εθνική νομοθεσία 



 

Οδηγός για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας – Συνεντεύξεις 
 

80 

για τη μεταφορά της CRD παρέχει ειδικές εξουσίες στις ΕΑΑ για τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων, η ΕΚΤ μπορεί να κάνει άμεσα χρήση αυτών των εξουσιών.95 

6.3 Χρόνος 

Ο χρόνος διεξαγωγής μιας αξιολόγησης της καταλληλότητας υπόκειται στην εθνική 
νομοθεσία. Ο χρόνος διεξαγωγής της συνέντευξης πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο 
του χρονοδιαγράμματος της συνολικής αξιολόγησης, είτε διεξάγεται για εκ των 
προτέρων έγκριση διορισμού είτε για εκ των υστέρων γνωστοποίηση. Στην 
περίπτωση εκ των προτέρων έγκρισης διορισμού, οι συνεντεύξεις πρέπει να 
διεξάγονται πριν από την έγκριση του διοριζομένου. 

Όσον αφορά εκ των υστέρων εξέταση, η συνέντευξη θα πρέπει να διεξάγεται εντός 
του χρονοδιαγράμματος της αξιολόγησης της καταλληλότητας και, εφόσον είναι 
εφικτό, προτού ο διοριζόμενος αναλάβει καθήκοντα. 

6.4 Διαδικαστικές πτυχές 

Οι συνεντεύξεις διεξάγονται με διαφανή, ανοιχτό και αντικειμενικό τρόπο. Καθώς οι 
πληροφορίες που συλλέγονται προορίζονται για την έκδοση απόφασης 
καταλληλότητας, οι συνεντεύξεις διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές του δίκαιου 
χαρακτήρα των διαδικασιών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το οικείο εθνικό 
δίκαιο. 

6.4.1 Γνωστοποίηση 

Ο διοριζόμενος και το πιστωτικό ίδρυμα ειδοποιούνται εγγράφως, με τον δέοντα 
τρόπο, για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης. Με 
την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, η επιτροπή συνεντεύξεων μπορεί να 
αποφασίσει να παράσχει έγγραφα ή άλλες πληροφορίες στον διοριζόμενο εκ των 
προτέρων. 

Ο διοριζόμενος μπορεί να έχει νομικό σύμβουλο στη συνέντευξη. Ωστόσο, αυτό δεν 
είναι συνήθης πρακτική και δεν αναμένεται να συμβεί υπό κανονικές συνθήκες. 

Επιτροπή συνεντεύξεων 

Τα μέλη της επιτροπής συνεντεύξεων –ειδικά ο πρόεδρος– επιλέγονται με βάση την 
κατάλληλη βαθμίδα και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν δυνητική ή εικαζόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων. 

 
95  Άρθρο 9 του κανονισμού ΕΕΜ. 
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6.4.2 Συνέντευξη 

Οι συνεντεύξεις πρέπει να διεξάγονται εγκαίρως και με δομημένο τρόπο για τη 
διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της ποιότητας της αξιολόγησης. Η ΕΚΤ 
συμφωνεί με τον διοριζόμενο για τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η συνέντευξη. 
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα ήδη επικοινωνεί με την ΕΚΤ στα αγγλικά, οι συνεντεύξεις 
συνήθως διεξάγονται στα αγγλικά. Ωστόσο, θα επιδεικνύεται ευελιξία όταν η 
κατάσταση απαιτεί τη χρήση άλλης γλώσσας πέραν της αγγλικής. 

Σε περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν επιλέξει να επικοινωνούν με 
την ΕΚΤ στα αγγλικά, ο διοριζόμενος μπορεί να συμφωνήσει η συνέντευξη να 
διεξαχθεί στα αγγλικά. Διαφορετικά, η ΕΚΤ θα συμφωνήσει με τον διοριζόμενο για τη 
γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η συνέντευξη. 

Κατά περίπτωση,96 η συνέντευξη μπορεί να καταγραφεί97 ή να συνταχθούν 
πρακτικά μετά τη συνέντευξη τα οποία στη συνέχεια συμφωνούνται και 
υπογράφονται από τον διοριζόμενο.98 

 
96  Κατ’ αρχήν, η ειδική συνέντευξη θα πρέπει να καταγράφεται και να αποστέλλεται στον διοριζόμενο για 

την έγκρισή του. 
97  Ανάλογα με τις εθνικές διατάξεις, οι συνεντεύξεις μπορούν να καταγράφονται εγγράφως, με 

οπτικοακουστικό εξοπλισμό ή από στενογράφο. 
98  Πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (ΕE L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 
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7 Γνωστοποιήσεις, αποφάσεις και 
επικουρικές διατάξεις 

7.1 Γνωστοποίηση πρόθεσης διορισμού 

Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την 
καταλληλότητα99 επισημαίνουν την επιθυμία για υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης 
των υφιστάμενων εθνικών πλαισίων όσον αφορά τον ακριβή χρόνο διενέργειας των 
αξιολογήσεων της καταλληλότητας. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τα ιδρύματα 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τις ΕΑΑ πριν ή μετά από τον διορισμό μέλους του 
διοικητικού συμβουλίου. Σε ορισμένα συμμετέχοντα κράτη μέλη οι διοριζόμενοι 
μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα μόνο αφού λάβουν την έγκριση της ΕΚΤ, ενώ σε 
άλλα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα πριν από την έγκριση. Αυτό έχει οδηγήσει 
σε κατακερματισμό των νομικών πλαισίων στα κράτη μέλη. 

Η εναρμόνιση του χρόνου διενέργειας της αξιολόγησης θα διασφάλιζε μεγαλύτερη 
συνέπεια εντός του ΕΕΜ και, κατ’ επέκταση, θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της 
προβλεψιμότητας των εποπτικών αποτελεσμάτων, αποσοβώντας έτσι πιθανούς 
κινδύνους φήμης για τους διοριζομένους και για τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ ενθαρρύνει την έγκαιρη επαφή με τις ΜΕΟ και καλεί τα 
πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν στην ΕΚΤ τις αξιολογήσεις τους όσον αφορά την 
καταλληλότητα των εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου προτού 
προχωρήσουν στον διορισμό, ούτως ώστε να λαμβάνονται εκ των προτέρων υπόψη 
οι εποπτικές αξιολογήσεις και να μπορεί η ΕΚΤ να παρέχει πληροφορίες εποπτικού 
χαρακτήρα νωρίς στη διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να αυξήσει την προβλεψιμότητα 
των εποπτικών ενεργειών, καθώς οι εποπτικές αποφάσεις, εφόσον είναι εφικτό, θα 
παρέχονται στα ιδρύματα πριν ή λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων από τους 
διοριζομένους. 

Εποπτική πρακτική 

Η ακόλουθη πρόσκληση αφορά μόνο τους διορισμούς (διευθύνοντος συμβούλου 
και/ή εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου) και τα ιδρύματα που 
παρατίθενται παρακάτω (αναλογικότητα και πεδίο εφαρμογής). 

Η ΕΚΤ καλεί όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη όπου η 
εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών πριν από τον 
προβλεπόμενο διορισμό ενός μέλους να: 

 
99 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την καταλληλότητα, Γενικό πλαίσιο 

και σκεπτικό, παράγραφος 49 και Τίτλος VIII, παράγραφος 174. 
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• υποβάλλουν ένα ερωτηματολόγιο και βιογραφικό σχετικά με την καταλληλότητα 
για το νέο προτεινόμενο μέλος του διοικητικού οργάνου αμέσως μόλις υπάρχει 
σαφής πρόθεση100 διορισμού· 

• αναγράφουν την ημερομηνία διορισμού και την ημερομηνία πραγματικής 
ανάληψης καθηκόντων· 

• παρέχουν τυχόν άλλα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα. 

Αυτή είναι ήδη η πρακτική που ακολουθούν τα περισσότερα από τα μεγάλα 
πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και επιτρέπει την εκ των 
προτέρων αξιολόγηση από την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, τη γνωστοποίηση της 
απόφασής της πριν ή λίγο μετά την πραγματική ανάληψη καθηκόντων από τους 
διοριζομένους. Επισημαίνεται ότι αυτή η εποπτική πρακτική δεν αποσκοπεί στην 
απόκλιση από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, απλώς καθορίζει μια πρακτική 
ρύθμιση η οποία περιλαμβάνει τα ιδρύματα, την ΕΚΤ και τις ΕΑΑ. 

Αναλογικότητα και πεδίο εφαρμογής 

Για σκοπούς αναλογικότητας, η ανωτέρω πρόσκληση περιορίζεται στα ακόλουθα: 

• προτεινόμενοι νέοι διορισμοί του διευθύνοντος συμβούλου και/ή λοιπών 
εκτελεστικών μελών του διοικητικού οργάνου· 

• τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, ήτοι: 

• εποπτευόμενη οντότητα στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης 
σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου· 

• πιστωτικό ίδρυμα με τη μεγαλύτερη συνολική αξία στοιχείων 
ενεργητικού σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου, εάν αυτή η οντότητα 
δεν είναι η ίδια με εκείνη που αναφέρεται ανωτέρω· 

• σημαντική εποπτευόμενη οντότητα η οποία δεν αποτελεί μέρος 
σημαντικού εποπτευόμενου ομίλου. 

7.2 Είδη αποφάσεων 

Ο κάθε διοριζόμενος κρίνεται είτε κατάλληλος είτε ακατάλληλος. Ωστόσο, η ΕΚΤ έχει 
το δικαίωμα να εκδίδει θετικές αποφάσεις συνοδευόμενες από συστάσεις, 
προϋποθέσεις και/ή υποχρεώσεις με σκοπό την άρση ορισμένων επιφυλάξεων. 
Εφόσον με αυτές τις επικουρικές διατάξεις δεν επιτυγχάνεται άρση των 
επιφυλάξεων, λαμβάνεται αρνητική απόφαση. 

 
100  Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, εάν το σχετικό όργανο ή επιτροπή του πιστωτικού ιδρύματος έχει εκδώσει 

σχετική απόφαση, ακόμη και αν αυτή η απόφαση υπόκειται σε έγκριση άλλων οργάνων ή των 
αρμόδιων αρχών. 
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7.2.1 Χρονοδιάγραμμα 

Η ΕΚΤ εκδίδει επίσημη απόφαση έπειτα από κάθε αξιολόγηση καταλληλότητας εντός 
της προβλεπόμενης από την εθνική νομοθεσία προθεσμίας, κατά περίπτωση. 

Με την επιφύλαξη τυχόν προθεσμίας που ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, σύμφωνα με τις 
κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την 
καταλληλότητα, το χρονικό διάστημα για την έκδοση απόφασης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ή 
γνωστοποίησης από το πιστωτικό ίδρυμα. 

7.2.2 Ακροάσεις 

Εάν η ΕΚΤ προτίθεται να εκδώσει αρνητική απόφαση, δηλ. να διατυπώσει αντίρρηση 
στην αιτηθείσα έγκριση, ή θετική απόφαση με την επιφύλαξη ορισμένων επικουρικών 
διατάξεων,101 παρέχεται στους εμπλεκομένους (στην εποπτευόμενη οντότητα και, 
κατά περίπτωση, στον διοριζόμενο) το δικαίωμα ακρόασης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η εποπτευόμενη οντότητα και, κατά περίπτωση, ο διοριζόμενος έχουν 
χρονικό περιθώριο τουλάχιστον δύο εβδομάδων για να υποβάλουν εγγράφως 
σχόλια (ή να αιτηθούν ακρόαση) σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του 
κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. 

Κατά κανόνα, οι ακροάσεις διεξάγονται εγγράφως. Τα γραπτά σχόλια πρέπει να 
αξιολογούνται από την ΕΚΤ και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγές στην τελική 
απόφαση. 

Ωστόσο, το δικαίωμα ακρόασης δεν ισχύει σε περιπτώσεις στις οποίες οι 
προϋποθέσεις ή υποχρεώσεις έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τους 
εμπλεκομένους (την εποπτευόμενη οντότητα και, κατά περίπτωση, τον διοριζόμενο). 

7.2.3 Απόφαση της ΕΚΤ και γνωστοποίηση 

Πριν από την επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ΕΚΤ μπορεί να συζητήσει 
ανεπίσημα την καταλληλότητα διοριζομένων με την εποπτευόμενη οντότητα ανά 
πάσα στιγμή (με την επιφύλαξη της υποχρέωσης της εποπτευόμενης οντότητας να 
αξιολογεί η ίδια τα πρόσωπα). 

Εκτός από την περίπτωση κατ' εξουσιοδότηση έκδοσής της,102 η απόφαση 
εγκρίνεται υπό μορφή σχεδίου από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και στη 
συνέχεια υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας μη διατύπωσης αντιρρήσεων. 

 
101  Αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν όλες τις προϋποθέσεις και υποχρεώσεις πέραν εκείνων που 

σχετίζονται με την παρακολούθηση και την αναφορά. 
102  Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2017/935 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Νοεμβρίου 

2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις 
απαιτήσεις καταλληλότητας (ΕΚΤ/2016/42) (ΕΕ L 141 της 1.6.2017, σελ. 21). 
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Η διαδικασία λήψης εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ περιγράφεται λεπτομερώς στο 
εγχειρίδιο εποπτείας του ΕΕΜ.103 

Η ΕΚΤ γνωστοποιεί την τελική απόφασή της στην εποπτευόμενη οντότητα. 

Σε περίπτωση αίτησης για πρόσθετη θέση μη εκτελεστικού μέλους διοικητικού 
οργάνου, η ΕΚΤ γνωστοποιεί την τελική της απόφαση και στην ΕΑΤ104. 

7.3 Θετική απόφαση με προϋπόθεση 

Οι προϋποθέσεις επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων καταλληλότητας εφόσον 
πληρούνται ειδικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στην εποπτευόμενη οντότητα και/ή 
τον διοριζόμενο που σκοπό έχουν τη συμμόρφωση με τα εφαρμοστέα κριτήρια 
καταλληλότητας. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η ΕΚΤ πρέπει να επιλέγει τη λιγότερο 
παρεμβατική απόφαση όσον αφορά τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας. 
Συγκρινόμενη με μια αρνητική απόφαση, μια απόφαση με προϋποθέσεις έχει 
μικρότερο αντίκτυπο στη φήμη της εποπτευόμενης οντότητας και/ή του διοριζομένου 
και είναι λιγότερο επιζήμια. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση 
προϋποθέσεων μπορεί να δίνει στην ΕΚΤ τη δυνατότητα να διασφαλίζει την 
καταλληλότητα των διοικητικών οργάνων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα σε επαρκή 
βαθμό την ποικιλομορφία της ομάδας διοριζομένων (π.χ. με την είσοδο νέων 
προσώπων στον τραπεζικό κλάδο) και τονώνοντας έτσι την καινοτομία και την ορθή 
λήψη αποφάσεων σε επίπεδο εποπτευόμενων οντοτήτων. 

7.3.1 Εποπτική πρακτική 

7.3.1.1 Χρήση προϋποθέσεων 

Στο πλαίσιο (επαν)αξιολόγησης της καταλληλότητας η ΕΚΤ μπορεί να εκδίδει θετική 
απόφαση υπό προϋποθέσεις. Ως προϋπόθεση νοείται απαίτηση επιβαλλόμενη στην 
εποπτευόμενη οντότητα (δυνάμενη να επηρεάζει άμεσα και τον διοριζόμενο) αντί της 
έκδοσης αρνητικής απόφασης. Η ΕΚΤ επιβάλλει προϋποθέσεις μόνον όταν αυτό 
είναι απαραίτητο για να διασφαλίζεται ότι ο διοριζόμενος πληροί τα κριτήρια 
καταλληλότητας. Μια απόφαση μπορεί να υπόκειται σε μία ή περισσότερες 
προϋποθέσεις. 

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες περιστάσεις. 

 
103  Εγχειρίδιο εποπτείας του ΕΕΜ – Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία: λειτουργία του ΕΕΜ και εποπτική 

προσέγγιση, Μάρτιος 2018. 
104  Βλ. άρθρο 91 παράγραφος 6 της CRD. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.el.pdf
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(α) Η ΕΚΤ θα μπορούσε να εκδώσει αρνητική απόφαση 
Η επιβολή από την ΕΚΤ προϋπόθεσης σε απόφαση καταλληλότητας 
εκκινεί από το γεγονός ότι ο διοριζόμενος δεν πληροί μεν όλες τις 
απαιτήσεις καταλληλότητας, αλλά θεωρείται εύκολη η αποκατάσταση τυχόν 
ανεπάρκειας ως προς την πλήρη συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης με την επιβληθείσα προϋπόθεση, ο διορισμός παύει να 
θεωρείται εγκεκριμένος. 

(β) Η προϋπόθεση καθορίζεται με σαφήνεια και μπορεί να πληρούται 
εντός σαφούς χρονικού πλαισίου 
Η προϋπόθεση διατυπώνεται ως συγκεκριμένη και ειδική απαίτηση με 
σαφώς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και, εφόσον είναι εφικτό, 
συμφωνείται με τους ενδιαφερόμενους (την εποπτευόμενη οντότητα και, 
κατά περίπτωση, τον διοριζόμενο). Το χρονικό πλαίσιο πλήρωσης της 
προϋπόθεσης θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομο και, σε περιπτώσεις 
που ο διοριζόμενος έχει αναλάβει ήδη καθήκοντα στο διοικητικό όργανο, 
θα πρέπει ιδανικά να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες. Εάν μια απόφαση 
περιλαμβάνει περισσότερες προϋποθέσεις, αυτές μπορούν να έχουν 
διαφορετικό χρονικό πλαίσιο. 

(γ) Το περιεχόμενο της προϋπόθεσης βασίζεται στα κριτήρια 
αξιολόγησης που καθορίζει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το άρθρο 4 
παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΜ και σύμφωνα με το άρθρο 2, σημεία 
24 και 26, και το άρθρο 93 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ, η ΕΚΤ έχει 
την αρμοδιότητα να λαμβάνει θετικές και αρνητικές αποφάσεις στο πλαίσιο 
αξιολογήσεων της καταλληλότητας, ακόμη και αν δεν απαιτείται ρητή 
απόφαση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Κατά μείζονα λόγο, η ΕΚΤ 
έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει προϋποθέσεις αντί να απορρίπτει την 
έγκριση διοριζομένου και μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις σε 
καταστάσεις στις οποίες αυτός δεν πληροί ένα ή περισσότερα από τα 
κριτήρια του άρθρου 91 της CRD, όπως αυτά μεταφέρονται στο εθνικό 
δίκαιο. 

7.3.1.2 Είδη προϋποθέσεων 

Μια προϋπόθεση μπορεί να επιβάλλεται ως προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται 
πριν ή μετά από τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης της ΕΚΤ. Στην περίπτωση 
των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται εκ των υστέρων, η μη συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στην εποπτευόμενη οντότητα και/ή τον 
διοριζόμενο (από την οικεία προϋπόθεση) έχει σαν αποτέλεσμα η εγκεκριμένη και 
γνωστοποιημένη απόφαση της ΕΚΤ να παύει να παράγει έννομα αποτελέσματα. Οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται μετά την απόφαση της ΕΚΤ δεν 
εμποδίζουν την ανάληψη καθηκόντων από τον διοριζόμενο και, ως εκ τούτου, δεν 
έχουν αντίκτυπο στις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες. 
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Στην περίπτωση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται πριν από την 
απόφαση της ΕΚΤ, η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στην 
εποπτευόμενη οντότητα και/ή τον διοριζόμενο έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή 
της παραγωγής των εννόμων αποτελεσμάτων της γνωστοποιημένης απόφασης της 
ΕΚΤ έως ότου πληρωθεί η προϋπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι έως τότε ο διοριζόμενος 
δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντα στην εποπτευόμενη οντότητα. 

Στην περίπτωση έκδοσης απόφασης με προϋπόθεση, η εποπτευόμενη οντότητα 
πρέπει να παρέχει εγκαίρως στην ΕΚΤ πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση της 
προϋπόθεσης. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της πληροφόρησης αυτής καθορίζονται 
στην απόφαση της ΕΚΤ. 

7.3.1.3 Αποδέκτες προϋποθέσεων 

Κατ’ αρχήν μια προϋπόθεση απευθύνεται στην εποπτευόμενη οντότητα, καθώς αυτή 
υποβάλλει το αίτημα στο πλαίσιο της εποπτικής διαδικασίας. Ωστόσο, μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στον διοριζόμενο ο οποίος πρέπει να ενεργήσει ή να παραλείψει να 
ενεργήσει. 

7.3.1.4 Πλήρωση προϋποθέσεων 

Οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι αρκούντως σαφείς ως προς την αναμενόμενη 
συμπεριφορά της εποπτευόμενης οντότητας και/ή του διοριζομένου (βλ. παραπάνω) 
ώστε με την πλήρωσή τους να παράγουν αυτοδικαίως αποτελέσματα. Εν 
προκειμένω, αυτό σημαίνει ότι η προϋπόθεση πρέπει να συντάσσεται κατά τρόπο 
που η πλήρωσή της να μπορεί αφενός να παρακολουθείται και να επαληθεύεται 
εύκολα με βάση τις απαιτήσεις της απόφασης της ΕΚΤ και αφετέρου να 
διαπιστώνεται χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω απόφαση. 

7.3.1.5 Μη συμμόρφωση με προϋπόθεση 

Η μη συμμόρφωση με προϋπόθεση σημαίνει είτε ότι η απόφαση της ΕΚΤ δεν αρχίζει 
ποτέ να παράγει αποτελέσματα είτε ότι παύει να παράγει αποτελέσματα. 

Εάν ο διοριζόμενος ενεργεί ήδη ως μέλος του διοικητικού οργάνου και αρνείται να 
αποχωρήσει, η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει εποπτικές εξουσίες για να τον 
απομακρύνει από το διοικητικό όργανο.105 Αυτό απαιτεί νέα, ειδική απόφαση της 
ΕΚΤ. 

 
105  Αυτό βασίζεται στην εξουσία που απορρέει από το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) «να 

απομακρύνει ανά πάσα στιγμή μέλη του διοικητικού οργάνου πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 4 παράγραφος 3» ή σε παρόμοιες εξουσίες που απορρέουν από το εθνικό δίκαιο. 
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7.4 Θετική απόφαση με υποχρέωση 

Η απόφαση της ΕΚΤ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών ή υποχρέωση ανάληψης συγκεκριμένης δράσης σχετικά με την 
καταλληλότητα. Σε αντίθεση με τις προϋποθέσεις, η μη συμμόρφωση με 
υποχρεώσεις δεν επηρεάζει αυτομάτως την καταλληλότητα του διοριζομένου. 

Στην περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν επιφυλάξεις που δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς με τα επικουρικά μέτρα, λαμβάνεται αρνητική απόφαση. 

Ως παραδείγματα υποχρεώσεων μπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

• παροχή πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς νομικές διαδικασίες· 

• παρακολούθηση του χρόνου τον οποίο διαθέτει ο διοριζόμενος στην 
εποπτευόμενη οντότητα· 

• διενέργεια των απαιτούμενων βελτιώσεων σε γραπτές πολιτικές σχετικά με τη 
σύγκρουση συμφερόντων· 

• διενέργεια των απαιτούμενων βελτιώσεων σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα σε 
συλλογικό επίπεδο. 

7.5 Θετική απόφαση με συστάσεις ή προσδοκίες 

Εάν μεν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις καταλληλότητας, αλλά έχει εντοπιστεί ζήτημα 
που χρήζει διευθέτησης, η ΕΚΤ μπορεί να συμπεριλαμβάνει συστάσεις ή να 
καθορίζει προσδοκίες στην ίδια την απόφαση αξιολόγησης της καταλληλότητας. Με 
αυτές τις μη δεσμευτικές πράξεις επιδιώκεται επίσης η προαγωγή της χρήσης 
βέλτιστων πρακτικών από τις εποπτευόμενες οντότητες και η επισήμανση 
επιθυμητών βελτιώσεων. 

7.6 Λοιπά είδη εξουσιών 

7.6.1 Επαναξιολογήσεις και απομακρύνσεις 

Η αρμοδιότητα επαναξιολόγησης της καταλληλότητας προσώπου ανά πάσα στιγμή 
προβλέπεται στο άρθρο 94 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. Η ΕΚΤ μπορεί να 
συμπεριλάβει στην απόφασή της ειδικούς προβλέψιμους λόγους που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ έχει την εξουσία να 
απομακρύνει ανά πάσα στιγμή μέλη του διοικητικού οργάνου πιστωτικού ιδρύματος 
τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις πράξεις που 
αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο του άρθρου 4 παράγραφος 3 του ίδιου 
κανονισμού. 
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Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα 5.2  
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8 Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

Οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD)106 – Καθορίζει τα κριτήρια για 
τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας. 

Κανονισμός ΕΕΜ107 – Αρμοδιότητα της ΕΚΤ να διενεργεί αξιολογήσεις. 

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ108 – Παρέχει πιο λεπτομερείς απαιτήσεις όσον 
αφορά τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας. 

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την 
καταλληλότητα – Παρέχουν κατευθύνσεις για την ερμηνεία των διατάξεων που 
αφορούν την καταλληλότητα σύμφωνα με τη CRD και τα κοινά κριτήρια για την 
αξιολόγηση των ατομικών και συλλογικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας των 
μελών του διοικητικού οργάνου καθώς και της καλής φήμης, της ειλικρίνειας, της 
αξιοπρέπειας και της ανεξαρτησίας βούλησης των μελών του διοικητικού οργάνου 
(συμπεριλαμβανομένων των κατόχων καίριων θέσεων). 

Παράρτημα I – Υπόδειγμα για την αξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας – 
Πίνακας αξιολόγησης της καταλληλότητας ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης 
(αναγνωρίζεται ως βέλτιστη πρακτική από την ΕΑΤ και την ΕΑΚΑΑ στις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές τους σχετικά με την καταλληλότητα και η ΕΚΤ συμφωνεί με 
αυτήν την άποψη). 

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση – Οι 
κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις διάφορες διατάξεις της CRD περί 
διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, μέσω του 
καθορισμού των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και της οργάνωσης του διοικητικού 
οργάνου, της οργάνωσης των ιδρυμάτων και ομίλων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάγκης δημιουργίας διαφανών δομών που επιτρέπουν την εποπτεία όλων των 
δραστηριοτήτων τους και καθορίζουν απαιτήσεις για τις τρεις γραμμές άμυνας και, 
ειδικότερα, τη διαχείριση κινδύνων, τη συμμόρφωση και την επιθεώρηση. 

Έκθεση σχετικά με τον χρόνο που δηλώνουν ότι διαθέτουν οι μη εκτελεστικοί 
διευθυντές στο πλαίσιο του ΕΕΜ (Report on declared time commitment of non-
executive directors in the SSM), Αύγουστος 2019 – Έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης της ΕΚΤ όσον αφορά τον χρόνο που 
δηλώνουν ότι διαθέτουν οι μη εκτελεστικοί διευθυντές στις χώρες της ζώνης του 
ευρώ. 

Οδηγός όσον αφορά τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους: Εποπτικές 
προσδοκίες σχετικά με τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση σχετικών κινδύνων, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νοέμβριος 2020 – Καθορίζει τις εποπτικές 

 
106  Βλ. άρθρα 3, 74, 88, 91 και 121, και αιτιολογικές σκέψεις 55 έως 60 της CRD. 
107  Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε), άρθρο 6 παράγραφος 4, άρθρα 9, 10 και 11 και άρθρο 16 

παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) του κανονισμού ΕΕΜ. 
108  Βλ. άρθρα 28, 29, 93, 94 και 95 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02013L0036-20180709
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0468&amp;from=EL
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on-the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2164689/537fa0f3-4038-43e3-8f52-bc47fc088c9d/Guidelines%20on%20Internal%20Governance%20%28EBA-GL-2017-11%29_EL.pdf?retry=1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.report_on_time_commitment_of_non-executives%7E9cf492137e.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.el.pdf
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προσδοκίες όσον αφορά τον ρόλο του διοικητικού οργάνου και του πλαισίου 
διακυβέρνησης σε σχέση με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που 
παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, ενοποιημένη έκδοση, Νοέμβριος 2016 – Καθορίζει την 
πολιτική της ΕΚΤ σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις που σχετίζονται με ρυθμίσεις 
διακυβέρνησης, ήτοι τον συνδυασμό των καθηκόντων του προέδρου και του 
διευθύνοντος συμβούλου και την κατοχή πρόσθετης θέσης μη εκτελεστικού μέλους 
του διοικητικού οργάνου. 

Εγχειρίδιο εποπτείας του ΕΕΜ – Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία: λειτουργία του 
ΕΕΜ και εποπτική προσέγγιση, Μάρτιος 2018 – Περιγράφει την οργανωτική δομή 
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) και καθορίζει τις μεθοδολογίες, τις 
διεργασίες και τις διαδικασίες για την τραπεζική εποπτεία στη ζώνη του ευρώ. 

Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης για τις τράπεζες (Corporate governance principles 
for banks) – Οι κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας βασίζονται στις αρχές 
εταιρικής διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν από τον Οργανισμό Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

Σύνδεσμος στο νέο ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ όσον αφορά την καταλληλότητα 

Σύνδεσμος στην πύλη IMAS – Η πύλη IMAS επιτρέπει στις τράπεζες υπό την 
εποπτεία της ΕΚΤ να υποβάλλουν πληροφορίες σχετικές με τις εποπτικές 
διαδικασίες, να παρακολουθούν την πρόοδο αυτών των διαδικασιών και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους επόπτες. Οι σημαντικές τράπεζες μπορούν να 
χρησιμοποιούν την πύλη IMAS για να υποβάλλουν αίτηση για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων καταλληλότητας, να παρακολουθούν την πρόοδο αυτών των 
αξιολογήσεων και να ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες με τους επόπτες. 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ond_guide_consolidated.el.pdf
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.el.pdf?42da4200dd38971a82c2d15b9ebc0e65
http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/shared/pdf/ssm.fit_and_proper_questionnaire_update_202112.en.pdf
https://id.ecb.europa.eu/login/?sessionOnly=true&goto=https://id.ecb.europa.eu/auth/oauth2.0/v1/authorize?response_type=code&client_id=SSMEXT&scope=openid%20email%20profile%20ssmext&state=BPgoFUZEyu3HjQnma17Q5ODUPO_9IjUMGKxhmjsqjOs%3D&redirect_uri=https://imas.ecb.europa.eu/oauth2/code/iwelcome&nonce=8d1NKzhCFNvMoJ0QaEA3X2aY5bfLJUP7xouKqrnJd24
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