
 ECB-PUBLIC 

[fee debtor name] 
[fee debtor address] 

 [DD MM YYYY] 

 Τηλέφωνο (ομάδα υποστήριξης): +49 69 1344 4690 
     Email: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 

     Στοιχεία αναφοράς πληρωμής: [reference number] 

Ειδοποίηση καταβολής τέλους 

Η ΕΚΤ αποφάσισε ότι το ετήσιο εποπτικό σας τέλος διαμορφώνεται ως εξής: 

1) Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους [ΣΙ]/[ΛΣΙ] EUR [  ] 

2) Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους [ΣΙ]/[ΛΣΙ] EUR [  ] 

Ετήσιο εποπτικό τέλος EUR [  ] 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, η 
ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό τέλος στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και στα υποκαταστήματα πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε μη 
συμμετέχον κράτος μέλος, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχον κράτος μέλος. 

Η παρούσα ειδοποίηση προσδιορίζει το ποσό του ετήσιου εποπτικού τέλους που είναι καταβλητέο 
από το ίδρυμά σας όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/41) για την περίοδο επιβολής τέλους [YYYY]. 

Το ετήσιο εποπτικό τέλος υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 10 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41), και, ειδικότερα, αφού λήφθηκαν υπόψη τα 
ακόλουθα: 

- Η ταξινόμηση του ιδρύματός σας ως [λιγότερο] σημαντικού για την περίοδο από τις [DD MM
YYYY] έως τις [DD MM YYYY].

- Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών, όπως καθορίζεται στην απόφαση (ΕΕ)
[2021/490] της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2021/8) και δημοσιεύεται στον
δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

- Το σύνολο στοιχείων ενεργητικού ύψους [   ] EUR και η συνολική έκθεση σε κίνδυνο ύψους [   ]
EUR, όπως καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2019/2158 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2019/38).
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Όροι πληρωμής 

Το ετήσιο εποπτικό τέλος είναι καταβλητέο εντός 35 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

ειδοποίησης και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επιβάρυνση για την ΕΚΤ. Αν το ίδρυμά σας έχει υποβάλει 

στην ΕΚΤ υπογεγραμμένη εντολή άμεσης χρέωσης πριν από την έκδοση της παρούσας ειδοποίησης, το 

ποσό του ετήσιου εποπτικού τέλους θα χρεωθεί απευθείας στον λογαριασμό σας εντός 35 ημερών από 

την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης. 

Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλείστε να προβείτε στην πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή μέσω του 

TARGET2, αναγράφοντας τα στοιχεία αναφοράς της πληρωμής. 

Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα Πληρωμή μέσω TARGET2 

Αποδέκτης πληρωμής: MARKDEFF (ανταποκρίτρια 
τράπεζα) 

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06 
Δικαιούχος: European Central Bank SSM 

Αποδέκτης πληρωμής: ECBFDEFFSSM 
(αποδέκτης στην επικεφαλίδα του μηνύματος 
μεταφοράς SWIFT) 

Δικαιούχος: ECBFDEFFSSM 

Κοινοποίηση 

Η παρούσα ειδοποίηση καταβολής τέλους σας κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41). 

Επανεξέταση 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος 

εσωτερικής διοικητικής επανεξέτασης της παρούσας ειδοποίησης καταβολής τέλους στο διοικητικό 

συμβούλιο επανεξέτασης της ΕΚΤ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησής της. Το αίτημα 
αυτό αποστέλλεται κατά προτίμηση με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: ABOR@ecb.europa.eu ή 

ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: The Secretary of the Administrative Board of Review, European Central 

Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικασία επανεξέτασης περιέχονται στην απόφαση ΕΚΤ/2014/16 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης ΕΚΤ/2014/16, η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης 

δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα και δεν επηρεάζει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το παρόν έγγραφο έχει δημιουργηθεί από ηλεκτρονικό υπολογιστή και είναι έγκυρο χωρίς 
υπογραφή. 

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες όσον αφορά τη μεθοδολογία της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη, το νομικό πλαίσιο και 
το ετήσιο κόστος που σχετίζεται με τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ, βλ. 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.el.html. Αυτές οι σελίδες δημοσιεύονται σε 
όλες τις γλώσσες της ΕΕ και παρέχουν σημαντικές και πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα εποπτικά τέλη της ΕΚΤ, 
όπως λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να υπολογίσετε κατ' εκτίμηση το τέλος που αναλογεί στο ίδρυμά σας 
(βλ. https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.el.html). 
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