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Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός: Προσαρμογή στο νέο καθεστώς  

Η Deloitte ενημερώνει για το νέο καθεστώς του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και 

καθοδηγεί τις τράπεζες για τα επόμενα βήματα 
 

Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 – Η Deloitte δημοσιεύει την έκδοση με τίτλο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός | 

Προσαρμογή στο νέο καθεστώς (Single Supervisory Mechanism | Getting to grips with the new regime). 

Σκοπός της συγκεκριμένης έκδοσης είναι να βοηθήσει τις τράπεζες να αναπτύξουν τη στρατηγική τους 

παρότι η προσέγγιση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. 

Επιχειρεί να παρουσιάσει τις τάσεις και τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται, ειδικά όσον αφορά στη 

διαχείριση εποπτικών σχέσεων. Επίσης, παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις επιπτώσεις τους στις κεφαλαιακές θέσεις και στους 

κεφαλαιακούς σχεδιασμούς των τραπεζών. 

Στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι ρυθμίσεις και η εποπτεία έχουν γίνει αλληλένδετα 

μέρη των στρατηγικών και των επιχειρησιακών μοντέλων των τραπεζών. Οι διοικήσεις των τραπεζών το 

αναγνωρίζουν αυτό και τα διοικητικά συμβούλια και οι μέτοχοι αναμένουν ότι η επιχειρησιακή 

στρατηγική θα προλαμβάνει και θα προσαρμόζεται στις ρυθμιστικές και στις εποπτικές αλλαγές. Για τις 

τράπεζες που εποπτεύονται από τον ΕΕΜ, η προσαρμογή αυτή περιπλέκεται από το νέο και 

εξελισσόμενο εποπτικό πλαίσιο.  

Η Deloitte στην πρόσφατη έκδοσή της εντοπίζει τις δράσεις τις οποίες πρέπει να λάβουν οι τράπεζες: 

 Οι τράπεζες χρειάζεται να εγκαθιδρύσουν ισχυρές, βιώσιμες σχέσεις με τους επόπτες της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να διατηρούν δεσμούς με τους εθνικούς επόπτες που 

είναι πάντα υπεύθυνοι για την καθημερινή τους επίβλεψη. Ορισμένες τράπεζες έχουν 

ενδυναμώσει ή δημιουργήσει συγκεκριμένες ομάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την 

εποπτεία ώστε να αναπτύξουν αυτούς τους δεσμούς.  

 Η επιθυμία για συνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών, καθώς και στην εποπτική προσέγγιση, 

οδηγεί τους επόπτες να αναθεωρήσουν τις επιλογές και τις ευχέρειες των εθνικών εποπτικών 

αρχών και να εξετάσουν τους υπολογισμούς της στάθμισης των κινδύνων που εμπεριέχονται στα 

στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει 

σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτά τα πεδία. Οι τράπεζες χρειάζεται να κατανοήσουν τις 

επιπτώσεις των αλλαγών στην κεφαλαιακή θέση τους και στον κεφαλαιακό σχεδιασμό τους. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις σε αποφάσεις σχετικές με τη διάρθρωση 

των νομικών οντοτήτων τους και τις λειτουργικές δομές τους.  

 Η ανώτερη διοίκηση μαζί με το Δ.Σ. της κάθε τράπεζας θα πρέπει να συζητήσουν σχετικά με τα 

βήματα που πρέπει να γίνουν για να καταστήσουν το επιχειρησιακό μοντέλο βιώσιμο από 

εποπτικής πλευράς και να εξετάσουν κατά πόσο θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις 

αλλαγές αυτές. 

http://www2.deloitte.com/gr/en/pages/financial-services/articles/the-single-supervisory-mechanism-deloitte-greece-financial-services-insight.html
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Στο πλαίσιο αυτό, η κα. Αλεξάνδρα Κωστάρα, Financial Services Industry Leader της Deloitte Ελλάδος 

σχολίασε: «Η τελευταία έκδοση απορρέει από τη μέχρι τώρα δουλειά που γίνεται στο Deloitte Banking 

Union Center στη Φρανκφούρτη και τονίζει πως το νέο καθεστώς εποπτείας των τραπεζών θα αλλάξει τις 

απαιτήσεις από τις τράπεζες σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου και ρευστότητας, τα δεδομένα και τις 

αναφορές, τη διαχείριση κινδύνου και τη διακυβέρνηση, νομικές και λειτουργικές δομές». 

  

 

 

 

  

Αλεξάνδρα Κωστάρα 
Εταίρος 
 

Η Αλεξάνδρα είναι επικεφαλής των υπηρεσιών του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην 

Deloitte Ελλάδας. Είναι εταίρος στον ελεγκτικό τομέα με εμπειρία 20 ετών στο χρηματοοικονομικό 
κλάδο με ειδίκευση κυρίως στον έλεγχο επάρκειας προβλέψεων ζημιών δανειακού χαρτοφυλακίου, 

τους ειδικούς ελέγχους και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τράπεζες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, 

επενδυτικές και μεσιτικές εταιρίες. 



Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα 

Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά χωριστές και 

ανεξάρτητες οντότητες. Με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες και με περίπου 200.000 

επαγγελματίες που έχουν δεσμευθεί να γίνουν πρότυπα αριστείας, η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, 

φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων.   Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των 

εταιριών-μελών.   

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) 

υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» 

χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) 

υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές 

υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περίπου 500 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των 

καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της 

Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του 

εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.deloitte.gr 

Πληροφορίες για θέματα ΜΜΕ: 

Αθηνά Γκούζια, Communications Coordinator, Deloitte 

Tηλ: 210-6781132, email: agkouzia@deloitte.gr  
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