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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (γνωστή και ως «ΕΒΑ», εφεξής «η Αρχή»), 

με έδρα στο Λονδίνο, ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1. Καθήκον της Αρχής είναι να 

συμβάλλει τόσο στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων 

και πρακτικών υψηλής ποιότητας όσο και στη συνεπή εφαρμογή των νομικά 

δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, να προωθεί και να διευκολύνει την 

ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών, να 

παρακολουθεί και να εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς 

της και να ενισχύει την προστασία των καταθετών και των επενδυτών2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

.  

2. Η προσέγγιση ελέγχου που εφαρμόζει το Συνέδριο περιλαμβάνει αναλυτικές 

ελεγκτικές διαδικασίες, άμεσες δοκιμασίες πράξεων και αξιολόγηση των 

βασικών δικλίδων ελέγχου που περιλαμβάνουν τα συστήματα εποπτείας και 

ελέγχου της Αρχής. Τα ανωτέρω συμπληρώνονται από αποδεικτικά στοιχεία 

προερχόμενα, αφενός, από τις εργασίες άλλων ελεγκτών (κατά περίπτωση) 

και, αφετέρου, από την ανάλυση των θέσεων της διοίκησης.  

ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

3. Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε: 

α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις3

                                            
1 ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12. 

 και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του 

2 Στο παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά, προς ενημέρωση, οι αρμοδιότητες 
και οι δραστηριότητες της Αρχής.  

3 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό 
οικονομικού αποτελέσματος, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση 
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προϋπολογισμού4

β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες 

βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί. 

 για το οικονομικό έτος που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2013, καθώς και 

Ευθύνη της διοίκησης 

4. Η διοίκηση φέρει την ευθύνη για την κατάρτιση και ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής, καθώς και για τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται5

α) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τους ετήσιους λογαριασμούς της 

Αρχής περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την κατάρτιση και την 

ακριβοδίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων οι οποίες να μην 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες οφειλόμενες σε απάτη ή σφάλμα· την 

επιλογή και εφαρμογή των ενδεδειγμένων λογιστικών πολιτικών, βάσει των 

λογιστικών κανόνων που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής

: 

6

                                                                                                                               
μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών 
και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 

· και τη 

διατύπωση λογιστικών εκτιμήσεων εύλογων υπό τις εκάστοτε περιστάσεις. 

Ο διευθυντής εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής, αφού ο 

υπόλογος τους καταρτίσει βάσει του συνόλου των διαθέσιμων 

4 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού. 

5  Άρθρα 39 και 50 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 328 της  7.12.2013, σ. 42). 

6 Οι λογιστικοί κανόνες που εγκρίνει ο υπόλογος της Επιτροπής απορρέουν από τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (International Public Sector 
Accounting Standards, IPSAS) που εκδίδει η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ή, 
κατά περίπτωση, από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting 
Standards, IAS)/Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) που εκδίδει το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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πληροφοριακών στοιχείων και συντάξει συνοδευτικό σημείωμα στο οποίο, 

μεταξύ άλλων, δηλώνει ότι έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 

λογαριασμοί απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, την 

οικονομική κατάσταση της Αρχής. 

β) Η ευθύνη της διοίκησης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των 

πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, καθώς και τη 

συμμόρφωση με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 

συνίσταται στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση 

αποτελεσματικού και αποδοτικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 

περιλαμβάνει κατάλληλη εποπτεία, λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για 

την πρόληψη περιπτώσεων παρατυπιών και απάτης και, κατά περίπτωση, 

νομικές διαδικασίες για την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία καταβλήθηκαν 

αχρεωστήτως ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένως.  

Ευθύνη του ελεγκτή 

5. Ευθύνη του Συνεδρίου είναι, βάσει του ελέγχου που αυτό διενεργεί, να 

παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο7

6. Ο έλεγχος συνεπάγεται την εφαρμογή διαδικασιών για τη συγκέντρωση 

αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που 

 δήλωση τόσο ως προς 

την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών της Αρχής όσο και ως προς τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Το 

Συνέδριο διενεργεί τον έλεγχό του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και 

τους κώδικες δεοντολογίας της IFAC, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα των 

ανώτατων οργάνων ελέγχου του INTOSAI. Τα εν λόγω πρότυπα προβλέπουν 

ότι το Συνέδριο σχεδιάζει και διενεργεί τον έλεγχο προκειμένου να αποκομίζει 

εύλογη βεβαιότητα τόσο σχετικά με την απουσία ουσιωδών ανακριβειών στους 

ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής όσο και σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. 

                                            
7 Άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013. 
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δημοσιοποιούνται στους λογαριασμούς, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα 

και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Η επιλογή των 

διαδικασιών επαφίεται στην κρίση του ελεγκτή, η οποία βασίζεται σε εκτίμηση 

των κινδύνων ύπαρξης ουσιωδών ανακριβειών στους λογαριασμούς και 

ουσιώδους μη συμμόρφωσης των σχετικών πράξεων με τις απαιτήσεις του 

νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφειλόμενων σε απάτη ή σφάλμα. 

Κατά την εκτίμηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής εξετάζει τυχόν εσωτερικές 

δικλίδες ελέγχου που αφορούν την κατάρτιση και την ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

των λογαριασμών, καθώς και τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου τα οποία 

εφαρμόζονται προς εξασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των 

σχετικών πράξεων, και σχεδιάζει αρμόζουσες στις περιστάσεις ελεγκτικές 

διαδικασίες. Επίσης, ο έλεγχος περιλαμβάνει αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών πολιτικών, του ευλόγου των λογιστικών εκτιμήσεων, καθώς και 

της συνολικής παρουσίασης των λογαριασμών. 

7. Το Συνέδριο φρονεί ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που 

συγκεντρώθηκαν είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της δήλωσης 

αξιοπιστίας του.  

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών 

8. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής παρέχουν 

ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής 

της την 31η Δεκεμβρίου 2013, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των 

ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού της και τους 

λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. 

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις 
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί 

9. Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι 

λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είναι, 

από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.  
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10. Τα σχόλια που ακολουθούν δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τις γνώμες του 

Συνεδρίου. 

11. Το 2013 το συνολικό ποσοστό των ανειλημμένων πιστώσεων ήταν 90 %, 

έναντι 89 % το 2012, και κυμαινόταν από 87 % για τον τίτλο I (δαπάνες 

προσωπικού) και 98 % για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) έως 92 % για τον 

τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες). Το ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων για 

τον τίτλο Ι επηρεάστηκε αρνητικά από την απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποφάνθηκε κατά της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής των μισθών των υπαλλήλων για την περίοδο 1 Ιουλίου 2011 

- 30 Ιουνίου 2013 (1,8 εκατομμύρια ευρώ).  

ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

12. Μολονότι το συνολικό ύψος των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων 

μειώθηκε σημαντικά σε 3 876 564 ευρώ (17 %), έναντι 6 547 808 ευρώ (36 %) 

για το προηγούμενο έτος, οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων παρέμειναν 

σε σχετικά υψηλό επίπεδο για τον τίτλο ΙΙ (1 974 511 ευρώ ή 35 %) και τον 

τίτλο III (1 651 203 ευρώ ή 36 %). Οι εν λόγω μεταφορές ανειλημμένων 

πιστώσεων οφείλονται ως επί το πλείστον στις προγραμματιζόμενες 

προμήθειες υποδομών και υπηρεσιών στον τομέα των ΤΠ, οι συμβάσεις για τις 

οποίες συνήφθησαν όπως προβλεπόταν τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ οι 

σχετικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν εντός του 2014. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

13. Στο παράρτημα Ι

 

 παρουσιάζεται επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων 

που ελήφθησαν σε συνέχεια των σχολίων που διατύπωσε το Συνέδριο σε 

προηγούμενα έτη. 
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Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει 

ο κύριος Milan Martin CVIKL, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 

Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του της 1ης Ιουλίου 2014. 

          

 

             Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          Πρόεδρος 
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Παρακολούθηση των σχολίων του προηγούμενου έτους 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2011 
Τα χαμηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
αποτελούν ένδειξη δυσχερειών στην κατάρτιση και 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 

Ολοκληρώθηκε 

2011 

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το οικονομικό 
έτος 2011 ανήλθε σε 12,7 εκατομμύρια ευρώ. 
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό της1

Ολοκληρώθηκε 

, το 60 % 
του προϋπολογισμού για το 2011 χρηματοδοτήθηκε 
από τις εισφορές των κρατών μελών και των χωρών 
της ΕΖΕΣ, ενώ το 40 % από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης. Στο τέλος του 2011, η Αρχή κατέγραψε 
θετικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 
ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, παράγραφος 4, και 16, παράγραφος 1, 
του δημοσιονομικού κανονισμού της, το πλήρες ποσό 
καταχωρίστηκε εν συνεχεία στους λογαριασμούς ως 
υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

2011 

Η Αρχή πρέπει να αυξήσει τη διαφάνεια των 
διαδικασιών πρόσληψης: δεν είχαν οριστεί πριν από 
την εξέταση των αιτήσεων ούτε η στάθμιση των 
κριτηρίων επιλογής ούτε η ελάχιστη βαθμολογία που 
έπρεπε να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι 
προκειμένου να κληθούν σε συνέντευξη ή να 
εγγραφούν στην κατάσταση κατάλληλων υποψηφίων.  

Ολοκληρώθηκε 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Για την κάλυψη των υψηλότερων διδάκτρων, η Αρχή 
καταβάλλει στους υπαλλήλους τα παιδιά των οποίων 
φοιτούν στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, μια εισφορά εκπαίδευσης, επιπλέον των 
σχολικών επιδομάτων που προβλέπει ο κανονισμός 
υπηρεσιακής κατάστασης2. Οι εν λόγω εισφορές, το 
συνολικό ύψος των οποίων ανήλθε το 2012 
σε 76 000 ευρώ περίπου, δεν καλύπτονται από τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και, επομένως, 
είναι παράτυπες. 

 

 
Εν εξελίξει3 

 

2012 

Σύμφωνα με τη στρατηγική ΤΠ της Αρχής, η οποία 
καταρτίστηκε από τον οργανισμό τον οποίο 
διαδέχθηκε η Αρχή4, τα βασικά συστήματα 
εφαρμογών ΤΠ της έχουν ανατεθεί σε εξωτερικό 
πάροχο υπηρεσιών ΤΠ5 έως τον Δεκέμβριο του 2013. 
Η κατάσταση αυτή συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι 
σχετίζονται με τον περιορισμένο βαθμό ελέγχου και 
εποπτείας που διαθέτει η Αρχή επί των συστημάτων 
ΤΠ της. 

Ολοκληρώθηκε 
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΄Ετος Σχόλιο του Συνεδρίου Κατάσταση εφαρμογής των διορθωτικών μέτρων 

(Ολοκληρώθηκε / Σε εξέλιξη / Εκκρεμεί / ά.α.) 

2012 

Το συνολικό επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων 
ήταν 89 % και ποίκιλλε από 84 % για τον τίτλο I 
(δαπάνες προσωπικού) και 86 % για τον τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες) έως 100 % για τον τίτλο III 
(επιχειρησιακές δαπάνες)6. Το επίπεδο των 
μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων για τον τίτλο ΙΙ 
ήταν υψηλό (45 %), κυρίως για λόγους που 
εκφεύγουν του ελέγχου της Αρχής, όπως η 
ανεπιτυχής προσπάθεια εξεύρεσης νέων γραφείων 
και καθυστερήσεις στην υλοποίηση ορισμένων έργων 
ΤΠ, για τα οποία ήταν δυσχερής η συγκέντρωση των 
απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων από τον 
οργανισμό τον οποίο διαδέχθηκε η Αρχή. Για τον 
τίτλο III, οι μεταφορές ανειλημμένων πιστώσεων ήταν 
υψηλές (85 %), κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας 
και της μεγάλης διάρκειας δύο διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στον τομέα των ΤΠ, οι οποίες, ωστόσο, 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, λόγω καθυστερήσεων στη 
δρομολόγηση και την υλοποίηση τριών άλλων έργων 
ΤΠ, καθώς και της καθυστέρησης στην τιμολόγηση 
ορισμένων υπηρεσιών ΤΠ από τους προμηθευτές. 

ά.α. 

2012 

Το Συνέδριο διαπίστωσε τις ακόλουθες αδυναμίες 
στις ελεγχθείσες διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες 
έχουν αντίκτυπο στη διαφάνεια και την ίση 
μεταχείριση των υποψηφίων: οι υποψήφιοι έλαβαν 
μια συνολική βαθμολογία και όχι χωριστό βαθμό σε 
σχέση με καθένα από τα κριτήρια επιλογής, ενώ δεν 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ερωτήσεις των 
συνεντεύξεων ή των γραπτών δοκιμασιών είχαν 
οριστεί πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. 

Ολοκληρώθηκε 
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1  Άρθρο 62, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης  

Νοεμβρίου 2010. 

2  Το άρθρο 3 του παραρτήματος VII προβλέπει την καταβολή ποσού ίσου με το διπλάσιο του βασικού επιδόματος των 
252,81 ευρώ = 505,62 ευρώ. 

3  Στις περιπτώσεις τριών από τα εννέα σχολεία, δεν είχαν ακόμη συναφθεί συμβάσεις το 2013. 

4  Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας. 

5  Banque de France. 

6  Έπειτα από ανάλυση των αναγκών για το υπόλοιπο του έτους, ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε και οι πιστώσεις μειώθηκαν 
κατά 8,9 % τον Σεπτέμβριο του 2012. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Λονδίνο) 

Αρμοδιότητες και δραστηριότητες 

Τομείς αρμοδιοτήτων 
της Ένωσης βάσει 
της Συνθήκης  

(άρθρα 26 και 114 της 
Συνθήκης για τη 
λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης)  

Άρθρο 26 

«1. Η Ένωση θεσπίζει τα μέτρα για την εγκαθίδρυση ή τη διασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Συνθηκών.  

2. Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο 
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών.  

3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσδιορίζει τους 
προσανατολισμούς και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση 
ισόρροπης προόδου σε όλους τους σχετικούς τομείς.» 

Άρθρο 114 

«1. Εκτός εάν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την 
πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με 
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς.» 

Αρμοδιότητες της 
Αρχής 

(κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1093/2010 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου) 

(κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1022/2013 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για την 
τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010) 

 

 

Στόχοι 

α)      Βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας ιδίως υγιή, 
αποτελεσματική και συνεπή ρύθμιση και εποπτεία. 

β)      Διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών. 

γ)      Ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού συντονισμού. 

δ)      Αποτροπή της καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας 
και προαγωγή ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού. 

ε)       Διασφάλιση της δέουσας ρύθμισης και εποπτείας της ανάληψης των πιστωτικών 
και λοιπών κινδύνων. 

στ)     Ενίσχυση της προστασίας των πελατών. 

Καθήκοντα 

α)      Συμβάλλει στην καθιέρωση κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων και 
πρακτικών υψηλής ποιότητας. 

β)      Συντάσσει και ενημερώνει το εγχειρίδιο εποπτείας σχετικά με την εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την Ένωση συνολικά.   

γ)      Συμβάλλει στη συνεπή εφαρμογή των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης. 

δ)      Διευκολύνει την ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων αρχών. 

ε)      Συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ1. 

στ)    Διοργανώνει και διενεργεί αναλύσεις ομοτίμων των αρμόδιων αρχών. 

ζ)      Παρακολουθεί και εκτιμά τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα αρμοδιότητάς της. 

η)      Πραγματοποιεί οικονομικές αναλύσεις των αγορών με στόχο την εμπεριστατωμένη 
εκπλήρωση των καθηκόντων της Αρχής,. 

θ)      Ενισχύει την προστασία των καταθετών και των επενδυτών. 

ι)       Συμβάλλει στη συνεπή και συνεκτική λειτουργία των σωμάτων εποπτών, στην 
παρακολούθηση, εκτίμηση και μέτρηση του συστημικού κινδύνου, στην κατάρτιση 
και τον συντονισμό σχεδίων διάσωσης και εξυγίανσης, παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου προστασία των καταθετών και επενδυτών σε ολόκληρη την Ένωση και 
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εκπονώντας μεθόδους για την εξυγίανση υπό κατάρρευση χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων και την εκτίμηση της ανάγκης κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων.  

ια)      Εκπληρώνει τυχόν άλλα ειδικά καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις.  

ιβ)      Δημοσιεύει στον ιστότοπό της και ενημερώνει σε τακτική βάση πληροφορίες 
σχετικά με το πεδίο δραστηριοτήτων της.  

Διοίκηση Συμβούλιο εποπτών 

Συγκροτείται από τον πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος (επικεφαλής 
της εθνικής εποπτικής αρχής), την Επιτροπή, την ΕΚΤ2, το ΕΣΣΚ, την EIOPA3 και την 
ESMA4. 

Διοικητικό συμβούλιο 

Συγκροτείται από τον πρόεδρο και έξι άλλα μέλη του συμβουλίου εποπτών.  

Πρόεδρος 

Διορίζεται από το συμβούλιο εποπτών. 

Εκτελεστικός διευθυντής 

Διορίζεται από το συμβούλιο εποπτών. 

Συμβούλιο προσφυγών 

Κοινό όργανο των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. 

Εξωτερικός έλεγχος 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Aρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Πόροι που τέθηκαν 
στη διάθεση της 
Αρχής το 2013 (2012) 
 

Προϋπολογισμός 2013  

26,0 (20,7) εκατομμύρια ευρώ, 

ο οποίος περιλαμβάνει: 

επιχορήγηση της Ένωσης: 10,4 (8,3) εκατομμύρια ευρώ 
εισφορές των κρατών μελών: 15,2 (12,1) εκατομμύρια ευρώ 
εισφορές των παρατηρητών: 0,4 (0,3) εκατομμύρια ευρώ  

Θέσεις που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2013 

93 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων (68) - συμπεριλαμβανομένων επτά επιστολών 
προσφοράς εργασίας που είχαν σταλεί και γίνει δεκτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. 

14 (12) συμβασιούχοι υπάλληλοι και 

17 (14) αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. 

Προϊόντα και 
υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν το 
2013 

 Διενέργεια 56 δημόσιων διαβουλεύσεων (κυρίως σχετικά με σχέδια ρυθμιστικών και 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που αναπτύχθηκαν βάσει του νομοθετικού 
πλαισίου ΟΚΑ IV / ΚΚΑ), διοργάνωση 34 δημοσίων ακροάσεων.  

 Υποβολή 36 σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και 21 σχεδίων 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση (τα 
οποία αναπτύχθηκαν ειδικότερα i) βάσει του νομοθετικού πλαισίου ΟΚΑ IV / ΚΚΑ 
και σε σχέση με τον τομέα των ιδίων κεφαλαίων, του πιστωτικού κινδύνου, της 
ρευστότητας και των αμοιβών των τραπεζών, καθώς και ii) βάσει του νομοθετικού 
πλαισίου για την ανάκαμψη από την κρίση και την επίλυση κρίσεων).  

 Έκδοση δύο κατευθυντήριων οδηγιών ( σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τα 
δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα και σχετικά με τις λιανικές καταθέσεις που υπόκεινται σε 
διαφορετικές εκροές για τους σκοπούς της υποβολής αναφορών σχετικά με τη 
ρευστότητα) και τεσσάρων συστάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές (σχετικά με 
τη συμμετοχή των τραπεζών στο Euribor, την ανάπτυξη σχεδίων ανάκαμψης, τη 
διατήρηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κατά τη διάρκεια της 
μετάβασης στο νομοθετικό πλαίσιο ΟΚΑ IV / ΚΚΑ, καθώς και σχετικά με τον έλεγχο 
της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών).  

 Διατύπωση έξι γνωμών απευθυνόμενων στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τεχνικής συμβουλής προς την Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή, τεσσάρων επιστολών σχολιασμού σχετικά με ζητήματα λογιστικής προς 
το Ίδρυμα ΟΔΛΠ και δύο επιστολών σχολιασμού σχετικά με ζητήματα ελέγχου προς 
το IAASB. 

 Ολοκλήρωση αξιολόγησης από ομοτίμους της εφαρμογής από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κατευθυντήριων οδηγιών για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων. 

 Δημιουργία του εργαλείου «Single Rulebook Questions and Answers» (Ερωτήσεις 
και απαντήσεις σχετικά με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων) στον ιστότοπο της Αρχής, 
το οποίο απευθύνεται σε θεσμικά όργανα, επόπτες και άλλους ενδιαφερομένους. 

 Δημοσίευση μεγάλου αριθμού θεματικών εκθέσεων σε διάφορους τομείς με τους 
οποίους ασχολείται η Αρχή (π.χ. εκθέσεις ανάλυσης κινδύνων στον τραπεζικό τομέα 
και διατομεακής ανάλυσης κινδύνων, εκθέσεις σχετικά με τη συνοχή των 
σταθμισμένων βάσει κινδύνου περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, έκθεση 
σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις, έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης της Βασιλείας II, έκθεση επί τη λήξει της θητείας της ομάδας 
τραπεζικών συμφεροντούχων, εκθέσεις σχετικά με τη ρευστότητα των τραπεζών, 
έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο του δείκτη κάλυψης ρευστότητας, έκθεση σχετικά 
με τα δεδομένων των υψηλών εισοδημάτων στις τράπεζες της ΕΕ, έκθεση σχετικά 
με τη συγκρισιμότητα των κανόνων και των πρακτικών εποπτείας, έκθεση σχετικά 
με την φιλοκυκλικότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, εκθέσεις στον 
τομέα της συγκρισιμότητας των σταθμισμένων βάσει κινδύνου περιουσιακών 
στοιχείων, κ.λπ.). 

 Διενέργεια ανάλυσης κινδύνου, αξιολόγηση και παρακολούθηση βασικών κινδύνων 
του τραπεζικού τομέα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης της συνέπειας των 
αποτελεσμάτων για τα σταθμισμένα βάσει κινδύνου περιουσιακά στοιχεία, της 
βιωσιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών και επισκοπήσεων της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών.  

 Ανάπτυξη εξαμηνιαίων εκθέσεων για τους κινδύνους του τραπεζικού τομέα και τους 
διατομεακούς κινδύνους, τριμηνιαίων πινάκων κινδύνου, εβδομαδιαίων 
επισκοπήσεων σχετικά με τη ρευστότητα και τους όρους χρηματοδότησης των 
ευρωπαϊκών τραπεζών και σχετικά με τους δείκτες της τραπεζικής αγοράς, τακτική 
ενημέρωση θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σχετικά με δυνητικούς 
κινδύνους και τρωτά σημεία.  

 Εκτενείς εργασίες στον τομέα της διόρθωσης των ισολογισμών στον τραπεζικό 
κλάδο και της επισκόπησης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των 
τραπεζών (δημοσίευση συστάσεων σχετικά με τη διατήρηση κεφαλαίου και την 
επισκόπηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, τριών 
ενδιάμεσων εκθέσεων σχετικά με τη συνέπεια των σταθμισμένων βάσει κινδύνου 
περιουσιακών στοιχείων, τεσσάρων άλλων εκθέσεων για διάφορα θέματα σε σχέση 
με τη συγκρισιμότητα των σταθμισμένων βάσει κινδύνου περιουσιακών στοιχείων, 
διατύπωση κοινών ορισμών των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της περιόδου 
χάριτος, επίσης στο πλαίσιο της προπαρασκευής των επισκοπήσεων ποιότητας 
των περιουσιακών στοιχείων και της ολοκληρωμένης αξιολόγησης του ενιαίου 
εποπτικού μηχανισμού). 

 Διενέργεια πανευρωπαϊκής άσκησης διαφάνειας, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία σχετικά με τράπεζες της ΕΕ που συμμετείχαν στη διαδικασία 
ανακεφαλαιοποίησης το 2012. 

 Προετοιμασία για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του 2014 (ανάπτυξη 
μεθοδολογιών, σεναρίων και βασικών παραδοχών της προσομοίωσης), 
συνεισφορά - υπό την ιδιότητα του συμβούλου της Επιτροπής - στις προσομοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων σε ορισμένες χώρες του προγράμματος. 

 Ανάπτυξη και παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των κοινών πλαισίων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς (FINREP) και κοινής πληροφόρησης (COREP), 
καθώς και της ταξινόμησης ΔΠΧΠ για την εποπτική πληροφόρηση δευτέρου 
επιπέδου. 

 Ενεργός συμμετοχή σε συνεδριάσεις και δραστηριότητες σωμάτων εθνικών 
εποπτικών αρχών, προώθηση και παρακολούθηση της εποπτικής συνεργασίας στα 
σώματα αυτά. 

 Εργασίες σε σχέση με το EURIBOR και θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό 
δεικτών αναφοράς, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης αρχών για τις διαδικασίες καθορισμού 
δεικτών αναφοράς, καθώς και εργασίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε συστάσεις 
προς τη Euribor-EBF και τις εθνικές αρχές.  

 Ετήσια αξιολόγηση της εφαρμογής από τις τράπεζες των απαιτήσεων 
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δημοσιοποίησης στοιχείων του πυλώνα 3.  

 Συνεισφορά στο πρόγραμμα αξιολόγησης της ρυθμιστικής συνοχής της επιτροπής 
της Βασιλείας. 

 Στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, έκδοση δύο προειδοποιήσεων προς 
τους καταναλωτές (σχετικά με τα εικονικά νομίσματα και τις συμβάσεις επί 
διαφοράς), μίας κοινής θέσης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με την 
εποπτεία και τη διακυβέρνηση των προϊόντων, συνδιοργάνωση της κοινής Ημέρας 
Καταναλωτή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και, όπως προαναφέρθηκε, 
διατύπωση τριών γνωμών σχετικά με ορθές πρακτικές για τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές (σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία 
κεφάλαια), δημοσίευση έκθεσης καταναλωτικών τάσεων και δρομολόγηση μίας 
διαβούλευσης σχετικά με σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου για τους 
ενδιάμεσους ενυπόθηκων δανείων και μίας σχετικά με κοινές κατευθυντήριες 
οδηγίες για τον χειρισμό καταγγελιών. 

 Συνεισφορά στη διαδικασία επισκόπησης του ευρωπαϊκού συστήματος 
χρηματοοικονομικής εποπτείας, στο πλαίσιο του άρθρου 81 του κανονισμού για την 
ΕΒΑ, από κοινού με άλλες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (παροχή ποσοτικών και 
ποιοτικών δεδομένων στην Επιτροπή, έκθεση προς το Συμβούλιο σχετικά με τα 
επιτεύγματα των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν, συμμετοχή στη δημόσια ακρόαση της Επιτροπής σχετικά με την 
επισκόπηση του ΕΣΧΕ και στη δημόσια ακρόαση της επιτροπής οικονομικής και 
νομισματικής πολιτικής, υποβολή της γνώμης των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 
σχετικά με την επισκόπηση του ΕΣΧΕ). 

 Διοργάνωση και συντονισμός 20 σεμιναρίων και δραστηριοτήτων επιμόρφωσης 
απευθυνόμενων στους υπαλλήλους της Αρχής και των εθνικών εποπτικών αρχών 
(εκ των οποίων οκτώ διοργανώθηκαν από κοινού με τις άλλες ευρωπαϊκές 
εποπτικές αρχές). 

 10 συνεδριάσεις του συμβουλίου εποπτών (εκ των οποίων τέσσερις 
τηλεδιασκέψεις), επτά συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου (εκ των οποίων δύο 
τηλεδιασκέψεις), επτά συνεδριάσεις ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων (εκ των 
οποίων δύο από κοινού με το συμβούλιο εποπτών). 

 Κάλυψη των θέσεων του πίνακα προσωπικού (διοργάνωση 61 διαδικασιών 
επιλογής και 153 συνεντεύξεων υποψηφίων, χωρίς καμία προσφυγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή ή τον διαμεσολαβητή). 

 Περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης και της διαφάνειας των προσλήψεων, 
καθιέρωση εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοπροσλαμβανόμενων). 

 Καθορισμός και εφαρμογή νέας διαδικασίας για τη διαχείριση της εισφοράς 
εκπαίδευσης της Αρχής (συμβάσεις με σχολεία). 

 Έναρξη συνεργασίας με νέο πάροχο ιατρικών υπηρεσιών (από κοινού με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων) και νέα εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, 
κατόπιν διαδικασίας διαγωνισμού.  

 Σε σχέση με το σύστημα Allegro, δρομολόγηση των εργασιών σχετικά με την 
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών προσλήψεων, αλλαγές στην πλατφόρμα ΙΒΜ, 
τροποποίηση του Allegro βάσει του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. 

 Επεξεργασία 421 χρηματοδοτικών υποχρεώσεων και 2 335 εντολών πληρωμών. 

 Εφαρμογή βελτιωμένων εργαλείων παρακολούθησης του προϋπολογισμού και 
βελτιώσεις των προτύπων εσωτερικού ελέγχου. 

 Επιτυχής ολοκλήρωση εννέα διαδικασιών προμηθειών, στο σύνολό τους σύμφωνα 
με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ. 

 Ανανέωση 20 συμβάσεων οι οποίες είχαν αρχικά υπογραφεί το 2012, για διάστημα 
12 μηνών. 

 Αναθεώρηση των φύλλων υπολογισμού του κόστους σε σχέση με τέσσερις 
συμβάσεις, βάσει της τάσης των δεικτών τιμών λιανικής για το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Συμμετοχή στις νέες διαδικασίες της Επιτροπής για την προμήθεια επίπλων 
γραφείου, ασφαλιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ΤΠ, αδειών λογισμικού και αδειών 
της Microsoft, και συμμετοχή σε δύο διοργανικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, για την προμήθεια ιατρικών 
υπηρεσιών και προσωρινού προσωπικού (νομικών).  
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1   Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου 
2   Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
3   Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 
4   Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Aγορών 

 
Πηγή: Το ανωτέρω παράρτημα παρασχέθηκε από την Αρχή. 

  
 

 

 



EBA – European Banking Authority 
   

EBA – EL 

 
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
 

Παράγραφος 11: Η ΕΑΤ υιοθέτησε συνετή προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προσαρμογή των μισθών 
για το 2011 και το 2012 γεγονός το οποίο, λόγω της μορφής και του χρόνου έκδοσης της απόφασης 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα την εκτέλεση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων σε ποσοστό που μόλις υπερέβη το 90%. Η Αρχή αναμένει σημαντική βελτίωση στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2014, δεδομένης της συνεχούς προόδου που σημειώνεται στη 
διαχείριση του προϋπολογισμού και λαμβανομένης υπόψη της μεγαλύτερης σαφήνειας σε ό,τι αφορά 
τις προσαρμογές των μισθών. 
 
Παράγραφος 12: Η ΕΑΤ αναγνωρίζει ότι, μολονότι το συνολικό ύψος των μεταφορών ανειλημμένων 
πιστώσεων μειώθηκε σημαντικά, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. 
Δεδομένου ότι ο μεγάλος αριθμός των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων οφείλεται στην 
περιοδικότητα διαφόρων συμβάσεων στον τομέα των ΤΠ οι οποίες ανανεώνονται σε ετήσια βάση, η 
ΕΑΤ προτίθεται, εντός του ημερολογιακού έτους, να εξετάσει λύσεις που θα της επιτρέψουν να 
αναθεωρήσει τις συμβάσεις που έχει συνάψει με τους προμηθευτές ούτως ώστε να αλλάξει τις 
περιόδους ανανέωσης και, κατά συνέπεια, να μειώσει το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων 
πιστώσεων. 
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