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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 112/13.04.2020
Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013
σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα
όσον αφορά στις πράξεις αναχρηματοδότησης
του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα
των ασφαλειών.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, ως κυρωθέν ισχύει,
β) την πράξη ΣΝΠ 87/28.2.2013 «Αντικατάσταση της
πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας
αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την
καταλληλότητα των ασφαλειών» (ΦΕΚ Β΄ 482/1.3.2013),
όπως τροποποιήθηκε με την πράξη ΣΝΠ 88/26.4.2013
(ΦΕΚ Β΄1069/29.4.2013), την πράξη ΣΝΠ 89/20.12.2013
(ΦΕΚ Β΄ 3433/31.12.2013), την πράξη ΣΝΠ 90/27.3.2014
(ΦΕΚ Β’ 848/4.4.2014), την πράξη ΣΝΠ 93/5.8.2014 (ΦΕΚ
Β΄ 2246/18.8.2014), την πράξη ΣΝΠ 94/20.10.2014 (ΦΕΚ
Β΄ 2874/24.10.2014) την πράξη ΣΝΠ 95/28.11.2014 (ΦΕΚ
Β΄ 3356/15.12.2014), την πράξη ΣΝΠ 102/19.12.2016 (ΦΕΚ
Β΄ 4189/27.12.2016), την πράξη ΣΝΠ 107/02.04.208 (ΦΕΚ
Β΄ 1275/10.04.2018) και πράξη ΣΝΠ 110/29.07.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 3104/02.08.2019),
γ) την πράξη ΣΝΠ 96/22.4.2015 «Μέσα και διαδικασίες
εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 764/30.4.2015), όπως τροποποιήθηκε με την πράξη ΣΝΠ 98/23.10.2015 (ΦΕΚ Β’
2312/26.10.2015), την πράξη ΣΝΠ 99/15.01.2016 (ΦΕΚ Β’
56/20.01.2016), την πράξη ΣΝΠ 101/19.12.2016 (ΦΕΚ Β’
4189/27.12.2016), την πράξη ΣΝΠ 103/24.03.2017 (ΦΕΚ Β’
1187/4.04.2017), την πράξη ΣΝΠ 104/11.07.2017 (ΦΕΚ Β’
2535/21.07.2017) την πράξη ΣΝΠ 106/02.04.2018 (ΦΕΚ Β΄
1274/10.04.2018) και την πράξη ΣΝΠ 109/29.07.2019 (ΦΕΚ
Β΄ 3103/02.08.2019),
δ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Δεκεμβρίου 2014
σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής
πολιτικής του Ευρωσυστήματος (Κατευθυντήρια Γραμμή

Αρ. Φύλλου 1465

Γενικής Τεκμηρίωσης, ΕΚΤ/2014/60), όπως τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/1938 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Αυγούστου 2015
(ΕΚΤ/2015/27), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/64
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΚΤ/2015/34), την Κατευθυντήρια Γραμμή
(ΕΕ) 2016/2298 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της
2ας Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/31), την Κατευθυντήρια
Γραμμή (ΕΕ) 2017/1362 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Μαΐου 2017 (ΕΚΤ/2017/12) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/570 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας της 7ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/3), την
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1032 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Μαΐου 2019 (ΕΚΤ/2019/11)
και την Απόφαση (ΕΕ) 2020/506 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2020 (ΕΚΤ/2020/20),
ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Νοεμβρίου 2015
σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2015/35), όπως τροποποιήθηκε με την
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/2299 της Ευρωπαϊκής
Γενικής Τράπεζας της 2ης Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/32),
την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/571 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Φεβρουαρίου 2018
(ΕΚΤ/2018/4), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1033
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Μαΐου
2019 (ΕΚΤ/2019/12) και την Απόφαση (ΕΕ) 2020/506 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2020
(ΕΚΤ/2020/20),
στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2014/528 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον
αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών
και σχετικά με την τροποποίηση της Κατευθυντήριας
Γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (ΕΚΤ/2014/31), όπως τροποποιήθηκε με την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2014/870 της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Νοεμβρίου
2014 (ΕΚΤ/2014/46), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ)
2016/2300 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας
Νοεμβρίου 2016 (ΕΚΤ/2016/33), την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/572 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
της 7ης Φεβρουαρίου 2018 (ΕΚΤ/2018/5), καθώς και την
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Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1034 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Μαΐου 2019 (ΕΚΤ/2019/13),
ζ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (EE) 2020/515 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 7ης Απριλίου 2020,
που τροποποιεί περαιτέρω την Κατευθυντήρια Γραμμή
ΕΚΤ/2014/31 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά
τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος
και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2020/21),
η) την ανάγκη περαιτέρω τροποποίησης των όρων
αποδοχής πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων, σύμφωνα
με σχετικές αποφάσεις του Ευρωσυστήματος, λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19),
θ) το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αποφάσισε:
Τροποποιεί την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ) υπ’ αριθμ. 87/28.2.2013, όπως ισχύει, ως
εξής:
Ι. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αποδοχή πρόσθετων τίτλων που προέρχονται
από τιτλοποίηση
1. Εκτός από τους προερχόμενους από τιτλοποίηση
τίτλους που προβλέπονται στο Μέρος Τέταρτο της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2014/60, καθώς και της ΠΣΝΠ
υπ’αριθμ. 96/22.4.2015, ως εκάστοτε ισχύουν, αποδεκτοί ως ασφάλειες για πράξεις νομισματικής πολιτικής
του Ευρωσυστήματος είναι και όσοι τέτοιοι τίτλοι δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης
σύμφωνα με το Μέρος Τέταρτο της Κατευθυντήριας
Γραμμής ΕΚΤ/2014/60, καθώς και της ΠΣΝΠ υπ’αριθμ.
96/22.4.2015, όπως εκάστοτε ισχύουν, αλλά κατά τα
λοιπά πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας που
ισχύουν για προερχόμενους από τιτλοποίηση τίτλους
σύμφωνα με την ως άνω Κατευθυντήρια Γραμμή και
ΠΣΝΠ, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τίτλοι έχουν λάβει
δύο αξιολογήσεις επιπέδου τουλάχιστον «ΒΒΒ»1. Πρέπει
επίσης να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τους
εν λόγω τίτλους και παράγουν εισοδηματική ροή ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων: i) εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, ii) δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), iii) δάνεια
για αγορά αυτοκινήτου, iv) χρηματοδοτική μίσθωση, v)
καταναλωτική πίστη και (vi) απαιτήσεις από πιστωτικές
κάρτες·
β) τα περιουσιακά στοιχεία που παράγουν εισοδηματική ροή δεν ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες
περιουσιακών στοιχείων·
γ) τα περιουσιακά στοιχεία που εξασφαλίζουν τους
εν λόγω τίτλους και παράγουν εισοδηματική ροή δεν
περιλαμβάνουν δάνεια ως προς τα οποία συντρέχει
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
1 Ως αξιολόγηση «ΒΒΒ» νοείται ελάχιστη αξιολόγηση «Baa3»
διενεργούμενη από τον οίκο Moody’s, «BBB-» διενεργούμενη από
τους οίκους Fitch ή Standard & Poor’s ή «BBBL» διενεργούμενη από
τον οίκο DBRS.
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i) δεν εξυπηρετούνται κατά τον χρόνο έκδοσης του
τίτλου,
ii) δεν εξυπηρετούνται κατά τον χρόνο ενσωμάτωσής
τους στον τίτλο πριν από τη λήξη του, επί παραδείγματι σε περίπτωση ανταλλαγής ή αντικατάστασης
των περιουσιακών στοιχείων που παράγουν εισοδηματική ροή,
iii) είναι ή καθίστανται ανά πάσα στιγμή δομημένα,
κοινοπρακτικά, ή μοχλευμένα·
δ) τα έγγραφα της συναλλαγής με αντικείμενο τους
εν λόγω τίτλους περιέχουν διατάξεις περί αδιάλειπτης
εξυπηρέτησης των δανείων.
2. Τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση (τιτλοποιημένες απαιτήσεις) κατά την αναφορά της παραγράφου
1, που δεν διαθέτουν δύο δημόσιες πιστοληπτικές αξιολογήσεις βαθμίδας τουλάχιστον 2 της εναρμονισμένης
κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΠΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως εκάστοτε ισχύει,
υπόκεινται σε περικοπή αποτίμησης εξαρτώμενη από
τη μεσοσταθμική διάρκεια ζωής τους κατά τα οριζόμενα
στον κατωτέρω πίνακα.
Περικοπές αποτίμησης αποδεκτών
τιτλοποιημένων απαιτήσεων
Μεσοσταθμική διάρκεια
ζωής

Περικοπή αποτίμησης

[0, 1)

4,8%

[1, 3)

7,2%

[3, 5)

10,4%

[5, 7)

12,0%

[7, 10)

14,4%

[10, ∞)

24,0%

3. Η μεσοσταθμική διάρκεια ζωής της σειράς της τιτλοποίησης που έχει υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα
υπολογίζεται ως η αναμενόμενη μεσοσταθμική εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την εξόφληση της συγκεκριμένης σειράς. Η μεσοσταθμική διάρκεια ζωής των διακρατούμενων τιτλοποιημένων απαιτήσεων που παρέχονται
ως ασφάλεια υπολογίζεται με βάση την παραδοχή ότι
ο εκδότης δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (call
option).
4. Αντισυμβαλλόμενος δεν δύναται να παράσχει ως
ασφάλεια τίτλο προερχόμενο από τιτλοποίηση ο οποίος
είναι αποδεκτός βάσει της παραγράφου 1, εάν ο ίδιος,
ή τρίτος με τον οποίο ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται
με στενούς δεσμούς, ενεργεί ως φορέας που παρέχει
αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου σε σχέση με τον
εν λόγω τίτλο.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να δέχεται ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση, των
οποίων τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια ή δάνεια σε
ΜΜΕ ή αμφότερα και οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης του Κεφαλαίου 2
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του Τίτλου ΙΙ του Τέταρτου Μέρους της Κατευθυντήριας
Γραμμής ΕΚΤ/2014/60 και της ΠΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως
εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τους όρους της παραγράφου 1 στοιχεία α) έως δ) και της παραγράφου 4, αλλά
κατά τα λοιπά πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας
που ισχύουν για τίτλους προερχόμενους από τιτλοποίηση βάσει της ως άνω Κατευθυντήριας Γραμμής και ΠΣΝΠ,
και έχουν λάβει δυο δημόσιες πιστοδοτικές αξιολογήσεις
βαθμίδας τουλάχιστον 3 της εναρμονισμένης κλίμακας
πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος. Οι
εν λόγω τιτλοποιημένες απαιτήσεις περιλαμβάνουν μόνον όσες έχουν εκδοθεί πριν από τις 20 Ιουνίου 2012 και
υπόκεινται σε περικοπή αποτίμησης εξαρτώμενη από τη
μεσοσταθμική διάρκεια ζωής τους κατά τα οριζόμενα
στον πίνακα της παραγράφου 2 ανωτέρω.
6. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
(α) στα «εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια»
(‘residential mortgage’) περιλαμβάνονται, εκτός από τα
στεγαστικά δάνεια που εξασφαλίζονται με υποθήκη (περιλαμβανομένης της προσημείωσης αυτής), εγγυημένα
στεγαστικά δάνεια (χωρίς εγγραφή υποθήκης), εφόσον
η εγγύηση καταπίπτει αμέσως σε περίπτωση αθέτησης.
Η εν λόγω εγγύηση μπορεί να παρέχεται υπό διάφορες
μορφές συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι χορηγείται
από οργανισμό του δημόσιου τομέα ή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε δημόσια εποπτεία. Η
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του εγγυητή
για τους σκοπούς των ως άνω εγγυήσεων πρέπει να αντιστοιχεί στη βαθμίδα 3 της εναρμονισμένης κλίμακας
πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος καθ’
όλη τη διάρκεια ισχύος της συναλλαγής·
(β) ως «μικρή επιχείρηση» και ως «μεσαία επιχείρηση» νοούνται μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ο δε
κύκλος εργασιών της μονάδας ή – εφόσον αυτή αποτελεί
τμήμα ενοποιημένου ομίλου – του ενοποιημένου ομίλου
υπολείπεται των 50 εκατομμυρίων ευρώ·
(γ) ο όρος «δάνειο που δεν εξυπηρετείται» περιλαμβάνει περιπτώσεις δανείων στις οποίες έχουν παρέλθει
τουλάχιστον 90 ημέρες από το χρόνο κατά τον οποίο η
απαίτηση για καταβολή κεφαλαίου ή τόκων καθίσταται
ληξιπρόθεσμη και ο οφειλέτης βρίσκεται σε «αθέτηση»,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 178 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου2, ή όταν εύλογα τίθεται εν αμφιβόλω η
ολοσχερής καταβολή·
(δ) ως «δομημένο δάνειο» νοείται ρύθμιση που περιλαμβάνει δανειακές απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης·
(ε) ως «κοινοπρακτικό δάνειο» νοείται δάνειο που
χορηγείται από ομάδα δανειστών μιας κοινοπραξίας
δανεισμού·
(στ) ως «μοχλευμένο δάνειο» νοείται δάνειο που χορηγείται σε εταιρεία που έχει ήδη σημαντικά χρέη, π.χ.
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και
επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
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χρηματοδότηση για σκοπούς εξαγοράς, στο πλαίσιο της
οποίας το δάνειο χρησιμοποιείται για την απόκτηση του
μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που αποτελεί και τον
οφειλέτη του δανείου·
(ζ) ως «διατάξεις περί αδιάλειπτης εξυπηρέτησης των
δανείων» νοούνται διατάξεις που περιλαμβάνονται στη
νομική τεκμηρίωση μιας τιτλοποιημένης απαίτησης, είτε
πρόκειται για διατάξεις σχετικά με τον ορισμό εφεδρικού
διαχειριστή είτε (εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιες) για διατάξεις σχετικά με τον ορισμό μεσολαβητή για την παροχή υπηρεσιών εφεδρικού διαχειριστή. Εφόσον υπάρχουν
διατάξεις σχετικά με τον ορισμό μεσολαβητή για την
παροχή υπηρεσιών εφεδρικού διαχειριστή, θα πρέπει
να ορίζεται μεσολαβητής για την παροχή των εν λόγω
υπηρεσιών με την εντολή να εντοπίσει κατάλληλο εφεδρικό διαχειριστή εντός 60 ημερών από την επέλευση
γεγονότος που προκάλεσε την αντικατάσταση του διαχειριστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη
αποπληρωμή και εξυπηρέτηση της τιτλοποιημένης απαίτησης. Οι εν λόγω διατάξεις περιέχουν επίσης αναφορές
σε γεγονότα η επέλευση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα
την αντικατάσταση του διαχειριστή και τον διορισμό
εφεδρικού διαχειριστή. Τα γεγονότα αυτά είναι δυνατό
να βασίζονται σε πιστοληπτική διαβάθμιση ή/και όχι, π.χ.
σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
υπάρχοντος διαχειριστή. Εφόσον υπάρχουν διατάξεις
σχετικά με τον ορισμό εφεδρικού διαχειριστή, αυτός θα
πρέπει να μη διατηρεί με τον διαχειριστή στενούς δεσμούς. Εφόσον υπάρχουν διατάξεις σχετικά με τον ορισμό μεσολαβητή για την παροχή υπηρεσιών εφεδρικού
διαχειριστή, δεν θα πρέπει να υφίστανται ταυτόχρονα
στενοί δεσμοί μεταξύ του διαχειριστή, του μεσολαβητή
για την παροχή υπηρεσιών εφεδρικού διαχειριστή και
της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός του
εκδότη·
(η) οι «στενοί δεσμοί» έχουν την έννοια του άρθρου
138 παράγραφος 2 της Κατευθυντήριας Γραμμής (ΕΕ)
2015/510 (EKT/2014/60) και του άρθρου 101 παράγραφος
2 της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως εκάστοτε ισχύουν·
(θ) ως «διακρατούμενες τιτλοποιημένες απαιτήσεις
που παρέχονται ως ασφάλεια» νοούνται οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 75% του υπολοίπου της ονομαστικής
αξίας τους από αντισυμβαλλόμενο ο οποίος είναι αρχικός δικαιούχος της απαίτησης ή από οντότητες που
διατηρούν στενούς δεσμούς με αυτόν.»
ΙΙ. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Αποδοχή πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να δέχεται ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος δανειακές απαιτήσεις που δεν πληρούν τα
κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος, κατά
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60), όπως ισχύει, οι ως
άνω δανειακές απαιτήσεις απαιτείται να διέπονται από
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το ελληνικό δίκαιο. Περαιτέρω, οι δανειακές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να γίνονται δεκτές,
εφόσον πληρούν το ελάχιστο όριο πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος, κατά την έννοια της ως
άνω Κατευθυντήριας Γραμμής, ήτοι εφόσον εμπίπτουν τουλάχιστον στην Βαθμίδα 5 της εναρμονισμένης κλίμακας
πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ευρωσυστήματος. Δανειακές απαιτήσεις που δεν εξυπηρετούνται, ήτοι αυτές στις
οποίες ο οφειλέτης είναι υπερήμερος σύμφωνα με το άρθρο 178 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΚΚΑ) δεν γίνονται δεκτές. Στις δανειακές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου
εφαρμόζονται οι κατωτέρω περικοπές αποτίμησης:
Κατηγορία Διαβάθμισης
Εναπομένουσα
διάρκεια (Έτη)
CQS 1 - 2
CQS3
CQS4
CQS5
Σταθερό και
Σταθερό και
Σταθερό
Κυμαινόμενο
Σταθερό
Κυμαινόμενο
Κυμαινόμενο Κυμαινόμενο
επιτόκιο
επιτόκιο
επιτόκιο
επιτόκιο
Επιτόκιο
Επιτόκιο
[0, 1)

6,4%

6,4%

12%

12%

28%

40%

[1, 3)

9,6%

6,4%

22,4%

12%

38,4%

48%

[3, 5)

12,8%

6,4%

29,2%

12%

41,6%

51,2%

[5, 7)

14,8%

9,6%

34,4%

22,4%

44%

52,8%

[7, 10)

19,2%

12,8%

36%

29,2%

45,6%

54,4%

>10

28%

14,8%

38,4%

34,4%

48%

56%

3. Προς τον σκοπό αξιολόγησης της πιστοληπτικής διαβάθμισης των δανειακών απαιτήσεων του παρόντος
άρθρου, περιλαμβανομένων των οφειλετών/εγγυητών
τους, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να δέχεται, έως
και τις 31 Μαρτίου 2023, σχετική πληροφόρηση/στοιχεία και από μέσα διαβάθμισης (RT) τα οποία παρέχουν
τρίτοι φορείς, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ο τρίτος φορέας έχει γίνει αποδεκτός από το Ευρωσύστημα πριν από τις 13 Μαΐου 2019, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60),
β. ο τρίτος φορέας αποτελεί οργανισμό αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας καταχωρημένο στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΑΑ) σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
γ. η πιστοληπτική διαβάθμιση του τρίτου φορέα στην
οποία στηρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος συνιστά ‘αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας’ (‘credit rating’) κατά
την έννοια του ως άνω Κανονισμού, υπαγόμενη στις
ρυθμίσεις του εν λόγω Κανονισμού.
4. Αντισυμβαλλόμενοι που κάνουν χρήση τρίτου φορέα παροχής μέσου διαβάθμισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως τον εν λόγω
τρίτο φορέα σχετικά με οποιοδήποτε πιστωτικό γεγονός
το οποίο τελεί σε γνώση τους και το οποίο δύναται να
υποδηλώνει επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας
(credit quality) οφειλέτη/εγγυητή, περιλαμβανομένης
τυχόν καθυστέρησης στις πληρωμές, καθώς και να εξασφαλίζουν ότι ο τρίτος φορέας διαθέτει κατάλογο των

οφειλετών/εγγυητών των δανειακών απαιτήσεων που
δύναται εκάστοτε να παρέχονται ως εξασφαλίσεις στο
Ευρωσύστημα, τους οποίους παρακολουθεί/αξιολογεί
ανά τακτά διαστήματα.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθεί να εφαρμόζει
ως προς τις δανειακές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 της Κατευθυντήριας
Γραμμής (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60), όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με
την παρακολούθηση των επιδόσεων των συστημάτων
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
6. Τα κριτήρια καταλληλότητας και τα μέτρα ελέγχου
κινδύνων που αφορούν τις δανειακές απαιτήσεις του
παρόντος άρθρου υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας.
7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
να δέχεται δανειακές απαιτήσεις α) κατ’ εφαρμογή των
κριτηρίων καταλληλότητας και των μέτρων ελέγχου
κινδύνων που θεσπίζει άλλη Εθνική Κεντρική Τράπεζα
του Ευρωσυστήματος, β) που διέπονται από το δίκαιο
άλλου κράτους μέλους ή γ) που περιλαμβάνονται σε
χαρτοφυλάκιο δανειακών απαιτήσεων ή εξασφαλίζονται
με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η δανειακή
απαίτηση ή ο αντίστοιχος οφειλέτης (ή, όπου συντρέχει
περίπτωση, ο εγγυητής) διέπεται από το δίκαιο άλλου
κράτους μέλους της ΕΕ).».
ΙΙΙ. Προστίθεται νέο άρθρο 5β ως εξής:
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«Άρθρο 5β
Αποδοχή εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει η κεντρική κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δέχεται ως ασφάλεια για τις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος εμπορεύσιμα
χρεόγραφα που εκδίδει η κεντρική κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις
πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που ορίζονται στα άρθρα 58 και
59 της Πράξης ΣΝΠ 96/22.4.2015, όπως εκάστοτε ισχύουν, και στο Κεφάλαιο 2 του Τίτλου II του Τέταρτου Μέρους
της Κατευθυντήριας Γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), υπό την προϋπόθεση ότι τα ως άνω χρεόγραφα πληρούν
όλα τα υπόλοιπα κριτήρια καταλληλότητας που αφορούν τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία και ορίζονται στην
Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60).
2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 χρεόγραφα υπόκεινται στις ακόλουθες περικοπές αποτίμησης:
Περικοπές αποτίμησης αποδεκτών εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει
η κεντρική κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας
Εναπομένουσα
διάρκεια (έτη)

[0,1)
[1,3)
[3,5)
[5,7)
[7,10)
[10, ∞)

Κατηγορία I
Σταθερό
τοκομερίδιο
8%
11,2%
13,2%
14,4%
15,2%
16,4%

Μηδενικό
τοκομερίδιο
8%
12%
14%
15,6%
16,4%
18,8%

Κυμαινόμενο
τοκομερίδιο
8%
11,2%
13,2%
14,4%
15,2%
16,4%

»

Kατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ΠΣΝΠ 87/28.2.2013, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες.
Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ την 20η Απριλίου 2020.
Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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