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1. Κατευθυντήριες γραμμές

για την οριοθέτηση και την υποβολή 
στοιχείων και εκθέσεων σχετικά με τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα (ΔΧΜ) 
των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων 
(ΣΕΚ) 
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1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις
υποβολής εκθέσεων

Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 

1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/20101. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα πιστωτικά ιδρύματα
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες
γραμμές.

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις κατάλληλες
εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής
Εποπτείας, καθώς και σχετικά με τους τρόπους ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σε
συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές,
πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ.
τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους),
συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται
κυρίως στα ιδρύματα.

Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και εκθέσεων 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες
αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να
συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους
λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις 31.03.2022. Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει
άπρακτη, η ΕΑΤ θα θεωρήσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι
γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον
διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, με την επισήμανση «EBA/GL/2021/17». Οι γνωστοποιήσεις
πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη
συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση
συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ.

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12). 
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4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16
παράγραφος 3.

2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και
ορισμοί

Αντικείμενο 

5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οριοθετούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα (ΔΧΜ)
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 12 της οδηγίας 2014/49/ΕΕ (οδηγίας ΣΕΚ)
διακρίνοντάς τα, αφενός, στα ειδικά ΔΧΜ (ΕΔΧΜ), τα οποία έχουν εισφερθεί σύμφωνα με το
άρθρο 10 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας και, ως εκ τούτου, λαμβάνονται υπόψη ώστε να
επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος, και, αφετέρου, στα λοιπά ΔΧΜ, τα οποία δεν εισφέρθηκαν
αμέσως ή εμμέσως και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη ώστε να επιτευχθεί το
επίπεδο-στόχος. Επιπλέον, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επεκτείνουν τις απαιτήσεις
υποβολής στοιχείων και εκθέσεων προς την ΕΑΤ σχετικά με το ύψος των καλυπτόμενων
καταθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 της οδηγίας ΣΕΚ.

6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν να διασφαλίσουν την εναρμονισμένη
εφαρμογή της οδηγίας ΣΕΚ όσον αφορά την επίτευξη του επιπέδου-στόχου στην ΕΕ.
Καθορίζουν ποια ΔΧΜ λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη του επιπέδου-στόχου για τα
ΣΕΚ. Ωστόσο, δεν πρέπει να ερμηνεύονται υπό την έννοια ότι καθορίζουν ποια κεφάλαια
είναι διαθέσιμα σε κάθε περίπτωση παρέμβασης. Σε περίπτωση έλλειψης ομοιόμορφων
κανόνων, τα ΣΕΚ από ολόκληρη την Ευρώπη Ένωση ενδέχεται  να εισπράττουν εισφορές από
τα συμμετέχοντα στο σύστημα πιστωτικά ιδρύματα κατά τρόπο τέτοιο ώστε η συμμόρφωση
προς το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας ΣΕΚ να μην διασφαλίζεται, ήτοι κατά τρόπο με
τον οποίο το επίπεδο-στόχος θα επιτυγχάνεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εν
λόγω άρθρο. Επιπλέον, οι αποκλίνουσες έννοιες των ΔΧΜ που λαμβάνονται υπόψη για την
επίτευξη του επιπέδου-στόχου ενδέχεται να θέτουν εν αμφιβόλω τη συνέπεια των στοιχείων
που υποβάλλονται στην ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 της οδηγίας ΣΕΚ και,
ως εκ τούτου, να υποσκάπτουν τη διαφάνεια. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 26
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η ΕΑΤ θεσπίζει με
δική της πρωτοβουλία κατευθυντήριες γραμμές για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής.

Πεδίο εφαρμογής 

7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές όταν
καθορίζουν το επίπεδο των ΕΔΧΜ που λαμβάνονται υπόψη για την επίτευξη του επιπέδου-
στόχου των εποπτευόμενων ΣΕΚ, καθώς και όταν υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες στην
ΕΑΤ.
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8. Όταν το ΣΕΚ διοικείται από ιδιωτική οντότητα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι το εν λόγω ΣΕΚ εφαρμόζει τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.

Αποδέκτες 

9. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημεία i) και iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Η
αναφορά σε «αρμόδιες αρχές» στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παραπέμπουν σε
κάθε είδους αρχές, κατά περίπτωση, βάσει των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται από το
ισχύον εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/49/ΕΕ.

Ορισμοί 

10. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και καθορίζονται στην
οδηγία 2014/49/ΕΕ έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα (ΔΧΜ) 

όλα τα μετρητά, οι καταθέσεις και τα στοιχεία 
ενεργητικού χαμηλού κινδύνου ενός ΣΕΚ, τα 
οποία μπορούν να ρευστοποιηθούν εντός 
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει την 
καθοριζόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 1, 
και δεσμεύσεις πληρωμής έως το όριο που 
καθορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3. 

Ανακτήσεις 

στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στον 
ορισμό των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
μέσων, τα οποία ένα ΣΕΚ λαμβάνει συνεπεία 
δικαιωμάτων που απέκτησε βάσει κάποιας 
παρέμβασης ΣΕΚ. 

Ειδικά διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
(ΕΔΧΜ) 

όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα που 
εισφέρθηκαν από τα συμμετέχοντα πιστωτικά 
ιδρύματα σε ένα ΣΕΚ ή προέρχονται από 
τέτοια εισφερθέντα κεφάλαια σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2014/49/ΕΕ.  

Λοιπά ΔΧΜ 

όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα ενός 
ΣΕΚ τα οποία δεν είναι ειδικά διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα (π.χ. δανειακά 
κεφάλαια). 

Παρέμβαση ΣΕΚ 

παρέμβαση που διενεργείται από κάποιο ΣΕΚ 
με χρήση κεφαλαίων ΣΕΚ για σκοπούς που 
επιτρέπονται βάσει του άρθρου 11 της 
οδηγίας ΣΕΚ, όπως είναι η καταβολή 
αποζημιώσεων στους καταθέτες (άρθρο 11 
παράγραφος 1), η συνεισφορά για τη 
χρηματοδότηση της εξυγίανσης πιστωτικών 
ιδρυμάτων (άρθρο 11 παράγραφος 2), η 
παρεμπόδιση της θέσης σε εκκαθάριση ενός 
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πιστωτικού ιδρύματος (άρθρο 11 
παράγραφος 3), ή η διατήρηση της 
πρόσβασης των καταθετών σε καλυπτόμενες 
καταθέσεις στο πλαίσιο των εθνικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας (άρθρο 11 
παράγραφος 6). 

3. Εφαρμογή

Ημερομηνία εφαρμογής 

11. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις 30.03.2022.
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4. Οριοθέτηση των ΕΔΧΜ και υποβολή 
εκθέσεων και στοιχείων του ΣΕΚ 

4.1 Οριοθέτηση των ΕΔΧΜ 

12. Η αρμόδια αρχή κατά τον προσδιορισμό του εάν έχει επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας ΣΕΚ, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το 
ΣΕΚ λαμβάνει υπόψη μόνον ΕΔΧΜ. 

13. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, τα ΕΔΧΜ που δεν εισφέρθηκαν άμεσα αλλά 
προέρχονται από εισφερθέντα κεφάλαια θα πρέπει να περιλαμβάνουν ανακτήσεις σύμφωνα 
με μία από τις δύο μεθόδους που περιγράφονται στην κατευθυντήρια γραμμή 4.2 και 
επενδυτικά εισοδήματα σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στην κατευθυντήρια 
γραμμή 4.3. 

14. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, τα ΔΧΜ μπορούν λογίζονται ως ΕΔΧΜ εάν οι 
(έκτακτες) εισφορές από τις οποίες προέρχονται είναι απαλλαγμένες από όποια υποχρέωση 
του ΣΕΚ να τις εξοφλήσει κατά την ανάκτηση ποσών, π.χ. προς τα συνεισφέροντα ιδρύματα. 

15. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το ΣΕΚ εφαρμόζει επαρκή συστήματα 
ανίχνευσης της προέλευσης των κεφαλαίων. 

4.2 Μεταχείριση των ανακτήσεων σε σχέση με τα ΕΔΧΜ 

16. Το ΣΕΚ θα πρέπει να κατανέμει τις ανακτήσεις στα ΕΔΧΜ και στα λοιπά ΔΧΜ σύμφωνα με 
μία από τις δύο επιτρεπτές προσεγγίσεις: την προσέγγιση Α ή την προσέγγιση Β. 

17. Όταν το ΣΕΚ δεν είναι αρμόδια αρχή, θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με 
την προσέγγιση που έχει επιλέξει προτού αρχίσει να την εφαρμόζει. 

18. Σύμφωνα με την προσέγγιση Α, το ΣΕΚ θα πρέπει: 

1 να κατανέμει τις εισερχόμενες ανακτήσεις στα λοιπά ΔΧΜ εάν, κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, τα λοιπά ΔΧΜ υπολείπονται των εκκρεμών υποχρεώσεων που 
αναφέρονται βάσει της κατευθυντήριας γραμμής 4.5 και έως ότου τα λοιπά ΔΧΜ να 
ισούνται με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις, και 

2 να κατανέμει τις εισερχόμενες ανακτήσεις στα ΕΔΧΜ εάν, κατά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, τα άλλα ΔΧΜ ισούνται με ή υπερβαίνουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις 
που αναφέρονται βάσει της κατευθυντήριας γραμμής 4.5 και 
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3 ανά πάσα στιγμή να ανακατανέμει τα άλλα ΔΧΜ τα οποία υπερβαίνουν το ύψος των 
εκκρεμών υποχρεώσεων που αναφέρονται βάσει της κατευθυντήριας γραμμής 4.5 
στα ΕΔΧΜ. 

19. Σύμφωνα με την προσέγγιση Β, το ΣΕΚ θα πρέπει: 

(α)να καταγράφει τον βαθμό χρέωσης που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη 
παρέμβαση ΣΕΚ, ήτοι το ύψος της συνολικής υποχρέωσης που προκλήθηκε από το 
ΣΕΚ για τον σκοπό της παρέμβασης ΣΕΚ, το οποίο διαιρείται με το συνολικό ποσό 
που χρησιμοποιήθηκε στην εν λόγω παρέμβαση ΣΕΚ, και 

(β) να καταγράφει το συνολικό ύψος των ανακτήσεων που ελήφθησαν από τη 
σχετική διαδικασία αφερεγγυότητας ήδη από την έναρξη της παρέμβασης ΣΕΚ, και 

(γ) να καταγράφει το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την εξόφληση της σχετικής 
υποχρέωσης από την έναρξη της παρέμβασης ΣΕΚ, και 

(δ) να καθορίσει τα «συγκεκριμένα για την παρέμβαση λοιπά ΔΧΜ» που σχετίζονται 
με την παρέμβαση ΣΕΚ πολλαπλασιάζοντας τις συνολικές ανακτήσεις (σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο 19β) με τον πλέον πρόσφατο βαθμό χρέωσης (σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 19α) και να αφαιρέσει το συνολικό εξοφληθέν ποσό (σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο 19γ) και, εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, μηδενίζεται, καθώς 
τα «συγκεκριμένα για την παρέμβαση λοιπά ΔΧΜ» δεν μπορεί να είναι αρνητικά, και 
στη συνέχεια 

(ε) να καθορίσει τα λοιπά ΔΧΜ του ΣΕΚ ως ισόποσο με τα «συγκεκριμένα για την 
παρέμβαση λοιπά ΔΧΜ» που σχετίζονται με κάθε παρέμβαση ΣΕΚ (σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο 19δ). 

20. Ανεξαρτήτως της προσέγγισης που έχει επιλέξει το ΣΕΚ, ανά πάσα στιγμή, το επίπεδο των 
ΕΔΧΜ του ΣΕΚ καθορίζεται αφαιρώντας τα «λοιπά ΔΧΜ» από τα ΔΧΜ. 

21. Ανεξαρτήτως της προσέγγισης που έχει επιλεγεί, το ΣΕΚ θα πρέπει να συγκεντρώσει επαρκείς 
εισφορές στο μέλλον προκειμένου: 

1 το επίπεδο των ΕΔΧΜ και των λοιπών ΔΧΜ που θα προκύψει να επαρκεί για την 
εξυπηρέτηση των εκκρεμών υποχρεώσεων που αναφέρονται βάσει της 
κατευθυντήριας γραμμής 4.5 του παρόντος εγγράφου μόλις οι εν λόγω υποχρεώσεις 
καθίστανται πληρωτέες έως την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2 της οδηγίας ΣΕΚ, και 

2 μετά την επίτευξη του επιπέδου-στόχου για πρώτη φορά και κατόπιν της 
παρέμβασης ΣΕΚ, αλλά πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την εκ νέου 
επίτευξη του επιπέδου-στόχου  σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 
ΣΕΚ, η εξυπηρέτηση αυτών των υποχρεώσεων αφ’ εαυτής να μην προκαλεί μείωση 
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των ΕΔΧΜ σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό να είναι χαμηλότερο από τα δύο τρίτα του 
επιπέδου-στόχου, και 

3 εάν το ΣΕΚ βαρύνεται με εκκρεμή υποχρέωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
για την επίτευξη του επιπέδου-στόχου κατόπιν της παρέμβασης, η εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων αφ’ εαυτής να μην μειώσει τα ΕΔΧΜ του ΣΕΚ κάτω από το επίπεδο-
στόχο. 

4.3 Μεταχείριση των επενδυτικών εισοδημάτων σε σχέση με τα 
ΕΔΧΜ 

22. Εφόσον το ΣΕΚ αποφασίσει να προσθέσει τα εισοδήματά του από επενδυτικές 
δραστηριότητες στα ΔΧΜ του ΣΕΚ, τα εν λόγω εισοδήματα θα λογίζονται ως ΕΔΧΜ, 
ανεξαρτήτως του κατά πόσον η υποκείμενη επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα ΕΔΧΜ ή από 
λοιπά ΔΧΜ. 

23. Το ΣΕΚ θα πρέπει να κατανέμει τις απώλειες από επενδύσεις στα ΕΔΧΜ. 

4.4 Μεταχείριση των δανείων μεταξύ ΣΕΚ 

24. Τα κεφάλαια που ένα ΣΕΚ δανείζει σε άλλο ΣΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας ΣΕΚ 
δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ΔΧΜ και, ως εκ τούτου, ούτε στα ΕΔΧΜ ή λοιπά ΔΧΜ 
του δανειοδοτικού ΣΕΚ. 

25. Τα κεφάλαια που ένα ΣΕΚ δανείζεται από άλλο ΣΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 
ΣΕΚ δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στα ΕΔΧΜ του δανειοληπτικού ΣΕΚ. Εάν πληρούν τον 
ορισμό των ΔΧΜ, θα πρέπει να λογίζονται ως λοιπά ΔΧΜ. 

26. Όταν το ΣΕΚ εισπράττει τις εισφορές, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το αναμενόμενο ποσό 
και τον χρόνο εξόφλησης του δανείου που χορήγησε σε άλλο ΣΕΚ σύμφωνα με τους όρους 
του δανείου. 

4.5 Υποβολή εκθέσεων και στοιχείων στην ΕΑΤ 

27. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει, για κάθε ΣΕΚ υπό την εποπτεία της, έως την 31η Μαρτίου κάθε 
έτους, να ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία: 

1 το ύψος των καλυπτόμενων καταθέσεων και το ύψος των συνολικών ΔΧΜ, καθώς και 
των ΕΔΧΜ και των λοιπών ΔΧΜ του οικείου ΣΕΚ ή των ΣΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους, και 

2 τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί για τους σκοπούς κάποιας 
παρέμβασης ΣΕΚ ή επένδυσης στο οικείο ΣΕΚ ή τα ΣΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους. Το στοιχείο αυτό δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
λειτουργικές υποχρεώσεις του ΣΕΚ ή των ΣΕΚ, και 
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3 τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις που το οικείο ΣΕΚ ή τα ΣΕΚ έχουν θέσει 
σε εφαρμογή προκειμένου να αντλήσουν πρόσθετη ρευστότητα στις 31 Δεκεμβρίου 
του προηγούμενου έτους, και 

4 τα ανεξόφλητα δάνεια του οικείου ΣΕΚ ή των ΣΕΚ σε άλλα ΣΕΚ σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της οδηγίας ΣΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, και 

5 την προσέγγιση που έχουν επιλέξει τα οικεία ΣΕΚ για την κατανομή των ανακτήσεων 
σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 4.2. 
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Παράρτημα 1: Υπόδειγμα υποβολής 
στοιχείων για τα κεφάλαια ΣΕΚ 
Βασικές πληροφορίες  
Αναφέρουσα αρχή:  
Κράτος μέλος:  
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων:  
Ημερομηνία υποβολής:  
Έτος αναφοράς:  
Νόμισμα  
[Μόνο εάν το νόμισμα δεν είναι το ευρώ]:  
Ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας 
(εάν δεν πρόκειται για τις 31 Δεκεμβρίου) 

 

Συναλλαγματική ισοτιμία  
Επιλεγείσα προσέγγιση για την κατανομή 
των ανακτήσεων 

Προσέγγιση Α ☐ / Προσέγγιση Β ☐ / δεν έχει 
αποφασιστεί ακόμη ☐ 

 

 
Εφαρμοστέα εναλλακτική χρηματοδοτική 
ρύθμιση 

Επιτρέπονται πολλαπλές απαντήσεις 

Υποχρεωτικός δανεισμός από τράπεζες μέλη ☐ 
Πιστωτική γραμμή (ή παρόμοιο μέσο) από την 
κεντρική τράπεζα 

☐ 

Πιστωτική γραμμή (ή παρόμοιο μέσο) από την 
κυβέρνηση 

☐ 

Πιστωτική γραμμή (ή παρόμοιο μέσο) από 
(εμπορική/-ές) τράπεζα/-ες 

☐ 

Άλλα (να προσδιοριστούν) Ελεύθερο κείμενο 
 

Ύψος των κεφαλαίων ΣΕΚ στις 31 
Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς  

Ποσό σε EUR (χιλιάδες) [Μόνο εάν το νόμισμα δεν 
είναι το ευρώ]: 
Ποσό σε τοπικό νόμισμα 
(χιλιάδες) 

Διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Μέσα    
   εκ των οποίων: ειδικά διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα (ΕΔΧΜ) 

  

   εκ των οποίων: λοιπά διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά μέσα (λοιπά ΔΧΜ) 

  

Εκκρεμείς υποχρεώσεις που έχουν 
γεννηθεί για τους σκοπούς παρέμβασης 
ΣΕΚ ή επένδυσης  

  

Καλυπτόμενες καταθέσεις   
Ανεξόφλητα δάνεια προς άλλα ΣΕΚ 
σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 
ΣΕΚ. 
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