
Σύνοψη του προγράμματος εργασίας της 
ΕΑΤ για το 2023 
Το πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2023 λαμβάνει υπόψη τις εντολές που έχουν ανατεθεί και 
αναμένεται να ανατεθούν στην Αρχή από τους συννομοθέτες καθώς και τα καθήκοντα που 
απορρέουν από τον ιδρυτικό κανονισμό της ΕΑΤ, μεταξύ άλλων, την εκτίμησή της σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν συγκεκριμένες δραστηριότητες και καθήκοντα σύμφωνα με τις 
κάθετες και οριζόντιες στρατηγικές προτεραιότητες για τα έτη 2023 - 2025, οι οποίες εγκρίθηκαν 
από το συμβούλιο εποπτών της ΕΑΤ τον Ιανουάριο του 2022 στο πλαίσιο του ενιαίου εγγράφου 
προγραμματισμού της Αρχής. Οι εν λόγω προτεραιότητες θα κατευθύνουν την ένταση και την 
οργάνωση των εργασιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των διαφόρων εντολών και 
καθηκόντων της ΕΑΤ. Οι εν λόγω εργασίες ομαδοποιούνται σε 19 κύριες δραστηριότητες, εκ των 
οποίων οι 10 σχετίζονται με την πολιτική και τη σύγκλιση, οι 5 με την αξιολόγηση των κινδύνων και 
τα δεδομένα και οι 4 με τον συντονισμό και τη στήριξη. 

Το πρόγραμμα εργασίας επωφελήθηκε από τις συστάσεις που ελήφθησαν τον Ιούλιο του 2022 από 
τη συμβουλευτική επιτροπή αναλογικότητας (ΣΕΑ) της ΕΑΤ. Οι συνεισφορές αυτές θα εξεταστούν 
κατά τη φάση εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας και η υλοποίησή τους θα κοινοποιηθεί στην 
ετήσια έκθεση της ΕΑΤ για το έτος 2023. 

Σε σύγκριση με το πρόγραμμα εργασίας για το 2022, επήλθαν προσαρμογές ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι νέες εντολές που αναμένονται το 2023, ιδίως σε σχέση με τις πολιτικές συμφωνίες που 
επιτεύχθηκαν αναφορικά με την Πράξη για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA) και 
τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA). Ελλείψει πρόβλεψης ειδικών πόρων για την 
προετοιμασία των νέων αυτών νομοθετικών πράξεων, προβλέφθηκε επαναπροσδιορισμός των 
προτεραιοτήτων σε άλλους τομείς. 

Καταβλήθηκαν επίσης περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση και τον εξορθολογισμό των 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι δραστηριότητες 
συμβάλλουν στις προτεραιότητες της ΕΑΤ. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση και τον 
καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων και των νέων εντολών της ΕΑΤ και, εν τέλει, τη μεγαλύτερη 
ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων με την αναδιοργάνωση που ξεκίνησε το 2022. 

Κατόπιν επισκόπησης των πολυετών προτεραιοτήτων, το πρόγραμμα εργασίας της ΕΑΤ για το 2023 
επικεντρώνεται, στο πρώτο κεφάλαιο, στις προτεραιότητες του έτους. Στο δεύτερο κεφάλαιο 
παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η ΕΑΤ το 2023. Για 
καθεμία από τις 19 δραστηριότητες παρέχεται σύντομη περιγραφή των σχετικών εργασιών και των 
προτεραιοτήτων στις οποίες θα συνεισφέρουν καθώς και μια επισκόπηση των κύριων παραδοτέων 
αποτελεσμάτων και των σχετικών προθεσμιών. Έχουν προσδιοριστεί τα καθήκοντα που ενδέχεται 
να ιεραρχηθούν εκ νέου λόγω των προαναφερθέντων περιορισμένων πόρων. Το πρόγραμμα 
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εργασίας της ΕΑΤ για το 2022 συμπληρώνεται από δύο παραρτήματα: το πρώτο περιέχει το 
οργανόγραμμα και το δεύτερο την κατανομή των πόρων ανά δραστηριότητα. 
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