31 Oκτωβρίου 2017
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναφορά του άρθρου 10(9) του Ν. 3864/2010
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 3864/2010 (Νόμος ΤΧΣ), προέβη στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής
διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το ΤΧΣ έχει υπογράψει Συμφωνία
Πλαισίου Συνεργασίας (οι Τράπεζες).
Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016 με την υποστήριξη ανεξάρτητου
συμβούλου διεθνούς φήμης και εμπειρίας και ακολούθησαν συστάσεις προς τα πιστωτικά
ιδρύματα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω συστάσεων, αντικαταστάθηκαν τα μη Εκτελεστικά Μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν πληρούσαν τα
κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο του ΤΧΣ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του ΤΧΣ, και μετά την πάροδο τριών μηνών από την
ολοκλήρωση των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των τραπεζών που έλαβαν χώρα το δεύτερο
τρίμηνο του 2017 ,το ΤΧΣ ενημερώνει ότι ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τράπεζας Πειραιώς και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Eurobank δεν
πληρούσαν τα απαραίτητα κριτήρια, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, όπως τα κριτήρια
αυτά είχαν καθοριστεί από τον νόμο του ΤΧΣ και εφαρμόστηκαν σε όλες τις συστημικές
τράπεζες σύμφωνα με αποφάσεις του ΤΧΣ.
Συγκεκριμένα, τα εν λόγω δύο μέλη δεν διέθεταν δεκαετή εμπειρία σε ανώτερες
διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων, ή
των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 10 (7α) του νόμου του ΤΧΣ.
Τα ανωτέρω κοινοποιήθηκαν δεόντως στις Γενικές Συνελεύσεις της κάθε Τράπεζας τον Ιούνιο
του 2017.
-ΤΕΛΟΣ-
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Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν ανήκει στο
δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του ΤΧΣ είναι η συνεισφορά στη
διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.
Για περισσότερες πληροφορίες:
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Τηλ.: +30 210 2711721
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