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Πολιτική της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τον ανταγωνισμό  

Προς: 

• Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ). 

• Τους εκπροσώπους τους στα όργανα και τις επιτροπές της ΕΕΤ. 

• Τα στελέχη και τους απασχολούμενους σε αυτά. 

• Τα στελέχη και τους απασχολούμενους στην ΕΕΤ. 

Όπως γνωρίζετε, 

οι κανόνες για τον ανταγωνισμό, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην Εθνική και 
Ευρωπαϊκή σχετική νομοθεσία, σκοπεύουν στη διατήρηση συνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού και στην απαγόρευση εναρμονισμένων πρακτικών, όπως και κάθε 
πρακτικής, πρόσφορων να θίξουν τις ως άνω συνθήκες ή και να περιορίσουν κατά 
οποιονδήποτε τρόπο τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

Η αποτυχία συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού, εκτός από την αλλοίωση 
των συνθηκών της αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις, όπως 
πρόστιμα σημαντικού ύψους, αποζημιώσεις, προσβολή της φήμης κλπ. 

Για τους λόγους αυτούς, ήδη από το 2016 προστέθηκε στους καταστατικούς σκοπούς 
της EET ρητά η προώθηση του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Τα μέλη της EET, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, συνιστούν επιχειρήσεις 
που εμπίπτουν στους κανόνες ανταγωνισμού και ως εκ τούτου οφείλουν να τους 
τηρούν και όταν συμμετέχουν ως μέλη στις εργασίες της ΕΕΤ. Πρόκειται για μία 
απόλυτης προτεραιότητας υποχρέωση όλων των στελεχών και γενικότερα των 
απασχολούμενων στην EET και στα μέλη της, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στα 
όργανα και τις κάθε είδους επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΕΤ ή μη. 

Στο πλαίσιο αυτό η EET ουδέποτε: 

 διευκολύνει, και πολύ περισσότερο επιδοκιμάζει, οποιαδήποτε συζήτηση 
μεταξύ των εκπροσώπων των μελών της ή ανταλλαγή μεταξύ αυτών 
πληροφοριών που αφορούν: 

• σε κοστολογικά στοιχεία, τιμές, προμήθειες, επιτόκια και γενικά σε 
κάθε μορφής χρέωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα 

• σε μερίδια αγοράς ή στο διαχωρισμό ή την κατανομή της αγοράς 
μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και σε οποιαδήποτε 
ανταλλαγή πληροφοριών ή υιοθέτηση πρακτικών που οδηγεί σε 
τέτοιο αποτέλεσμα. 

 προωθεί, διευκολύνει και πολύ περισσότερο μετέχει σε συμφωνίες ή πρακτικές 
που έχουν ως σκοπό ή προφανώς μπορούν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των μελών της. 

Επίσης, η ΕΕΤ συλλέγει στοιχεία ή πληροφορίες για την εκπλήρωση των κατά το 
καταστατικό σκοπών της, όπως και σε αιτήματα παροχής στοιχείων προς φορείς της 
Κυβέρνησης ή τις εποπτικές αρχές, που με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, είναι 
πάντα ανωνυμοποιημένα και στατιστικού χαρακτήρα, αποσκοπούν στην παροχή 
γενικής πληροφόρησης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και δεν 
επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Κατ' εξαίρεση τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες 
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μπορεί να μην είναι ανωνυμοποιημένα μόνο όταν αυτό επιτρέπεται ρητά από τον 
νόμο (όπως πχ. στην περίπτωση του άρθρου 17του Ν.4469/2017) ή όταν, 
λαμβανομένης υπόψη κυρίως της γεωγραφίας της χώρας, αφορούν σε εξαιρετικά 
μικρά τμήματα της αγοράς και αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
πολιτών  στα συγκεκριμένα τμήματα αγοράς. 

Ακόμη, οι αποφάσεις των οργάνων, των επιτροπών και των ομάδων εργασίας της 
ΕΕΤ, όπως και Κώδικες Δεοντολογίας που εκδίδονται στο πλαίσιο του καταστατικού 
της σκοπού, αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος, χάριν των πιστωτικών ιδρυμάτων, των πελατών τους και των 
εργαζομένων σε αυτά, την εξασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών και την 
ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας και 
του κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου. 

Κατόπιν αυτών απαγορεύεται απολύτως τα στελέχη και οι υπάλληλοι των μελών της 
EET και της ίδιας να συζητούν ή ανταλλάσσουν απόψεις για: 

• κοστολογικά στοιχεία, προμήθειες, επιτόκια και κάθε άλλη χρέωση, όπως και για 
τους συγκεκριμένους κάθε φορά παράγοντες που επηρεάζουν αυτά, 

• τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που κάθε πιστωτικό ίδρυμα σχεδιάζει, 
τα επιχειρηματικά σχέδια και ευκαιρίες και τα μερίδια αγοράς που κάθε πιστωτικό 
ίδρυμα κατέχει ανά γεωγραφική περιοχή ή κατηγορία καταναλωτών ή ανά 
προϊόν/υπηρεσία και 

• τις προωθητικές πολιτικές, σχέδια και ενέργειες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
κάθε πιστωτικού ιδρύματος. 

Τα ανωτέρω ισχύουν, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των επίσημων συναντήσεων στο 
πλαίσιο της δραστηριότητας της ΕΕΤ, αλλά και σε κάθε άλλης μορφής επικοινωνία 
μεταξύ των στελεχών και υπαλλήλων της ΕΕΤ και των μελών της. 

 


