ΑΠΟΦΑΣΗ
1/459/27.12.2007
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη:
α) τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 72, την παράγραφο 3 του άρθρου 74 και
το άρθρο 81 του N. 3601/1.8.2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από
τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α/178/1.8.2007),
β) την Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων,
γ) την Οδηγία 2006/49/ΕΚ σχετικά µε την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των
Επιχειρήσεων Επενδύσεων και των Πιστωτικών Ιδρυµάτων,

δ) το άρθρο 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005),
ε) την ανάγκη ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ και της Οδηγίας
2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

2
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης αλλά και των λοιπών Αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.
3601/2007 και συγκεκριµένα τις 2/459/27.12.2007, 3/459/27.12.2007,
4/459/27.12.2007, 5/459/27.12.2007, 6/459/27.12.2007, 7/459/27.12.2007,
8/459/27.12.2007 και 9/459/27.12.2007, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Αναγνωρισµένα χρηµατιστήρια»: χρηµατιστήρια τα οποία
αναγνωρίζονται από τις αρµόδιες αρχές και τα οποία ανταποκρίνονται
στα κάτωθι κριτήρια:
α. λειτουργούν κανονικά,
β. διέπονται από κανόνες που θεσπίζονται ή εγκρίνονται από τις
αρµόδιες αρχές της χώρας του χρηµατιστηρίου, οι οποίοι ορίζουν τις
προϋποθέσεις λειτουργίας του χρηµατιστηρίου, τις προϋποθέσεις
πρόσβασης σε αυτό, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να
πληροί µια σύµβαση προτού γίνει αντικείµενο ουσιαστικής
διαπραγµάτευσης στο χρηµατιστήριο και
γ. έχουν συµψηφιστικό µηχανισµό, βάσει του οποίου οι συµβάσεις που
απαριθµούνται στο Παράρτηµα II της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων
παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη
προσέγγιση» υπόκεινται σε υποχρεωτικά καθηµερινά όρια κάλυψης
που, κατά τη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχουν επαρκή
εξασφάλιση.
2. «Αναγνωρισµένες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Τρίτων Χωρών»: οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 4 του άρθρου 70 του Ν. 3601/2007.
3. «Αναµενόµενο άνοιγµα» (expected exposure ή ΕΕ): ο µέσος όρος της
κατανοµής των ανοιγµάτων, σε κάθε δεδοµένη µελλοντική ηµεροµηνία,
πριν την ηµεροµηνία λήξης της συναλλαγής, η οποία έχει τη
µεγαλύτερη προθεσµία λήξης στο συµψηφιστικό σύνολο.
4. «Αναµενόµενο θετικό άνοιγµα» (expected positive exposure ή EPE):
ο διαχρονικά σταθµισµένος µέσος όρος των αναµενόµενων ανοιγµάτων.
Η στάθµιση κάθε ανοίγµατος είναι η αναλογία που αντιπροσωπεύει
κάθε µεµονωµένο αναµενόµενο άνοιγµα ως προς το συνολικό
αναµενόµενο άνοιγµα κατά το σχετικό χρονικό διάστηµα.
5. «Άνοιγµα»: στοιχείο εντός ή εκτός ισολογισµού που δηµιουργεί ή
ενδέχεται να δηµιουργήσει απαίτηση της Επιχείρησης Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών.
6. «Αντισταθµιστικό σύνολο» (hedging set): το υποσύνολο θέσεων, από
το σύνολο των θέσεων ενός συµψηφιστικού συνόλου, των οποίων
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µόνον το υπόλοιπο λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό της
συνολικής αξίας του ανοίγµατος, µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο
που περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
5/459/27.12.2007
«Πιστωτικός
Κίνδυνος
Αντισυµβαλλοµένου».
7. «Βασικός συµµετέχων στην αγορά»: µία από τις ακόλουθες
οντότητες:
α. Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες ή περιφερειακές
κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί,
που σταθµίζονται µε το συντελεστή της κεντρικής κυβέρνησης της
χώρας στην οποία βρίσκονται ή πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης ή
διεθνείς οργανισµοί, τα ανοίγµατα έναντι των οποίων σταθµίζονται µε
συντελεστή 0%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως
3, 6 και 7 του άρθρου 5
της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη
προσέγγιση».
β. Ιδρύµατα κατά την έννοια του στοιχείου (β) παράγραφος 1 του
άρθρου 70, του Ν. 3601/2007.
γ. Επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (περιλαµβανοµένων των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων), στα ανοίγµατα έναντι των οποίων
εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 20%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις παραγράφους 4 και 8 του άρθρου 5 της Απόφασης της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την
τυποποιηµένη προσέγγιση».
δ. Εποπτευόµενοι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται
σε κεφαλαιακές απαιτήσεις ή απαιτήσεις µόχλευσης.
ε. Εποπτευόµενα συνταξιοδοτικά ταµεία.
στ. Αναγνωρισµένοι οργανισµοί εκκαθάρισης.

8. «Γενικός κίνδυνος δυσµενούς συσχέτισης» (general wrong-way
risk): ο κίνδυνος που δηµιουργείται όταν η πιθανότητα αθέτησης των
αντισυµβαλλόµενων συσχετίζεται θετικά µε γενικούς παράγοντες
κινδύνου αγοράς.
9. «∆ανειοδοσία Τίτλων ή Βασικών Εµπορευµάτων και ∆ανειοληψία
Τίτλων ή Βασικών Εµπορευµάτων»: η συναλλαγή στην οποία ένα
ίδρυµα ή ο αντισυµβαλλόµενός του µεταβιβάζει τίτλους ή βασικά
εµπορεύµατα έναντι κατάλληλης ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο
δανειζόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει αντίστοιχης
αξίας τίτλους ή βασικά εµπορεύµατα σε κάποια µελλοντική ηµεροµηνία
ή όταν του το ζητήσει ο µεταβιβάζων. Η συναλλαγή αυτή είναι
δανειοδοσία τίτλων ή βασικών εµπορευµάτων για το ίδρυµα που
µεταβιβάζει τους τίτλους ή τα βασικά εµπορεύµατα και δανειοληψία
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τίτλων ή βασικών εµπορευµάτων για το ίδρυµα προς το οποίο
µεταβιβάζονται οι εν λόγω τίτλοι ή βασικά εµπορεύµατα.

10. «∆οµηµένα προϊόντα»: τα προϊόντα τα οποία έχουν σύνθετες
χρηµατορροές, οι οποίες βασίζονται σε έναν ή περισσότερους δείκτες ή
έχουν ενσωµατωµένες προθεσµιακές συµφωνίες, δικαιώµατα
προαίρεσης ή χρεόγραφα, όπου η απόδοση για τον επενδυτή και οι
υποχρεώσεις του εκδότη εξαρτώνται ή είναι ευαίσθητες σε µεταβολές
της αξίας των υποκειµένων µέσων. Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται
όλοι οι τίτλοι οι οποίοι συνδέονται µε επιτόκια (Interest Rate Related
Notes, Bond Linked Notes), µετοχές ή δείκτες επί µετοχών (Equity
Related Notes), συνάλλαγµα (Currency Related Notes), εµπορεύµατα
(Commodity Related Notes) και πιστωτικά µέσα (Credit Related Notes).
Στον
ορισµό
αυτό
δεν
περιλαµβάνονται
τα
κλασσικά
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα (Futures, Options, Swaps) και τα
κλασσικά πιστωτικά παράγωγα (Credit Linked Notes, Credit Default
Swaps, Total Return Swaps).
11. «Εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα µέσα (Over The Counter)»: τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος II
της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού
Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» µε εξαίρεση τα στοιχεία
εκείνα στα οποία αντιστοιχεί µηδενική τιµή ανοίγµατος σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παρ. 1(γ) της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου»
12. «Ειδικός κίνδυνος δυσµενούς συσχέτισης» (specific wrong-way
risk): κίνδυνος που δηµιουργείται όταν το άνοιγµα έναντι δεδοµένου
αντισυµβαλλοµένου συσχετίζεται θετικά, µε την πιθανότητα να
αθετήσει αυτός ο αντισυµβαλλόµενος λόγω της φύσης των συναλλαγών
που έχουν συναφθεί µε αυτόν. Μία Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών θεωρείται ότι έχει εκτεθεί σε ειδικό κίνδυνο δυσµενούς
συσχέτισης, εάν το µελλοντικό άνοιγµα σε ειδικό αντισυµβαλλόµενο
αναµένεται να είναι υψηλό όταν η πιθανότητα να αθετήσει ο
αντισυµβαλλόµενος είναι επίσης υψηλή.
13. «Θέση κινδύνου» : αριθµητικά προσδιορισµένος κίνδυνος που
αποδίδεται βάσει προκαθορισµένου αλγόριθµου σε µια συναλλαγή µε
την τυποποιηµένη µέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτηµα III της
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007
«Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου».
14. «Κατανοµή αγοραίων αξιών» (distribution of market values): η
πρόβλεψη της κατανοµής πιθανοτήτων των καθαρών αγοραίων αξιών
των συναλλαγών ενός συµψηφιστικού συνόλου σε µελλοντική
ηµεροµηνία (ορίζοντας πρόβλεψης), µε βάση ιστορικές τιµές της
αγοραίας αξίας των συναλλαγών αυτών.
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15. «Κατανοµή ανοιγµάτων» (distribution of exposures): η πρόβλεψη
της κατανοµής πιθανοτήτων των αγοραίων αξιών όταν οι προβλέψεις
αρνητικής αγοραίας αξίας τίθενται ίσες µε το µηδέν.
16. «Κατώφλι περιθωρίου» (margin threshold): το µέγιστο ποσό
τρέχοντος ανοίγµατος, πέραν του οποίου ένας αντισυµβαλλόµενος έχει
το δικαίωµα να απαιτήσει την παροχή εξασφαλίσεων.
17. «Κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: οντότητα ευρισκόµενη νοµικά
µεταξύ αντισυµβαλλοµένων σε συµβάσεις που αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης,
σε
µία
ή
περισσότερες
χρηµαταγορές,
αναλαµβάνουσα τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή
έναντι κάθε αγοραστή.
18. «Κίνδυνος αναχρηµατοδότησης» (rollover risk): ποσό κατά το οποίο
το αναµενόµενο θετικό άνοιγµα υποεκτιµάται, όταν προβλέπεται ότι οι
µελλοντικές
συναλλαγές
µε
έναν
αντισυµβαλλόµενο
θα
πραγµατοποιούνται σε συνεχή βάση. Το πρόσθετο άνοιγµα που
δηµιουργείται από αυτές τις µελλοντικές συναλλαγές δεν λαµβάνεται
υπόψη κατά τον υπολογισµό του αναµενόµενου θετικού ανοίγµατος.
19. «Μέγιστο άνοιγµα» (peak exposure): το υψηλότερο εκατοστηµόριο
της κατανοµής ανοιγµάτων σε κάθε δεδοµένη µελλοντική ηµεροµηνία
πριν την ηµεροµηνία λήξης της συναλλαγής µε τη µεγαλύτερη
ηµεροµηνία λήξης στο συµψηφιστικό σύνολο.
20. «Μείωση πιστωτικού κινδύνου»: µέθοδος πιστωτικής προστασίας,
χρησιµοποιούµενη από Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
προκειµένου να µειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος που συνδέεται µε ένα ή
περισσότερα ανοίγµατα που εξακολουθεί να διατηρεί.
21. «Μέλος Συστήµατος Εκκαθάρισης (clearing member)»: ένα µέλος
του χρηµατιστηρίου ή του οίκου διακανονισµού και εκκαθάρισης, το
οποίο έχει άµεση συµβατική σχέση µε τον κεντρικό αντισυµβαλλόµενο
(ο οποίος εγγυάται την εκτέλεση των πράξεων).
22. «Μετατρέψιµος Τίτλος»: ο τίτλος που µπορεί, κατ’ επιλογήν του
κατόχου ή του εκδότη, να αντικατασταθεί µε άλλο τίτλο.
23. «Μη χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία»: µέθοδος µείωσης
πιστωτικού κινδύνου, όταν η µείωση απορρέει από τη δέσµευση που
αναλαµβάνει τρίτος να καταβάλει ένα ποσό, σε περίπτωση αθέτησης
των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη ή την επέλευση άλλων
συγκεκριµένων πιστωτικών γεγονότων.
24. «Οργανωµένη Αγορά» και «Αναγνωρισµένοι οίκοι εκκαθάρισης και
διακανονισµού»: κάθε αγορά που εµπίπτει στο γενικό ορισµό του
άρθρου 2 παρ. 10 του Ν 3606/2007 και εξειδικεύεται µε τις αποφάσεις
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, οι
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ρυθµιζόµενες αγορές που αναγνωρίζονται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, εκτός αυτών των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι αυτές που καταγράφονται στις Αποφάσεις
10/372/15.02.2006
και
13/379/18.04.2006
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αναγνωρισµένοι οίκοι
εκκαθάρισης και διακανονισµού θεωρούνται οι οίκοι που
συνεργάζονται µε οργανωµένες αγορές.
25. «Οµάδα συνδεδεµένων πελατών»:
α. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία
αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθόσον το ένα
ελέγχει άµεσα ή έµµεσα το άλλο ή τα άλλα ή
β. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων
δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου 12 του
άρθρου 2 του Ν.3601/2007, αλλά τα οποία
θεωρούνται, πλην
αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, ότι αποτελούν ενιαίο κίνδυνο, διότι συνδέονται µεταξύ
τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά
αντιµετωπίσει χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα, το άλλο ή όλα τα
άλλα θα αντιµετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών
τους έναντι της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στην
κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και όλες οι περιπτώσεις
επιχειρήσεων που ελέγχονται από το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
26. «Ουδέτερη ως προς τον κίνδυνο κατανοµή» (risk-neutral
distribution): η κατανοµή των τρεχουσών αγοραίων αξιών ή των
ανοιγµάτων σε µελλοντική χρονική περίοδο, υπολογιζόµενη βάσει
τεκµαρτών αγοραίων αξίων (π.χ. τεκµαρτές µεταβλητότητες).
27. «Περίοδος κινδύνου περιθωρίου» (margin period of risk): το
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την τελευταία ανταλλαγή
εξασφαλίσεων για την κάλυψη ενός συµψηφιστικού συνόλου
συναλλαγών µε αντισυµβαλλόµενο υπό καθεστώς αθέτησης, έως το
κλείσιµο των θέσεων του αντισυµβαλλόµενου και την εκ νέου
αντιστάθµιση του απορρέοντος κινδύνου αγοράς.
28. «Πιστοδότηση µε εξασφάλιση»: νοείται κάθε συναλλαγή που πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο (β) του άρθρου 6 της
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού
Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση».
29. «Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου» (counterparty credit
risk - CCR): ο κίνδυνος ζηµίας, σε περίπτωση που ο
αντισυµβαλλόµενος σε µια συναλλαγή αθετήσει τις υποχρεώσεις του
πριν από τον οριστικό διακανονισµό των χρηµατορροών της
συναλλαγής και η συναλλαγή έχει θετική αξία.
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30. «Πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα» (effective expected exposure ή
Πραγµατικό ΕΕ): το µεγαλύτερο µεταξύ του αναµενόµενου
ανοίγµατος σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία και του πραγµατικού
ανοίγµατος σε προγενέστερη ηµεροµηνία.
31. «Πραγµατικό αναµενόµενο θετικό άνοιγµα» (effective expected
positive exposure ή effective EPE): o διαχρονικά σταθµισµένος µέσος
όρος των πραγµατικών αναµενόµενων ανοιγµάτων για περίοδο ενός
έτους. Εάν όλες οι συµβάσεις εντός του συµψηφιστικού συνόλου
λήγουν πριν τη λήξη του ενός έτους, το «αναµενόµενο θετικό άνοιγµα»
υπολογίζεται για διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της σύµβασης µε τη
µεγαλύτερη προθεσµία λήξης στο συµψηφιστικό σύνολο. Η στάθµιση
κάθε ανοίγµατος είναι η αναλογία που αντιπροσωπεύει κάθε
µεµονωµένο πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα ως προς το συνολικό
πραγµατικό αναµενόµενο άνοιγµα κατά το σχετικό χρονικό διάστηµα.
32. «Πραγµατική κατανοµή» (actual distribution): η κατανοµή
τρεχουσών αγοραίων αξιών ή µελλοντικών ανοιγµάτων, υπολογιζόµενη
µε βάση ιστορικές ή πραγµατοποιηθείσες τιµές.
33. «Πραγµατική ληκτότητα» (effective maturity): σύµφωνα µε τη
µέθοδο του εσωτερικού υποδείγµατος, για ένα συµψηφιστικό σύνολο µε
ληκτότητα µεγαλύτερη του ενός έτους ισούται µε το λόγο του
αθροίσµατος του αναµενόµενου ανοίγµατος καθ’ όλη τη διάρκεια των
συναλλαγών, προεξοφληµένο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, προς το
άθροισµα του αναµενόµενου ανοίγµατος κατά τη διάρκεια ενός χρόνου,
προεξοφληµένο στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Η πραγµατική ληκτότητα
µπορεί να προσαρµοστεί για τον κίνδυνο αναχρηµατοδότησης (rollover
risk), αντικαθιστώντας το αναµενόµενο άνοιγµα µε πραγµατικό
αναµενόµενο άνοιγµα, για ορίζοντες πρόβλεψης µικρότερους του ενός
έτους.
34. «Πράξεις δανεισµού σε λογαριασµό περιθωρίου ασφάλισης»
(margin lending transactions): πράξεις δανεισµού κατά τις οποίες η
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών χορηγεί πίστωση για την
αγορά, την πώληση, τη µεταφορά ή διαπραγµάτευση τίτλων.
35. «Σκέλος πληρωµής» (payment leg): πληρωµή έναντι ανταλλαγής
χρηµατοπιστωτικού µέσου ή πληρωµή έναντι ανταλλαγής άλλης
πληρωµής, σε συναλλαγή σε εξωχρηµατιστηριακό παράγωγο µε
γραµµικό προφίλ κινδύνου.
36. «Συµφωνία περιθωρίου» (margin agreement): συµβατική συµφωνία
ή διατάξεις της συµφωνίας, βάσει των οποίων ένας αντισυµβαλλόµενος
παρέχει εξασφαλίσεις σε άλλον αντισυµβαλλόµενο όταν το άνοιγµα του
δευτέρου έναντι του πρώτου υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο επίπεδο.
37. «Συµφωνία Πώλησης και Επαναγοράς και Συµφωνία Αγοράς και
Επαναπώλησης»: κάθε συµφωνία, βάσει της οποίας ένα ίδρυµα ή ο
αντισυµβαλλόµενός του µεταβιβάζει τίτλους ή βασικά εµπορεύµατα ή
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εγγυηµένα δικαιώµατα που αφορούν τίτλο κυριότητας αυτών και όπου
η εγγύηση αυτή έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο που
κατέχει τα δικαιώµατα επί αυτών. Η συµφωνία δεν επιτρέπει στο ίδρυµα
να µεταβιβάσει ή ενεχυράσει ένα συγκεκριµένο τίτλο ή βασικό
εµπόρευµα σε περισσότερους του ενός αντισυµβαλλόµενους
ταυτόχρονα. Ο µεταβιβάζων έχει την παράλληλη υποχρέωση να
επαναγοράσει τους τίτλους ή να επαναγοράσει υποκατάστατους τίτλους
ή βασικό εµπόρευµα, µε τα αυτά χαρακτηριστικά, σε καθορισµένη τιµή
και συγκεκριµένη µελλοντική ηµεροµηνία, που ορίζεται ή πρόκειται να
ορισθεί από το µεταβιβάζοντα. Η συµφωνία για το ίδρυµα που πωλεί
αρχικά τους τίτλους ή τα βασικά εµπορεύµατα είναι «συµφωνία
πώλησης και επαναγοράς», για δε το ίδρυµα που τους αγοράζει
«συµφωνία αγοράς και επαναπώλησης».
38. «Συµψηφισµός µεταξύ προϊόντων» (cross-product netting): η
οµαδοποίηση εντός του ίδιου συµψηφιστικού συνόλου συναλλαγών που
αφορούν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, σύµφωνα µε τους
κανόνες περί συµψηφισµού µεταξύ προϊόντων, όπως αυτοί
καθορίζονται στο Παράρτηµα V της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
5/459/27.12.2007
«Πιστωτικός
Κίνδυνος
Αντισυµβαλλοµένου».
39. «Συµψηφιστικό σύνολο» (netting set): η οµάδα συναλλαγών που
έχουν συναφθεί µε τον ίδιο αντισυµβαλλόµενο, οι οποίες υπάγονται σε
νοµικά δεσµευτική διµερή συµφωνία συµψηφισµού και των οποίων ο
συµψηφισµός αναγνωρίζεται βάσει του Παραρτήµατος V της
Απόφασης
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007
«Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου». Κάθε συναλλαγή η οποία
δεν αποτελεί αντικείµενο νοµικά δεσµευτικής διµερούς συµφωνίας
συµψηφισµού, η οποία αναγνωρίζεται βάσει του Παραρτήµατος V της
προαναφερόµενης Απόφασης, ερµηνεύεται ως χωριστό συµψηφιστικό
σύνολο.
40. «Συναλλαγές µε µακρά προθεσµία διακανονισµού» (long settlement
transactions): συναλλαγές στις οποίες ο αντισυµβαλλόµενος της
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών αναλαµβάνει να
παραδώσει έναν τίτλο, ένα εµπόρευµα ή ένα ποσό συναλλάγµατος
έναντι µετρητών, άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων ή εµπορευµάτων ή,
αντιστρόφως, α) σε ηµεροµηνία διακανονισµού ή παράδοσης
µεταγενέστερη από τη συνήθη πρακτική της αγοράς για τέτοιου τύπου
συναλλαγές ή β) σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη των πέντε εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα εάν η
µεταγενέστερη αυτή ηµεροµηνία είναι η καθιερωµένη πρακτική της
αγοράς.

41. «Συναλλαγή µε όρους κεφαλαιαγοράς»:κάθε συναλλαγή που πληροί
τις προϋποθέσεις του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού
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Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση».
42. «Συντελεστής δέλτα»: ο βαθµός επίπτωσης µιας µικρής µεταβολής της
τιµής του υποκειµένου µέσου στην τιµή του δικαιώµατος προαίρεσης.
43. «Τίτλος Επιλογής (Warrant»): ο τίτλος που δίνει στον κάτοχό του το
δικαίωµα να αγοράσει ένα υποκείµενο µέσο σε καθορισµένη τιµή µέχρι
την ή στην ηµεροµηνία λήξης του τίτλου επιλογής και του οποίου ο
διακανονισµός µπορεί να γίνεται είτε µε παράδοση του υποκείµενου
µέσου είτε τοις µετρητοίς.
44. «Τρέχον άνοιγµα» (current exposure): η τρέχουσα αγοραία αξία
συναλλαγής ή συναλλαγών σε συµψηφιστικό σύνολο µε έναν
αντισυµβαλλόµενο, η οποία θα απολεσθεί εάν ο αντισυµβαλλόµενος
αθετήσει τις υποχρεώσεις του, µε την παραδοχή ότι κανένα µέρος της
αξίας αυτής δεν µπορεί να ανακτηθεί σε πτωχευτική διαδικασία.
45. «Τρέχουσα αγοραία αξία» (current market value ή CMV): η καθαρή
(συνυπολογιζoµένων των θετικών ή αρνητικών αξιών) αγοραία αξία
των συναλλαγών που περιλαµβάνονται στο συµψηφιστικό σύνολο µε
τον αντισυµβαλλόµενο.
46. «Χρηµατοδότηση Αποθεµάτων (stock financing»): οι θέσεις στις
οποίες το φυσικό απόθεµα έχει πωληθεί επί προθεσµία και το κόστος
χρηµατοδότησης έχει προκαθορισθεί για την περίοδο µέχρι την
ηµεροµηνία της πώλησης.
47. «Χρηµατοδοτούµενη πιστωτική προστασία»: µέθοδος µείωσης
πιστωτικού κινδύνου, όταν η µείωση απορρέει από το δικαίωµα της
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση
αθέτησης υποχρέωσης του αντισυµβαλλοµένου ή επέλευσης άλλων
συγκεκριµένων πιστωτικών γεγονότων που έχουν σχέση µε τον
αντισυµβαλλόµενο, να προβεί στη ρευστοποίηση ή να επιτύχει τη
µεταβίβαση ή την κατάσχεση ή την παρακράτηση περιουσιακών
στοιχείων ή ποσών (εξασφαλίσεων) ή να προβεί στη µείωση του ποσού
του ανοίγµατος ή στην αντικατάστασή του µε το ποσό της διαφοράς
µεταξύ του ύψους του ανοίγµατος και του ύψους µιας απαίτησης κατά
της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
48. «Χρηµατοπιστωτικά µέσα επενδυτικής κλάσης»: χαρακτηρίζονται οι
θέσεις που κατατάσσονται στην 3η ή µεγαλύτερη διαβάθµιση
πιστωτικής ποιότητας από αναγνωρισµένο Εξωτερικό Οργανισµό
Πιστωτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α).
49. «Χρηµατοπιστωτικό Μέσο»: κάθε σύµβαση µε την οποία
δηµιουργείται τόσο ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού για το
ένα συµβαλλόµενο µέρος όσο και ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο
παθητικού ή στοιχείο ιδίων κεφαλαίων για το έτερο συµβαλλόµενο
µέρος. O όρος «χρηµατοπιστωτικό µέσο» περιλαµβάνει τόσο τα
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πρωτογενή χρηµατοπιστωτικά µέσα ή «µέσα σε µετρητά» όσο και τα
παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, των οποίων η αξία προκύπτει από
την τιµή υποκείµενου χρηµατοπιστωτικού µέσου ή από συντελεστή ή
δείκτη ή από την τιµή άλλου υποκείµενου στοιχείου, περιλαµβάνει δε
οπωσδήποτε τα µέσα που καθορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 3606/2007.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής
Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης οι Επιχειρήσεις Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έννοια του
στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Ν. 3601/2007 και οι
οποίες δεν εµπίπτουν στις αναφερόµενες παρακάτω υπό στοιχεία (β) έως (δ)
περιπτώσεις.
β) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν διαθέτουν
άδεια για την παροχή των υπηρεσιών των στοιχείων (γ) και (στ) της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007.
(γ)

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες
πραγµατοποιούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό, µε µόνο σκοπό την
εκπλήρωση ή την εκτέλεση εντολών πελατών ή µε σκοπό την απόκτηση
πρόσβασης σε σύστηµα εκκαθάρισης και διακανονισµού ή σε
αναγνωρισµένο χρηµατιστήριο, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα πράκτορα
ή εκτελούν εντολή πελάτη.

(δ) Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι οποίες:
i. δεν κατέχουν χρήµατα ή τίτλους πελατών,
ii. πραγµατοποιούν συναλλαγές µόνο για ίδιο λογαριασµό,
iii. δεν διαθέτουν εξωτερικούς πελάτες και
iv. πραγµατοποιούν συναλλαγές, των οποίων η εκτέλεση και ο
διακανονισµός τελούν υπό την ευθύνη και την εγγύηση εκκαθαριστικού
οργανισµού.
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Άρθρο 3
Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων
1. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου θα υπολογίζονται τόσο σε ατοµική
όσο και σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΓ΄
του Ν. 3601/2007
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της περίπτωσης του άρθρου 2,
στοιχείο (α) πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα
στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα του αθροίσµατος των ακόλουθων κεφαλαιακών
απαιτήσεων:
(i) Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο για το σύνολο των επιχειρηµατικών
τους δραστηριοτήτων, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου
συναλλαγών, του 8 % επί του συνολικού ποσού των σταθµισµένων
ανοιγµάτων τους, υπολογισµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις:
− της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού
Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση» ή
− της Πράξης ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος: Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007:
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού
Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων»
και
− της Πράξης ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος: Π∆/ΤΕ 2593/20.8.2007
«Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση».
Όπου στις εν λόγω Πράξεις ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται
αναφορά σε πιστωτικό ίδρυµα , τότε λογίζεται, τηρουµένων των αναλογιών,
ως αναφορά σε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Επίσης
κάθε αναφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος λογίζεται ως αναφορά στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(ii) Όσον αφορά τις δραστηριότητες χαρτοφυλακίου συναλλαγών για τον
κίνδυνο θέσης, τον κίνδυνο διακανονισµού και αντισυµβαλλοµένου και για
τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται
στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία
και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», των κεφαλαιακών απαιτήσεων που
υπολογίζονται βάσει των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των
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Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»
και 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου».
(iii) Όσον αφορά το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων για
τον κίνδυνο συναλλάγµατος και τον κίνδυνο βασικών εµπορευµάτων, των
κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται βάσει της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον
κίνδυνο αγοράς» και
(iv) όσον αφορά το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων για το
λειτουργικό κίνδυνο, των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται
βάσει του βάσει της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου».

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της περίπτωσης του άρθρου 2
στοιχείο (β) πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα
στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα από το υψηλότερο από τα ακόλουθα ποσά:
(i) του αθροίσµατος των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο
και τον κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αποφάσεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση»,
4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»
και 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» ή των
Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος: Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007:
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου
σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών διαβαθµίσεων» και Π∆/ΤΕ
2593/20.8.2007 «Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε
Τιτλοποίηση» και
(ii) του 25% των παγίων εξόδων του τελευταίου έτους, όπως ορίζονται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της περίπτωσης του άρθρου 2
στοιχεία (γ) και (δ) πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά
πάσα στιγµή ίσα ή µεγαλύτερα από το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων:
(α) του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου
των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την
τυποποιηµένη
προσέγγιση»,
4/459/27.12.2007
«Υπολογισµός
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
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Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός
Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου» ή των Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος: Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007: «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση
Εσωτερικών διαβαθµίσεων» και Π∆/ΤΕ 2593/20.8.2007 «Υπολογισµός
Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση» και
(β)

του 25% των παγίων εξόδων τελευταίου έτους όπως ορίζονται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της παρούσας Απόφασης, οι
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων του άρθρου 2
στοιχεία (β), (γ) και (δ) µπορούν, εφόσον το επιθυµούν να υπολογίζουν τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις τους σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.
6. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων του
άρθρου 2 στοιχεία (β), (γ) και (δ) της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τον
τρόπο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους, υπόκεινται στις
διατάξεις αναφορικά µε τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου που
προβλέπονται στο Παράρτηµα I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής
Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και
∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς».
7. Τα Ίδια Κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως
ορίζονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007
«Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα», χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
η αξία συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να µειωθούν κάτω από το επίπεδο
που ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 3606/2007.
8. Στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών µειωθούν κάτω από το ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων,
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Ν. 3606/2007, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς µπορεί, εφόσον οι περιστάσεις το δικαιολογούν, να ορίσει
περιορισµένη χρονική περίοδο, εντός της οποίας οι εν λόγω επιχειρήσεις
οφείλουν να επαναφέρουν τα ίδια κεφάλαιά τους στο ελάχιστο απαιτούµενο ύψος
ή να τερµατίσουν τις δραστηριότητές τους.
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Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις και εξαιρέσεις από τον
υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων
1. Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2011, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος
2 της παρούσας Απόφασης, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
µπορούν να επιλέξουν να µην εφαρµόσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που
απορρέουν από την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007
«Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
έναντι του λειτουργικού κινδύνου» εφόσον πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα
κριτήρια:
(α) δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 στοιχεία (β) ως (δ) της
παρούσας Απόφασης,
(β) το σύνολο των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους ουδέποτε
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και
(γ) ο µέσος αριθµός απασχολουµένων υπαλλήλων κατά το τελευταίο
οικονοµικό έτος δεν υπερβαίνει τους 100.
2. Η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εµπίπτουν στην περίπτωση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανέρχεται τουλάχιστον στο χαµηλότερο των
εξής:
(α) των κεφαλαιακών απαιτήσεων που απορρέουν από την Απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού
κινδύνου»,
(β) των 12/88ων του υψηλότερου των παρακάτω:
i) των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο
αγοράς που απορρέουν από τις αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την τυποποιηµένη
προσέγγιση»,
4/459/27.12.2007
«Υπολογισµός
Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για
τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος
αντισυµβαλλοµένου», ή των Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007: «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την
Προσέγγιση Εσωτερικών διαβαθµίσεων» και Π∆/ΤΕ 2593/20.8.2007
«Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση»
και
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(ii) του 25% των παγίων εξόδων τελευταίου έτους, όπως ορίζονται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης.
Σε περίπτωση εφαρµογής του στοιχείου (β), εφαρµόζεται, σε ετήσια
τουλάχιστον βάση, επιπρόσθετη αύξηση.
3. Η εφαρµογή της παρέκκλισης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου σε
καµία περίπτωση δεν πρέπει να καταλήγει σε µείωση του συνολικού επιπέδου
των κεφαλαιακών απαιτήσεων για µια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις που ίσχυαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2007,
εκτός εάν η µείωση αυτή αιτιολογείται για λόγους προληπτικούς, από µείωση του
µεγέθους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της επιχείρησης αυτής.
4. Οι διατάξεις σχετικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θεσπίζονται στην
παρούσα Απόφαση δεν εφαρµόζονται σε Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών, η βασική επιχειρηµατική δραστηριότητα των οποίων αφορά
αποκλειστικά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
αφορούν στα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχεία (ε),
(στ), (ζ), (θ) και (ι) του Ν.3606/2007 και για τις οποίες δεν ίσχυε ο Ν. 2396/1996
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Η εξαίρεση αυτή µπορεί να ασκείται µέχρι την 31η
∆εκεµβρίου 2010 ή µέχρις ότου τεθούν σε ισχύ -αν αυτό συµβεί νωρίτερα- οι
τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ, κατ' εφαρµογή του άρθρου 48
παράγραφοι 2 και 3 της εν λόγω Οδηγίας.

Άρθρο 5
Εξαίρεση από τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων
για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δύνανται να επιλέξουν να
µην εφαρµόσουν τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και να υπολογίζουν
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών σύµφωνα µε τις
διατάξεις των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007
«Πιστωτικός Κίνδυνος
Αντισυµβαλλοµένου» και 3/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη
Προσέγγιση» ή/και της Π∆ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση
Εσωτερικών διαβαθµίσεων», εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνουν, παρά
µόνο κατ’ εξαίρεση, το 5% των συνολικών συναλλαγών.
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β. Η συνολική αξία των ανοιχτών θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν
υπερβαίνει, παρά µόνο κατ’ εξαίρεση, το ποσό των 15 εκατ. ευρώ.
γ. Οι συναλλαγές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνουν ποτέ το
6% των συνολικών συναλλαγών και η συνολική αξία των ανοιχτών θέσεων
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν υπερβαίνει ποτέ το ποσό των 20 εκατ.
ευρώ.
2. Για τον υπολογισµό, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 1, της αναλογίας
των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε σχέση µε τις συνολικές
συναλλαγές της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, λαµβάνονται
υπόψη όλα τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, καθώς και οι λογαριασµοί
αποτελεσµάτων. Οι θετικές (long) και αρνητικές (short) θέσεις αθροίζονται
ανεξάρτητα από τα πρόσηµά τους. Για τον σκοπό του εν λόγω υπολογισµού θα
αποτιµώνται:
α. Οι χρεωστικοί τίτλοι που είναι διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά,
µε βάση την αγοραία τιµή τους.
β. Οι λοιποί χρεωστικοί τίτλοι, µε βάση την ονοµαστική τους αξία.
γ. Οι µετοχές µε βάση την τρέχουσα αγοραία τιµή τους, εφόσον είναι
διαπραγµατεύσιµες σε οργανωµένη αγορά ή µε βάση την εσωτερική
λογιστική τους αξία στις λοιπές περιπτώσεις.
δ. Τα παράγωγα µέσα, µε βάση τις αγοραίες ή τις ονοµαστικές αξίες των
υποκείµενων µέσων.
3. Σε περίπτωση που µια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία
εξαιρείται από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων
των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»
σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 1, συµβεί να υπερβεί είτε τα αναφερόµενα
στην ίδια παράγραφο όρια των στοιχείων (α) και (β) σε περισσότερες από 20
ηµέρες εντός εκάστου ηµερολογιακού έτους είτε τα αναφερόµενα στο στοιχείο
(γ) της ίδιας παραγράφου όρια έστω και για µία εργάσιµη ηµέρα εντός εκάστου
ηµερολογιακού έτους, εφαρµόζει άµεσα τις διατάξεις της Απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον
κίνδυνο αγοράς» για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και ενηµερώνει εντός δεκαηµέρου την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που κάνουν
χρήση της εν λόγω εξαίρεσης πρέπει να τηρούν τα αναγκαία αναλυτικά στοιχεία,
από τα οποία να προκύπτει, ότι ορθώς έκαναν χρήση της εξαίρεσης στο έτος αυτό
και να τα έχουν στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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Άρθρο 6
Υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του
άρθρου 10 του Ν.3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός
δέκα (10) ηµερών από την πάροδο εκάστου ηµερολογιακού µήνα, στοιχεία σε
ατοµική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
παρούσας Απόφασης, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου µήνα.
2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του Ν.3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός
δέκα (10) ηµερών από την πάροδο εκάστου ηµερολογιακού τριµήνου, στοιχεία σε
ατοµική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
παρούσας Απόφασης, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου τριµήνου.
3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της παραγράφου 3 του
άρθρου 10 του Ν.3606/2007 υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός
δύο (2) µηνών από την πάροδο εκάστου ηµερολογιακού εξαµήνου, στοιχεία σε
ατοµική βάση για την κεφαλαιακή τους επάρκεια σύµφωνα µε το άρθρο 3 της
παρούσας Απόφασης, όπως διαµορφώνεται στο τέλος του αντίστοιχου εξαµήνου.
4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οι
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 10 του Ν.3606/2007, υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία
κεφαλαιακής επάρκειας και σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση, εντός δύο
(2) µηνών από τη λήξη εκάστου ηµερολογιακού εξαµήνου.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί το δικαίωµα να απαιτεί την επιπρόσθετη
υποβολή των εν λόγω στοιχείων για διαφορετικές ηµεροµηνίες αναφοράς.
6. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µαζί µε τα στοιχεία για την Κεφαλαιακή τους
Επάρκεια σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου,
συµπληρωµατικά τα εξής στοιχεία:
α. Το αντίστοιχο ανά ηµεροµηνία ισοζύγιο µε δευτεροβάθµια ανάλυση.
β. Συνοπτικό ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, σε
περίπτωση µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή οικονοµικών καταστάσεων,
υπογεγραµµένο από τα αρµόδια για την υπογραφή των οικονοµικών
καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
πρόσωπα. Σε περίπτωση που για την ηµεροµηνία αναφοράς των στοιχείων
Κεφαλαιακής Επάρκειας εκδοθούν µεταγενέστερα ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις, βάσει των οποίων διαφοροποιούνται ουσιωδώς τα ήδη
υποβληθέντα
στοιχεία
κεφαλαιακής
επάρκειας,
τότε
αυτά
επανυποβάλλονται άµεσα.
γ. Το σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων πελατών. Τα χρεωστικά υπόλοιπα
θα αναλύονται κατά παλαιότητα, ανάλογα µε το χρόνο δηµιουργίας τους.
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Συγκεκριµένα, i) υπόλοιπα που δεν έχουν εκκαθαριστεί, ii) υπόλοιπα από
την ηµεροµηνία εκκαθάρισής τους και µέχρι ένα µήνα, iii) υπόλοιπα που
δηµιουργήθηκαν από το πέρας του µήνα και µέχρι τρεις µήνες, iv) υπόλοιπα
που δηµιουργήθηκαν από το πέρας των τριών µηνών και µέχρι έξι µήνες, v)
υπόλοιπα που δηµιουργήθηκαν από το πέρας των έξι µηνών και µέχρι ένα
έτος, και vi) υπόλοιπα πέραν του έτους.
δ) Την αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών από συναλλαγές που έχουν
εκκαθαριστεί, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία
τίτλων τους, καθώς και το συνολικό αριθµό των πελατών αυτών, µε
διάκριση σε εκείνες για τις οποίες δεν έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών
από την εκκαθάρισή τους και σε εκείνες για τις οποίες έχει παρέλθει
διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους.
Επιπρόσθετα οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να
υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσιες και εξαµηνιαίες οικονοµικές
καταστάσεις, ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, εντός δύο µηνών από τη
λήξη του εκάστοτε ηµερολογιακού εξαµήνου και έτους.
7. Οι προθεσµίες υποβολής των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου
ισχύουν και για τη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των
χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 1(β) του άρθρου
1 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και
έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» στο τέλος της περιόδου που προβλέπεται για κάθε
περίπτωση. Για την εφαρµογή της υποχρέωσης της παραγράφου αυτής
γνωστοποιείται αναλυτικά για κάθε περίπτωση τόσο η ακαθάριστη αξία των
ανοιγµάτων που είναι ίσα ή υπερβαίνουν το όριο της παρ. 1(β) του άρθρου 1 της
προαναφερόµενης Απόφασης όσο και η καθαρή αξία που προκύπτει µετά την
εφαρµογή των εξαιρέσεων ή σταθµίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της ίδιας
Απόφασης, µε ιδιαίτερη αναφορά του εν λόγω απαλλασσόµενου ποσού.
Ο υπολογισµός µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων έναντι µεµονωµένων
πελατών ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών, ενόψει της υποχρεωτικής παροχής
στοιχείων, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες σχετίζεται µε συναλλαγές
επαναγοράς ή µε δανειοδοσίες ή δανειοληψίες τίτλων ή βασικών εµπορευµάτων,
δεν περιλαµβάνει την αναγνώριση της µείωσης πιστωτικού κινδύνου.
8. Πέραν από την αναφερόµενη στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου
υποχρέωση, γνωστοποιείται εντός 10ηµέρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
α) κάθε νέο Μεγάλο Χρηµατοδοτικό Άνοιγµα καθώς και
β) κάθε αύξηση υφιστάµενου Μεγάλου Χρηµατοδοτικού Ανοίγµατος κατά
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% τουλάχιστον του ανοίγµατος που
είχε γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε την τελευταία
σχετική γνωστοποίηση
Επιπρόσθετα γνωστοποιείται άµεσα η τυχόν υπέρβαση των ανοιγµάτων που
προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των εδαφίων (α) και (γ) της
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παραγράφου 18 του άρθρου 5 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών
Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και ο τρόπος
κάλυψής τους σύµφωνα µε το εδάφιο (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου.
Από την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραγράφου αυτής εξαιρούνται
ανοίγµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 2 µέχρι 5 και 8 µέχρι 10
της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και
έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών»
9. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που κάνουν χρήση των
προβλεποµένων στο Παράρτηµα VI της Απόφασης 4/459/27.12.2007
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον Κίνδυνο Αγοράς» σχετικά µε τα Μεγάλα
Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα, υποχρεούνται εντός των προβλεποµένων στις
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου προθεσµιών να υποβάλουν
αναλυτική κατάσταση µε την επωνυµία του κάθε πελάτη ή οµάδας συνδεδεµένων
πελατών, τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι των οποίων υπερέβησαν,
οποτεδήποτε εντός της περιόδου που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, τα
ανώτατα όρια που καθορίζονται από τις διατάξεις της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων
Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων
των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών» καθώς και το ποσό των αντίστοιχων υπερβάσεων (αναφέρεται η
µέγιστη υπέρβαση εντός της περιόδου).
10. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να
αναφέρουν άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε περίπτωση, κατά
την οποία οι αντισυµβαλλόµενοί τους σε συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς και
αγοράς και επαναπώλησης ή συναλλαγές δανειοληψίας τίτλων και βασικών
εµπορευµάτων και δανειοδοσίας τίτλων και βασικών εµπορευµάτων περιέρχονται
σε κατάσταση αθέτησης ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους.
11. Κατ’ εξαίρεση, για υποβολές στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας των
παραγράφων 1 έως 2, 7 και 9 του παρόντος άρθρου, µέχρι και 30/6/2008, θα
υποβάλλονται εντός µηνός από την πάροδο της περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 7
Τήρηση στοιχείων και εφαρµογή µεθόδων υπολογισµού

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται επί µία διετία
να διατηρούν όλους τους αναλυτικούς υπολογισµούς και τα δικαιολογητικά
υποστήριξης των υποβαλλοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας
Απόφασης στοιχείων, ώστε να είναι διαθέσιµα σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου
ή παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
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2. Οι µέθοδοι υπολογισµών για την εξαγωγή των στοιχείων και οι σχετικοί
λογιστικοί χειρισµοί θα πρέπει να εφαρµόζονται σε σταθερή βάση και, εφόσον
ζητηθεί, να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Κάθε µεταβολή των µεθόδων υπολογισµού ή των λογιστικών χειρισµών θα
εφαρµόζεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 8
∆ιαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να
συµµορφώνονται σε διαρκή βάση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
8/459/27.12.2007 «Εσωτερική
∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ιαδικασία Εποπτικής
Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µιας
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µε την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, δύναται να λάβει τα προβλεπόµενα εποπτικά µέτρα σύµφωνα
µε το άρθρο 82 του ν. 3601/2007 και το άρθρο 10 της Απόφασης της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της
Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών και ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν σε ετήσια
βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορά σχετικά µε την Ε∆ΑΚΕ, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Ι της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής
Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και
∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς».
Η εν λόγω αναφορά θα αποτελεί τη βάση του διαλόγου που θα διεξάγεται µεταξύ
της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για την αξιολόγηση της Ε∆ΑΚΕ στο πλαίσιο της ∆ΕΕΑ,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη Απόφαση.

Άρθρο 9
Γνωστοποίηση πληροφοριών από τις Επιχειρήσεις Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών
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Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να συµµορφώνονται
σε διαρκή βάση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
9/459/27.12.2007 «∆ηµοσιοποίηση από τις
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών
σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαµβάνουν καθώς
και τη διαχείρισή τους».

Άρθρο 10
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταργούνται οι κατωτέρω
αναφερόµενες διατάξεις και οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά σε αυτές νοείται
στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας Απόφασης ή στις
σ’ αυτήν αναφερόµενες Αποφάσεις.
1. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/8.4.1997 Θέµα 6Α «Ορισµός
ιδίων κεφαλαίων των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄369/12.5.1997), όπως ισχύει,
2. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/8.4.1997 Θέµα 6Β «Συντελεστής
φερεγγυότητας των Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την
έδρα τους στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄369/12.5.1997), όπως ισχύει,
3. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/8.4.1997 Θέµα 6Γ «Εποπτεία και
έλεγχος των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων Εταιρειών Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄369/12.5.1997), όπως ισχύει,
4. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/8.4.1997 Θέµα 6∆ «Κεφαλαιακή
επάρκεια Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Β΄357/2.5.1997),
όπως ισχύει,
5. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 11/123/20.1.1998 «Συµπλήρωση των
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/8.4.1997 (θέµατα 6Α, 6Β, 6Γ και
6∆)» (ΦΕΚ Β΄137/18.2.1998), όπως ισχύει,
6. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/165/3.8.1999 «Τροποποίηση των
Αποφάσεων 104/8.4.1997 Συνεδριάσεως του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(θέµατα 6Γ και 6∆)» (ΦΕΚ Β΄1967/3.11.1999), όπως ισχύει,
7. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/211/19.2.2001 «Τροποποίηση των
Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 104/8.4.1007 θέµατα 6Β , 6Γ και 6∆
και 123/20.1.1998 θέµα 11ο» (ΦΕΚ Β΄745/14.6.2001), όπως ισχύει.
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8. Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/236/16.1.2002 «Τροποποίηση της
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6Α/104/8.4.1007» (ΦΕΚ
Β΄112/31.1.2002), όπως ισχύει.
Άρθρο 11
Τελικές ∆ιατάξεις
1. Το επισυναπτόµενο Παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
Απόφασης.
2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/2008.
3. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
4. Η Απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Β΄).

Ο Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα Μέλη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ως πάγια έξοδα θεωρούνται τα έξοδα
που είναι ανελαστικά σε διακυµάνσεις σχετικές µε το επίπεδο εργασιών της
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τα πάγια έξοδα περιλαµβάνουν
κυρίως το µεγαλύτερο µέρος των αµοιβών του προσωπικού, το κόστος
ενοικίασης γραφείων, έξοδα για ενοικίαση ή χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού
γραφείων και έξοδα ασφαλίστρων. Τα έξοδα που προαναφέρθηκαν είναι
ενδεικτικά και η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλει να
προσδιορίζει και να τεκµηριώνει επαρκώς τα έξοδα που περιλαµβάνονται στα
πάγια έξοδα της.
∆εν περιλαµβάνονται στα πάγια έξοδα:
1) Οι πρόσθετες αµοιβές του προσωπικού, εκτός αν είναι εγγυηµένες.
2) Χορηγηθείσες αµοιβές στους υπαλλήλους και στελέχη µέσω διάθεσης
κερδών, εκτός αν είναι εγγυηµένες.
3) Άλλα διανεµόµενα κέρδη.
4) Χορηγηθείσες προµήθειες και αµοιβές, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε
αντίστοιχα έσοδα.
5) Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων.
6) Τόκοι καταβληθέντες σε πελάτες και λοιπούς αντισυµβαλλόµενους.
7) Αµοιβές, προµήθειες διαµεσολάβησης και άλλα έξοδα που καταβάλλονται
σε οίκους εκκαθάρισης, χρηµατιστήρια, µεσολαβούσες Επιχειρήσεις
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και λοιπούς µεσολαβητές για σκοπούς
εκτέλεσης, καταχώρισης και εκκαθάρισης συναλλαγών.
8) Έξοδα από συναλλαγµατικές διαφορές.
9) Άλλες µεταβλητές δαπάνες.
Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης τα εκάστοτε ετήσια πάγια έξοδα των
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οριστικοποιούνται µετά την
έκδοση των ετήσιων, ελεγµένων από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, Οικονοµικών
Καταστάσεων.
Στην περίπτωση που οι τελευταίες ετήσιες, ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή, οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν διάστηµα διαφορετικό του έτους,
το ποσό των πάγιων εξόδων προσαρµόζεται ανάλογα, σε σχέση µε τα ως άνω
αναφερόµενα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλά ετήσιο διάστηµα.
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Στην περίπτωση που δεν έχει συµπληρωθεί δωδεκάµηνη περίοδος λειτουργίας
και δεν υπάρχουν ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή οικονοµικές
καταστάσεις, το ποσό των πάγιων εξόδων υπολογίζεται από την Επιχείρηση
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών βάσει ορθολογικών και τεκµηριωµένων
προβλέψεων. Η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύµφωνα µε τα οποία
υπολόγισε τα πάγια έξοδα της, για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης.
Η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλει να προσαρµόζει τα
πάγια έξοδά της στην περίπτωση που το ύψος τους έχει µεταβληθεί σηµαντικά
από την ηµεροµηνία που κάλυπταν οι τελευταίες ελεγµένες οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και στην περίπτωση που έχει τροποποιηθεί η άδειά της ως
προς τις παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

