ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ
ΑΠΟΦΑΖ
2/572/23.12.2010
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
_____________________

ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2/459/2010 (ΦΔΚ Β/2457/31.12.2007) ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Οξηζκφο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ
Διιάδα»

ΣΟ ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ
Λακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 3601/1.8.2007 «Αλάιεςε θαη
άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α/178/1.8.2007),
2. Σα άξζξα 56 έσο 61, ηα άξζξα 63 έσο 66 θαη ην άξζξν 154 ηεο Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2009/111/ΔΚ (L 302/17.11.2009),
3. Σελ απφθαζε 2/459/2010 (ΦΔΚ Β/2457/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Οξηζκφο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα»,
4. Σν άξζξν 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/2005).

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Άπθπο 1
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1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. ηα θχξηα ζηνηρεία ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα:
α. Καηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην εθφζνλ απνξξνθά πιήξσο ηηο δεκηέο ζε θαλνληθέο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζε
πεξίπησζε πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο ηεξαξρείηαη κεηά απφ φιεο ηηο άιιεο αμηψζεηο. Γελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά: α) ηα πνζά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαη αθηλήησλ πνπ θαηέρνληαη
γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο, β) ε αμία ηζνινγηζκνχ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ ηπρφλ θαηέρεη ε
Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
β. Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.
Πεξηιακβάλεηαη ην ππέξ ην άξηην πνζφ πνπ αθνξά κφλν ζηηο θνηλέο κεηνρέο. Σν ππέξ ην
άξηην πνζφ, πνπ αθνξά ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 2 ή ζηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 5 ζπλππνινγίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ.
γ. Απνζεκαηηθά θαη Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γελ
πεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία απηά:
αα) Οη κεηά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαζαξέο ζεηηθέο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ζηελ
εχινγε αμία, (δειαδή νη ζεηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ
αξλεηηθψλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο):
(i) ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
(ii) ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ησλ δηαζεζίκσλ πξνο
πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
ββ) Οη κεηά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο)
ζηελ εχινγε αμία:
(i) ησλ νκνινγηαθψλ ηίηισλ θαη δαλείσλ πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζην ραξηνθπιάθην ησλ
δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
(ii) ησλ παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα
αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.
δ. Απνηειέζκαηα εηο λένλ. ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη:
αα. Σα Κέξδε εηο λένλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ πεξίπησζε (ε) (αα) σο
θαησηέξσ, θαζψο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα
θέξδε απφ ηε γεληθεπκέλε απνηίκεζε ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηελ εχινγε αμία,
ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή επρέξεηα πνπ παξέρεη ην ΓΛΠ 39.
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζηνηρείν απηφ:
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(i) ην πνζφ ηνπ κεξίζκαηνο ηεο ρξήζεσο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή
πνπ έρεη θπξσζεί κε απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο,
(ii) ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ησλ αθηλήησλ πνπ θαηέρνληαη γηα επελδπηηθνχο
ζθνπνχο,
(iii) ηα απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ
εχινγε αμία ππνρξέσζεο, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηεο επρέξεηαο απνηίκεζεο ζηελ
εχινγε αμία (ΓΛΠ 39), εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα απηά πξνθχπηνπλ απφ αιιαγέο ηεο
πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ,
(iv) ζε πεξηπηψζεηο ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ, ηα θαζαξά θέξδε ηεο κεηαβηβάδνπζαο
Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε κειινληηθψλ
εζφδσλ απφ ηηηινπνηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πηζησηηθή
ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ ηηηινπνίεζεο.
ββ. Σν ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, πξηλ
ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, Κεθάιαην γηα Γεληθνχο Κηλδχλνπο, πνπ κεηαθέξεηαη ζηε
ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαηά ηελ
έλαξμε εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ θαη ππφ ηηο νξηδφκελεο ζ’ απηά πξνυπνζέζεηο.
γγ. Χο αθαηξεηηθφ ζηνηρείν, νη Εεκίεο εηο λένλ.
ε. Δλδηάκεζα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ. ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη:
αα. Σα ελδηάκεζα θέξδε πεξηφδνπ, ππφ ηνπο φξνπο φηη: α) έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο ηαθηηθνχο
νξθσηνχο ειεγθηέο - ινγηζηέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ κε βάζε ηα ηζρχνληα ειεγθηηθά πξφηππα θαη β) έρνπλ γίλεη νη
αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εθαξκνδφκελα ινγηζηηθά πξφηππα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ην ηπρφλ ελδηάκεζν θέξδνο πνπ πξνέθπςε απνθιεηζηηθά θαηά ηελ
ηξέρνπζα πεξίνδν εθφζνλ δελ έρεη ειεγρζεί, δελ πξνζκεηξάηαη ζην ελδηάκεζν απνηέιεζκα
πνπ έρεη ήδε αλαγλσξηζζεί επνπηηθά ηελ πξνεγνχκελε ελδηάκεζε πεξίνδν. Αληίζεηα,
αλαγλσξίδεηαη επνπηηθά νπνηαδήπνηε δεκία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (ειεγκέλεο ή κε) θαη
κεηψλεηαη ηζφπνζα ην φπνην ζσξεπηηθφ ελδηάκεζν απνηέιεζκα έρεη αλαγλσξηζζεί επνπηηθά
ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηα ελδηάκεζα θέξδε ην αλαινγνχλ ζηελ ελδηάκεζε πεξίνδν
πξνβιεπφκελν κέξηζκα ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ εθηηκάηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο
Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
ββ. Χο αθαηξεηηθφ ζηνηρείν, νη ελδηάκεζεο δεκίεο πεξηφδνπ.
ε πεξίπησζε πνπ, παξφηη ππάξρνπλ δεκίεο ζε κία ελδηάκεζε πεξίνδν, εληνχηνηο ε
Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πξνηίζεηαη λα πξνηείλεη ηε
δηαλνκή κεξίζκαηνο, ζηα αθαηξεηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλεηαη πιένλ ηεο δεκίαο πεξηφδνπ
θαη ην πνζφ ηνπ εθηηκψκελνπ κεξίζκαηνο πνπ αλαινγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ελδηάκεζε
πεξίνδν.
Απφ ηα πνζά ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο (α) έσο (ε), αλ
δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αθαηξείηαη θάζε πξνβιέςηκε θαηά ην ρξφλν ππνινγηζκνχ ηνπο
θνξνινγηθή επηβάξπλζε ή ηα ελ ιφγσ πνζά πξνζαξκφδνληαη θαηαιιήισο, ζην κέηξν πνπ ε
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επηβάξπλζε απηή κεηψλεη ην πνζφ κέρξη ην νπνίν ηα ζηνηρεία απηά ελδέρεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάιπςε θηλδχλσλ ή δεκηψλ.»
2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πεξηιακβάλνληαη νη πβξηδηθνί
ηίηινη εθφζνλ:
α) πιεξνχλ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:
αα. δελ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ κε πξσηνβνπιία ηνπ θνκηζηή ή ρσξίο πξνεγνχκελε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
ββ. νη απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηηο απαηηήζεηο πιήξνπο εμαζθάιηζεο φισλ ησλ
άιισλ πηζησηψλ,
γγ. ηα έγγξαθα ζηα νπνία βαζίδεηαη ε έθδνζε ησλ ηίηισλ πξνβιέπνπλ φηη ην ρξένο θαη νη
κε θαηαβιεζέληεο ηφθνη δχλαληαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ απνξξφθεζε δεκηψλ, ψζηε ε
Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηά ηνπ, θαη
δδ. ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ πξάγκαηη θαηαβιεζεί.
β) δηαζέηνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
αα. Μνληκφηεηα ησλ θεθαιαίσλ
(i) νη ηίηινη ζα πξέπεη λα είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο ή λα έρνπλ αξρηθή ιεθηφηεηα
ηνπιάρηζηνλ 30 εηψλ,
(ii) ζηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ ηίηισλ επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα
δηθαηψκαηα αλάθιεζεο, ε εμάζθεζε ησλ νπνίσλ ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηε δηαθξηηηθή
επρέξεηα ηνπ εθδφηε, αιιά δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε εμφθιεζή ηνπο πξηλ ηελ πάξνδν
πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο. Οη φξνη πνπ δηέπνπλ ηνπο πβξηδηθνχο ηίηινπο
ανξίζηνπ δηάξθεηαο επηηξέπεηαη λα παξέρνπλ ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ έλα κέηξην θίλεηξν γηα εμφθιεζε, ην λσξίηεξν κεηά ηελ πάξνδν δέθα εηψλ απφ
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, εθφζνλ απηφ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Οη φξνη
πνπ δηέπνπλ ηνπο ηίηινπο κε θαζνξηζκέλε δηάξθεηα δελ επηηξέπεηαη λα εκπεξηέρνπλ θίλεηξα
γηα εμφθιεζε ζε εκεξνκελία δηαθνξεηηθή απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο,
(iii) ε εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλάθιεζεο ησλ ηίηισλ απφ ηνλ εθδφηε, επηηξέπεηαη
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία ρνξεγείηαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ
αηηήκαηνο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εθφζνλ δε ζίγεηαη
ζεκαληηθά ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ε θεξεγγπφηεηά ηεο. Ζ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ κε ζηνηρεία ηεο ίδηαο ή αλψηεξεο
πνηφηεηαο απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα θαηεγνξία ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ζ
Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αλαζηέιιεη ηελ εμφθιεζε ησλ ηίηισλ κε θαζνξηζκέλε δηάξθεηα
ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ δελ δηαζέηεη ίδηα
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θεθάιαηα, ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ή ηζνχληαη κε ην άζξνηζκα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 3601/1.08.2007, ζε αηνκηθή ή θαη ελνπνηεκέλε βάζε.
Δπίζεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα απαηηήζεη αλαζηνιή ηεο εμφθιεζεο θαη ζε
πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξηζεί απαξαίηεην κε βάζε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε
θεξεγγπφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ,
(iv) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα παξέρεη ηελ έγθξηζή ηεο γηα ηελ πξφσξε
εμφθιεζε ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ, εθφζνλ ππάξμεη κεηαβνιή ζην θνξνινγηθφ ρεηξηζκφ ησλ
ηίηισλ απηψλ ή παχζε ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο σο ζηνηρείσλ ησλ Πξφζζεησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ, ε νπνία δελ ήηαλ δπλαηφ λα
πξνβιεθζεί θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
(v) ε επαλαγνξά ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ απφ ηνλ εθδφηε επηηξέπεηαη, εθφζνλ
πξαγκαηνπνηείηαη:
α) κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ ηνπο εμέδσζε,
β) κεηά ηελ πάξνδν 5 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο
εγθξίζεσο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
Δάλ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ αληηθαηαζηήζεη ηνπο πβξηδηθνχο
ηίηινπο πνπ επαλαγνξάδεη κε ίδηαο ή αλψηεξεο πνηφηεηαο ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηα
νπνία έρνπλ ήδε εθδνζεί, επηηξέπεηαη ε επαλαγνξά πβξηδηθψλ ηίηισλ λα πξαγκαηνπνηεζεί
θαη πξηλ ηελ πάξνδν ησλ 5 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο.
Δμαίξεζε απφ ηα αλσηέξσ απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Δπηρείξεζε Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ δηαθξαηεί πβξηδηθνχο ηίηινπο γηα ιφγνπο δηαπξαγκάηεπζεο
(market making) ζηελ αγνξά, ππφ ηνλ φξν φηη δηαζέηεη πνιηηηθή γηα ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3340/2005, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο. Σα
δηαθξαηεζέληα γηα απηφ ην ζθνπφ πνζά πβξηδηθψλ ηίηισλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην
ρακειφηεξν κεηαμχ ηνπ 10% θάζε επηκέξνπο έθδνζεο πβξηδηθψλ ηίηισλ θαη ηνπ 3% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εθδνζέλησλ απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ
πβξηδηθψλ ηίηισλ.
ββ. Δπειημία πιεξσκψλ
Οη φξνη έθδνζεο ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ πξέπεη λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ Δπηρείξεζε
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα αθπξψλεη ηελ πιεξσκή ηφθνπ ή κεξίζκαηνο, εθφζνλ
απηφ απαηηείηαη, γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κε-ζσξεπηηθή βάζε. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ δελ δηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα
πνπ ππεξβαίλνπλ ή ηζνχληαη κε ην άζξνηζκα ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 3601/1.08.2007, ζε αηνκηθή ή ελνπνηεκέλε βάζε, ζα πξέπεη λα
αθπξψλεη ηηο πιεξσκέο απηέο. ε θάζε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα
απαηηήζεη ηελ αθχξσζε ηνπο κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηάζηαζε
θεξεγγπφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Κάζε ηέηνηα αθχξσζε
δε ζίγεη ην δηθαίσκα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα αληηθαηαζηήζεη
ηελ πιεξσκή ηφθνπ ή κεξίζκαηνο κε πιεξσκή κε θνηλέο κεηνρέο, ππφ ηνλ φξν φηη ε
αληηθαηάζηαζε απηή επηηξέπεη ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα
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δηαηεξήζεη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή εμαξηάηαη απφ
ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
γγ. Απνξξφθεζε δεκηψλ
Οη φξνη έθδνζεο ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ην αξρηθφ θεθάιαην, νη κε
θαηαβιεζέληεο ηφθνη θαη ηα κε θαηαβιεζέληα κεξίζκαηα λα απνξξνθνχλ δεκίεο ζε
θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη λα
κελ δπζρεξαίλνπλ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηελ άληιεζε λέσλ
θεθαιαίσλ κέζσ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ νη νπνίνη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα ηελ
απνξξφθεζε δεκηψλ ζπληζηνχλ ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ πβξηδηθνχ ηίηινπ ή ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1.
ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ, νη απαηηήζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ ελ ιφγσ κέζσλ θαηαηάζζνληαη κεηά απφ ηηο
απαηηήζεηο φζσλ θαηέρνπλ κέζα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, φπσο νξίδνληαη ζηα εδάθηα δ θαη
ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ελψ πξνεγνχληαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ
θνηλψλ κεηφρσλ.».
3. Mεηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 3 σο αθνινχζσο:
«3. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πβξηδηθνί ηίηινη έρνπλ εθδνζεί έκκεζα απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία
ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζπλππνινγίδνληαη ζηα πξφζζεηα
ζηνηρεία ησλ Βαζηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζε αηνκηθή βάζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθδφηξηα ησλ ηίηισλ ζπγαηξηθή
ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πεξηιακβάλεηαη, κε εηδηθή έγθξηζε ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ζηελ επνπηεία ζε αηνκηθή βάζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθήο Τπεξεζηψλ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ.3601/2007 (κεξηθή
ελνπνίεζε). Eηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ρνξεγεί ηελ εηδηθή απηή έγθξηζε γηα
κεξηθή ελνπνίεζε ηεο εθδφηξηαο ησλ ηίηισλ ζπγαηξηθήο, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θαησηέξσ
θξηηήξηα:
(i) ηα αληιεζέληα απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία θεθάιαηα, θαηά ηελ έθδνζε ησλ πβξηδηθψλ
ηίηισλ κεηαθέξνληαη άκεζα ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη δελ
πθίζηαηαη άιιεο ππνρξεψζεηο ηεο ζπγαηξηθήο πξνο απηή,
(ii) ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ειέγρεηαη θαηά πνζνζηφ 100% απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ,
(iii) ηε δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο αζθεί ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ,
(iv) oη απαηηήζεηο θαη γεληθφηεξα νη ρξεκαηνδνηηθνί θίλδπλνη πνπ ε ζπγαηξηθή έρεη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν αλαιάβεη πθίζηαληαη απνθιεηζηηθά έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
Γελ πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ ηδηνθαηερφκελνη απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ή απφ ζπγγελείο ή ζπγαηξηθέο ηεο πβξηδηθνί ηίηινη.»
4. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αλαξηζκείηαη ζε 4.

7

Άπθπο 2
Σν άξζξν 2 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 2
1. ηα θχξηα ζηνηρεία ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα
αθφινπζα:
α. Απνζεκαηηθά απφ αλαπξνζαξκνγή θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηελ εχινγε αμία
ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα θαη γηα
επελδπηηθνχο ζθνπνχο) κεηά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο.
β. Πνζνζηφ ίζν πξνο ην 45% ησλ θαζαξψλ (δειαδή κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αξλεηηθψλ
δηαθνξψλ) ζεηηθψλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο, πξν αλαβαιιφκελσλ
θφξσλ, ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη απηψλ πνπ
θαηέρνληαη γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο, φπνπ ηα σο άλσ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
απνηηκψληαη θαηά πάγηα ηαθηηθή ζηελ εχινγε αμία.
γ. Πνζνζηφ ίζν πξνο ην 45% ησλ θαζαξψλ ζεηηθψλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο ζηελ εχινγε
αμία, πξν αλαβαιιφκελσλ θφξσλ, ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε κεηνρηθψλ ηίηισλ.
δ. Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ αφξηζηεο
δηάξθεηαο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ην
πνζφ ηεο έθδνζεο έρεη θαηαβιεζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
(i) δελ επηηξέπεηαη λα εμνθιεζνχλ κε πξσηνβνπιία ηνπ δαλεηζηή ή ησλ θνκηζηψλ ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
(ii) ζηε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ ή ηεο έθδνζεο ησλ ηίηισλ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο
Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ηφθσλ, νη νπνίνη
φκσο δχλαηαη λα θαηαβάιινληαη ζε ζσξεπηηθή βάζε,
(iii) νη απαηηήζεηο ηνπ δαλεηζηή ή ησλ θνκηζηψλ ησλ ηίηισλ θαηαηάζζνληαη, ζε πεξίπησζε
πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζην ζχλνιφ
ηνπο κεηά απφ ηηο απαηηήζεηο πιήξνπο εμαζθάιηζεο φισλ ησλ άιισλ πηζησηψλ,
(iv) ε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ ή ηεο έθδνζεο ησλ ηίηισλ πξνβιέπεη φηη ην θεθάιαην θαη νη κε
θαηαβιεζέληεο ηφθνη είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφζβεζε δεκηψλ, ψζηε ε
Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηε
δξαζηεξηφηεηά ηεο.
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Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην σο άλσ ζηνηρείν ηπρφλ ηδηνθαηερφκελνη απφ ηελ Δπηρείξεζε
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ρξεσζηηθνί ηίηινη.
ε. Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα ζσξεπηηθνχ κεξίζκαηνο.
Σπρφλ ηδηνθαηερφκελεο απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ κεηνρέο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο αθαηξνχληαη απφ ην ελ ιφγσ ζηνηρείν.
ζη.Ζ ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί επνπηηθά θαη ηεο
αλακελφκελεο δεκίαο απφ ηα αληίζηνηρα αλνίγκαηα, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο
ΠΓ/ΣΔ 2589/20.8.2007 , φπσο ηζρχεη.
Σν ζηνηρείν απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 0,6% ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ αλνηγκάησλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη επηπιένλ ε
Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ πνπ αθνινπζείηαη ζα πξέπεη λα έρεη πηζηνπνηεζεί
απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ, ζηα
ζηαζκηζκέλα αλνίγκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά αλνηγκάησλ απφ ζέζεηο ηηηινπνίεζεο
πνπ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2593/20.8.2007, φπσο ηζρχεη, κε ζπληειεζηή
ζηάζκηζεο 1250%.
2. ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ πκπιεξσκαηηθψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πεξηιακβάλνληαη ηα
αθφινπζα:
α. Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο νξηζκέλεο δηάξθεηαο πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα ζσξεπηηθνχ
κεξίζκαηνο, κφλν εθφζνλ πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο ηεο
Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, θαηαηάζζνληαη κεηά ηηο απαηηήζεηο φισλ
ησλ άιισλ πηζησηψλ θαη δελ εμνθινχληαη παξά κφλν κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ άιισλ
θαηεγνξηψλ νθεηιψλ πνπ εθθξεκνχλ θαηά ην ρξφλν ηεο πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο.
β. Γάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε ηε κνξθή ρξεσζηηθψλ ηίηισλ είηε άιιεο κνξθήο
δαλείνπ, νξηζκέλεο δηάξθεηαο, εθφζνλ ηα πνζά ησλ δαλείσλ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ
Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πιεξνχληαη αζξνηζηηθά νη αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο θαη φξνη:
(i) Ζ αξρηθή δηάξθεηα, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο είλαη δπλαηή ε εμφθιεζή ηνπο, είλαη πέληε (5)
ηνπιάρηζηνλ έηε. ηελ πεξίπησζε πνπ είηε ε αξρηθή δηάξθεηα είλαη κεγαιχηεξε ησλ πέληε
(5) εηψλ είηε απηή δελ είλαη θαζνξηζκέλε, ε εμφθιεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ κεηά απφ
5εηή ηνπιάρηζηνλ πξνεηδνπνίεζε. Ζ πξφσξε εμφθιεζε δελ επηηξέπεηαη εθηφο εάλ ηα δάλεηα
έρνπλ παχζεη λα ππνινγίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ή εθφζνλ έρεη ιεθζεί έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο γηα ηελ πξφσξε
εμφθιεζή ηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εθδφηε
θαη δελ ζίγεηαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
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(ii) Σν πνζφ ησλ δαλείσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πνπ ζπλππνινγίδεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα,
κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο, κε
βάζε ρξνλνδηάγξακκα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
(iii) Γελ επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε δαλεηαθή ζχκβαζε ξήηξα πξφσξεο εμφθιεζεο, κε
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
(iv) ηε δαλεηαθή ζχκβαζε πξέπεη λα πξνβιέπεηαη φηη, ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ή
πηψρεπζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηα δάλεηα απηά
θαηαηάζζνληαη κεηά ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ άιισλ πηζησηψλ θαη δελ εμνθινχληαη παξά
κφλν κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ νθεηιψλ πνπ εθθξεκνχλ θαηά ην
ρξφλν ηεο πηψρεπζεο ή εθθαζάξηζεο.
Γελ πεξηιακβάλεηαη ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία (1) θαη (2) ην ηπρφλ ηδηνθαηερφκελν κέξνο ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ.»

Άπθπο 3
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. Σα θάησζη ζηνηρεία αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο:
α. Οη ηνπνζεηήζεηο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζε ζηνηρεία ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ άιινπ ηδξχκαηνο ή ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο, φπσο νξίδνληαη θαησηέξσ, ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ νπνίνπ θαηέρεη ζπκκεηνρή πνζνζηνχ άλσ ηνπ 10%.
Οη ηνπνζεηήζεηο αθνξνχλ πιένλ ησλ θαηερφκελσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο, ζην νπνίν ππάξρεη ζπκκεηνρή θαη νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηα
ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1
θαη ζηηο παξαγξάθνπο 1(δ), 1(ε) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
β. Σνπνζεηήζεηο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ (α) ζε ηδξχκαηα ή
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ ηνπνζέηεζε ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ πνπ
δελ ππεξβαίλεη ην 10%. Οη ηνπνζεηήζεηο απηέο αθαηξνχληαη θαηά ην πνζφ πνπ ζην ζχλνιφ
ηνπο ππεξβαίλνπλ ην 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ πνπ ηηο πξαγκαηνπνηεί. Χο ίδηα θεθάιαηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
ζεσξνχληαη ηα ίδηα θεθάιαηα πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Οη ηνπνζεηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ εδάθηα (α) θαη (β), θαηά θαλφλα, δελ
αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ε νπνία
ππφθεηηαη ζε επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΓ
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ηνπ Ν. 3601/2007, ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εληφο
ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
γ. Οη ζπκκεηνρέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20% ζην θεθάιαην ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ
θάησζη επηρεηξήζεσλ, άκεζα ή έκκεζα θαηερφκελεο:
(i) αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
3455/2006,
(ii) αληαζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
3455/2006,
(iii) αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 8(β) ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3455/2006.
δ. Γάλεηα θαη εθδνζέληεο ηίηινη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ζσξεπηηθνχ
κεξίζκαηνο (πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17α παξ. 3(ii) θαη 4(γ) ηνπ Ν.Γ. 400/1970) θαζψο
θαη ινηπά παξεκθεξή ζηνηρεία, πνπ ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία
πεξηιακβάλνληαη ζηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ (γ), ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ησλ νπνίσλ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ζπκκεηνρή πνζνζηνχ ηνπιάρηζηνλ 20%.
Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
αθαηξνχληαη ππφ ηελ αίξεζε ηεο παξ. 3 θαησηέξσ.
ε. Ζ αξλεηηθή δηαθνξά (πζηέξεζε) κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαγλσξηδφκελσλ γηα
ζθνπνχο επνπηείαο ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ) θαη ηεο αλακελφκελεο δεκίαο ησλ ελ ιφγσ
ζηνηρείσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Σκήκαηνο Γ, παξ. Γ.2 θαη Γ.3 ηεο ΠΓ/ΣΔ 2589/20.8.2007,
φπσο ηζρχεη.
Σν ζηνηρείν απηφ αθαηξείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ Πξνζέγγηζε ησλ Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ηνπο.
ηα ζηαζκηζκέλα αλνίγκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά αλνηγκάησλ απφ ζέζεηο
ηηηινπνίεζεο πνπ έρνπλ ζηαζκηζζεί κε ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 1250% ζχκθσλα κε ηελ
ΠΓ/ΣΔ 2593/20.8.2007, φπσο ηζρχεη.
ζη. Σα πνζά αλνηγκάησλ απφ ζέζεηο ηηηινπνίεζεο πνπ ππφθεηληαη ζε ζηάζκηζε κε ζπληειεζηή
1250% ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2593/20.8.2007, φπσο ηζρχεη.
δ.

Σν πνζφ ησλ δαλείσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ (θαζψο θαη ηεο
κεηξηθήο ή ζπγαηξηθψλ ηεο) πξνο λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα (εμαηξνπκέλσλ ησλ δαλείσλ
πξνο ην πξνζσπηθφ), ηα νπνία θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηη δηέζεζαλ
άκεζα ή έκκεζα ην πξντφλ ησλ δαλείσλ απηψλ γηα ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή θαη άιισλ εηαηξεηψλ πνπ
αλήθνπλ ζηνλ φκηιν ηεο ελ ιφγσ Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ,
ζπλεθηηκσκέλσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ησλ φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ ελ
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ιφγσ δαλείσλ. Σν πνζφ ησλ δαλείσλ απηψλ δελ αθαηξείηαη εάλ ππνιείπεηαη ηνπ 1% ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
ε. πκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
3601/2007, πνπ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ην 60% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή εμαηνκηθεπκέλα ην 15% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο.
ζ.

Ζ αμία ησλ ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ πειαηψλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο
έρεη παξέιζεη δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ εθθαζάξηζή ηνπο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ
θαιχπηεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ηίηισλ ηνπο.»

2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. Καηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, είλαη δπλαηφλ επίζεο λα αθαηξνχληαη
απφ ηα ίδηα θεθάιαηα Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ:
α. νη ζπκκεηνρέο ηεο ζηηο ινηπέο ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο (πιελ ησλ
ηδξπκάησλ, ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θαη αληαζθαιηζηηθψλ
επηρεηξήζεσλ) αλεμαξηήησο αλ ππάγνληαη ή φρη ζηελ επνπηεία ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαη
β. ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ εδαθίνπ 2. (α) αλσηέξσ, θαζψο θαη πξνο πξφζσπα κε
ηα νπνία ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ δηαηεξεί ζηελνχο δεζκνχο, θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 εδάθην 16 ηνπ Ν. 3601/2007, εθφζνλ ηα δάλεηα απηά έρνπλ
ζπλαθζεί κε εηδηθνχο ή επλντθνχο φξνπο, κε ηνπο νπνίνπο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα
παξαζρεζνχλ απφ ηξίηνπο δαλεηζηέο.»

Άπθπο 4
1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«1. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (β) έσο (δ) ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, φπσο ηζρχεη, δχλαληαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ζηνηρεία
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ
έρνπλ θάλεη ρξήζε ηεο επρέξεηαο πνπ παξέρεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
απφθαζεο 1/459/27.12.2007 .ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ,
φπσο ηζρχεη.».
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2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«2. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ζηνηρείνπ (α) ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
φπσο ηζρχεη, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο,
γηα ηελ εθπιήξσζε απνθιεηζηηθά ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ππνινγίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 4/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο, φπσο ηζρχεη θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.»

Άπθπο 5
Σν άξζξν 5 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 5
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΓ ηνπ λ. 3601/2007, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζρεηηθά κε ην
εχξνο θαη ηε κέζνδν ηεο ελνπνίεζεο γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο, ιακβάλνληαη ππφςε ηα
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζψο θαη ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
1. Σν πνζφ ησλ «Γηθαησκάησλ κεηνςεθίαο» πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε, θαηαλέκεηαη
ζηα βαζηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο
ησλ ηίηισλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο
νπνίνπο αληηζηνηρνχλ. Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα κελ ζπλππνινγίζεη ζηα Ίδηα
Κεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ
δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ην χςνο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηηο θεθαιαηαθέο
απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο.
2. Σν πνζφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ (ρξεσζηηθψλ ή πηζησηηθψλ), πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε κεηαηξνπή ζε εγρψξην λφκηζκα ησλ ελνπνηνχκελσλ γηα επνπηηθνχο ιφγνπο
ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ, πεξηιακβάλεηαη ζην θχξην ζηνηρείν ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
«Απνζεκαηηθά θαη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ».
3. Σα απνζεκαηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηνλ
ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζπγγελνχο
επηρείξεζεο ή ζπγαηξηθήο πνπ δελ ελνπνηείηαη γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο. Σα απνζεκαηηθά
απηά πεξηιακβάλνληαη ζην θχξην ζηνηρείν ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ «Απνζεκαηηθά
θαη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ».
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4. Οη «πβξηδηθνί ηίηινη», νη νπνίνη εθδίδνληαη απφ ζπγαηξηθή ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο πεξηιακβάλνληαη σο πξφζζεηα
ζηνηρεία ζηα ελνπνηεκέλα βαζηθά ίδηα θεθαιαία ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ, κέρξη ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
5. Χο αθαηξεηηθφ ζηνηρείν, ε ππεξαμία (goodwill). ην ζηνηρείν απηφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην
αλαγλσξηζκέλν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο
κεηφρνπο κεηνςεθίαο κίαο εμαγνξαδφκελεο απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ επηρείξεζεο, ζηνπο νπνίνπο είηε παξαρσξήζεθε δηθαίσκα πψιεζεο ησλ
κεξηδίσλ ηνπο είηε έρεη ζπλαθζεί ζχκβαζε πξνζεζκηαθήο πψιεζεο απηψλ ζηελ Δπηρείξεζε
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ
πξνθχπηεη απφ εμαγνξαδφκελε ζπγγελή ή ζπγαηξηθή επηρείξεζε, πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ
επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε αιιά απνηηκάηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν γηα ζθνπνχο επνπηείαο
ηζνινγηζκφ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο
ππεξαμίαο δηαρσξίδεηαη απφ ην αληίζηνηρν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αθαηξείηαη απφ ηα
ζπλνιηθά (ελνπνηεκέλα) ίδηα θεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
Σν πνζφ ηεο ππεξαμίαο αθαηξείηαη θαη’ αξρήλ απφ ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σπρφλ
ελαπνκέλνλ αθαηξεηηθφ πνζφ, φκσο, κεηψλεη ηα ελνπνηεκέλα θχξηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ, δειαδή ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 αλσηέξσ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ».

Άπθπο 6
Σν άξζξν 7 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 7
1. Σν ζχλνιν ησλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη σο πνζνζηφ ην 50%,
θαη’ αλψηαην φξην, ησλ ζπλνιηθψλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε
ελνπνηεκέλε βάζε. Δηδηθφηεξα, ε κέγηζηε αλαινγία πξφζζεησλ πξνο θχξηα βαζηθά ίδηα
θεθάιαηα, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αθαηξεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
αιιά πξηλ ηελ αθαίξεζε ησλ αθαηξεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο, θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 7 θαησηέξσ, είλαη 50% πξνο 50%.
Οη πβξηδηθνί ηίηινη νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα
κεηαηξέπνληαη ζε ζηνηρεία θχξησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ: α) ππνρξεσηηθά ζε
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη β) λα δχλαληαη λα κεηαηξέπνληαη κε πξσηνβνπιία ηεο
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε θεξεγγπφηεηα
ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
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2. Δληφο ηνπ νξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη πβξηδηθνί ηίηινη νη
νπνίνη δελ κεηαηξέπνληαη ζε θνηλέο κεηνρέο, ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλνπλ ην 35% ησλ ζπλνιηθψλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
3. Δπίζεο, εληφο ησλ νξίσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 αλσηέξσ, νη πβξηδηθνί ηίηινη κε
θαζνξηζκέλε δηάξθεηα θαη απηνί ησλ νπνίσλ νη φξνη εκπεξηέρνπλ θίλεηξν γηα εμφθιεζε δελ
επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ζε ζχλνιν ην 15% ησλ ζπλνιηθψλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ελ ιφγσ πβξηδηθνί ηίηινη δελ εμνθιεζνχλ δελ επηηξέπεηαη ε
αλαηαμηλφκεζή ηνπο ζηα πςειφηεξα φξηα αλαγλψξηζεο πβξηδηθψλ ηίηισλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Όηαλ ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ππεξβαίλνπλ ηα επηκέξνπο απνδεθηά φξηα αλαγλψξηζήο ηνπο σο ζηνηρείσλ
ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε ζε αηνκηθή είηε ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ηφηε ην
ππεξβάιινλ πνζφ πεξηιακβάλεηαη ζηα θχξηα ζηνηρεία ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ (άξζξν 2, παξάγξαθνο 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο).

4. Οη πθηζηάκελεο θαηά ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθδφζεηο πβξηδηθψλ ηίηισλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ), νη νπνίεο δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εμαθνινπζνχλ λα
ζπληζηνχλ πξφζζεηα ζηνηρεία ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο
Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ζε αηνκηθή ή ελνπνηεκέλε βάζε θαη ζα ζπλππνινγίδνληαη ζηα
ίδηα θεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηα εμήο φξηα:
α) απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο παξνχζαο έσο θαη 30.12.2020 κέρξη ηνπ εγθξηζέληνο
θαηά ηελ έθδνζε πνζνζηνχ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εληφο ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ
νξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1,
β) απφ 31.12.2020 έσο θαη 31.12.2030 δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ 20% ησλ
βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εληφο ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ ηεο παξ. 1, θαη
γ) απφ 1.01.2031 έσο θαη 31.12.2040 δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ πνζνζηφ 10% ησλ
βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ εληφο ηνπ αλψηαηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ ηεο παξ. 1.
5. Σν ζχλνιν ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο, ζε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην
100%, θαη’ αλψηαην φξην, ηνπ ζπλφινπ ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
6. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ,
φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ζε αηνκηθή θαη
ελνπνηεκέλε βάζε, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 50%, θαη’ αλψηαην φξην, ηνπ ζπλφινπ
ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
7. α) Σα αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο
αθαηξνχληαη ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαηά ην ήκηζπ απφ ηα βαζηθά
ίδηα θεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ
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απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα, ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ παξαγξάθσλ 1
έσο 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
β) Καη΄ εμαίξεζε, ηα αθαηξεηηθά ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 1(γ) θαη 1(δ) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο (ζπκκεηνρέο θαη δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ζε αζθαιηζηηθέο θαη
αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ) είηε ηα
αθαηξεηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο αθαηξνχληαη κέρξη ηελ
31.12.2012 απφ ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα, πξνθεηκέλνπ πεξί ζπκκεηνρψλ πνπ
απνθηήζεθαλ πξηλ ηελ 31.12.2006.
Δάλ ην ήκηζπ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα, ε δηαθνξά
αθαηξείηαη απφ ην βαζηθά ίδηα θεθάιαηα. Δάλ ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 1(ζη) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ
αλνηγκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2593/20.8.2007, φπσο ηζρχεη, ηφηε δελ
αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα.

8. Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο, πνπ
απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ίδηα θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζε αηνκηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε, δελ επηηξέπεηαη λα
ππεξβαίλεη ην 150%, θαη’ αλψηαην φξην, ησλ βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο
Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.».

Άπθπο 7
Σν άξζξν 8 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 8
Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη:
1. Να εγθξίλεη, πξνζσξηλά θαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ππεξβάζεηο ησλ νξίσλ ησλ
παξαγξάθσλ 1 έσο 6 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζνξίδνληαο θαη ηελ
πξνζεζκία επαλαθνξάο εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ ή λα θαζνξίδεη ρακειφηεξα
αλψηαηα φξηα απφ εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.
1. Να εγθξίλεη εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε γηα αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ (α) έσο (δ) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, φηαλ θαηέρεηαη πξνζσξηλά
ζπκκεηνρή ζε άιιν ίδξπκα ή ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα ή αζθαιηζηηθή ή αληαζθαιηζηηθή
επηρείξεζε ή αζθαιηζηηθή εηαηξεία ραξηνθπιαθίνπ, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή
γηα αλαζπγθξφηεζε θαη δηάζσζε ηνπ ελ ιφγσ ηδξχκαηνο ή επηρείξεζεο.
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2. Να θαζνξίδεη ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα αθαηξνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα
ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ νη ζπκκεηνρέο ηνπο ζε ζπγαηξηθέο θαη
ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη δελ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο επνπηείαο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, θαζψο θαη ηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη κε εηδηθνχο ή
επλντθνχο φξνπο πξνο πξφζσπα κε ηα νπνία ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζπλδέεηαη κε εηδηθνχο
δεζκνχο.
4. Να απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην ζπλππνινγηζκφ ή κε ζηα ζηνηρεία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο
Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ θεξδψλ απφ
απνηίκεζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο επρέξεηαο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ ζηελ εχινγε αμία ή λα επηβάιιεη ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ζην πιαίζην ηεο απφθαζεο
8/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ζχκθσλα
κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
5. Να πξνζαξκφδεη ηνπο φξνπο ζηαδηαθήο απφζβεζεο ηεο επνπηηθήο αλαγλψξηζεο ησλ
πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ
2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο), ζε πεξηπηψζεηο εθδφζεσλ ησλ σο άλσ ηίηισλ κε αξρηθή
δηάξθεηα άλσ ησλ πέληε (5) εηψλ.».

Άπθπο 8
Σν άξζξν 9 ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:
«Άξζξν 9
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο νη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή
Λνγηζηή, θαζψο θαη ηηο ζεκεηψζεηο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.».

Άπθπο 9
1. Σν Σκήκα Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο απφθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:

«Α. ΒΑΗΚΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ (Tier 1 Capital)
1. Κύρια ζηοιχεία ηων Βαζικών Ιδίων Κεθαλαίων (Upper Tier 1 Capital)
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α. Καηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην κε
εμαίξεζε ηα θεθαιαηνπνηεζέληα απνζεκαηηθά απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ1
β. Απνζεκαηηθά θαη δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ κε
εμαίξεζε:
αα. Σηο ζεηηθέο δηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο:
(i) ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ,
(ii) κεηνρηθψλ ηίηισλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε.
ββ. Σηο δηαθνξέο απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ:
(i) δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε νκνινγηαθψλ ηίηισλ θαη δαλείσλ θαη
(ii) παξαγψγσλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ.
γ. Κέξδε εηο λένλ κε εμαίξεζε:
αα. ην κέξηζκα ηεο ρξήζεσο (απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνηείλεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ),
ββ. ηα θαζαξά θέξδε απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο αθηλήησλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο,
γγ. ηα θέξδε θαη νη δεκίεο απφ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
αιιαγή ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ
Τπεξεζηψλ,
δδ. ηα θαζαξά θέξδε απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε κειινληηθψλ εζφδσλ απφ ηηηινπνηεζέληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,
δ) Δλδηάκεζα θέξδε πεξηφδνπ (ππφ φξνπο).
ε) Σν ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απφ ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ, πξηλ ηελ
εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, Κεθάιαην γηα Γεληθνχο Κηλδχλνπο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή
θαζαξή ζέζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαηά ηελ έλαξμε
εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ .
ζη) Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (ζηελ πεξίπησζε ησλ ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ2,3).
1

Πεξηιακβάλνληαη ελ ηνχηνηο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηα απνζεκαηηθά απφ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ πνπ
θεθαιαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ.
2
Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα αθνξνχλ ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο κφλνλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε επνπηηθή ελνπνίεζε ζχκθσλα κε ην λ. 3601/1.8.2007.
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Μείον: Αθαιρεηικά ζηοιχεία Κυρίων Βαζικών Ιδίων Κεθαλαίων
1. Ίδηεο κεηνρέο.
2. Εεκίεο εηο λένλ.
3. Δλδηάκεζεο δεκίεο πεξηφδνπ.
2. Πρόζθεηα ζηοιχεία Βαζικών Ιδίων Κεθαλαίων (Lower Tier 1 Capital)
Τβξηδηθνί ηίηινη εθδφζεσο ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ή
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ θαηφπηλ εηδηθήο έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
πεξηιακβάλνληαη ζηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα ζε ελνπνηεκέλε ή/θαη αηνκηθή βάζε.
3. Αθαιρεηικά ζηοιχεία Βαζικών Ιδίων Κεθαλαίων4
1. Σα άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
2. Ζ ζεηηθή δηαθνξά απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία (ζε δηαξθή βάζε), ησλ άπισλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
3. Ζ ππεξαμία (goodwill).
4.Ζ αμία ζπκκεηνρήο ζην πλεγγπεηηθφ Κεθάιαην Δμαζθάιηζεο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ.
4. ΤΝΟΛΟ ΒΑΗΚΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Α1+Α2-.Α3)»
2. Ζ παπάγπαθορ 1.3 ηος Σμήμαηορ Β ηος Παπαπηήμαηορ Η ηηρ απόθαζηρ
2/459//27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ
ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ:
«1.3 Ζ ζεηηθή δηαθνξά κεηαμχ επνπηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ (αθνξά Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ εθαξκφδεη ηελ
Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2589/20.8.2007,φπσο
ηζρχεη.»

3

ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αθνξνχλ ζηνηρεία άιιεο θαηεγνξίαο θεθαιαίσλ (φπσο πξφζζεηα
βαζηθά ή θχξηα θαη πξφζζεηα ζπκπιεξσκαηηθά) ηα ζρεηηθά πνζά εληάζζνληαη ζηελ αλάινγε θαηεγνξία.
4
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ππφ Α.3.ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ζηνηρείσλ ππφ Α.2., ην ππεξβάιινλ
πνζφ αθαηξείηαη απφ ηα ζηνηρεία ππφ Α.1.
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3. Ζ παπάγπαθορ 4 ηος Σμήμαηορ Γ ηος Παπαπηήμαηορ Η ηηρ απόθαζηρ
2/459//27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ
ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ:
« 4. Αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ επνπηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ πξνβιέςεσλ (αθνξά ηηο
Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ Πξνζέγγηζε
Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΓ/ΣΔ 2589/20.8.2007,
φπσο ηζρχεη.»

Άπθπο 10
Σελικέρ διαηάξειρ

1. Ζ Απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
3. Ζ Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β΄).

Ο Γξακκαηέαο

Ο Πξφεδξνο

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο

Ζ Α΄ Αληηπξφεδξνο

Ο Β΄ Αληηπξφεδξνο

Μαξίλα νπγηνπιηδή

Ξελνθψλ Απισλίηεο

Σα κέιε

