
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

1/572/23.12.2010 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ 

Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

«Πιαίζην ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ» 

 

ΣΟ ∆ΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΤΜΒΟΤΛΘΟ  

ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΘΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππόςε: 

α) ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 72, ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 74 θαη 

ην άξζξν 81 ηνπ N. 3601/1.8.2007 «Αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ από 

ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Α/178/1.8.2007),  

β) ηελ Οδεγία 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηόηεηαο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 

2009/111/ΔΚ (L 302/17.11.2009),  

 

γ) ηελ Οδεγία 2006/49/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ Δπελδύζεσλ θαη ησλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ Οδεγία 2009/111/ΔΚ(L 302/17.11.2009),  

δ) ηελ απόθαζε 1/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2455/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πιαίζην ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ», 
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ε) ην άξζξν 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/2005). 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Άπθπο 1 

1. Η πεξίπησζε 25 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινύζσο:  

«25. «Ομάδα ζςνδεδεμένων πελαηών»: 

α) δύν ή πεξηζζόηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ 

εληαίν θίλδπλν, πιελ αληηζέηνπ απνδείμεσο από ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, θαζόζνλ ην έλα ειέγρεη άκεζα ή έκκεζα ην άιιν ή ηα 

άιια, ή 

β) δύν ή πεξηζζόηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα κεηαμύ ησλ νπνίσλ δελ 

ππάξρεη ζρέζε ειέγρνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.3601/2007, αιιά ηα νπνία νθείινπλ λα ζεσξνύληαη  όηη απνηεινύλ εληαίν 

θίλδπλν, δηόηη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαηά ηξόπν πνπ εάλ ην έλα από απηά 

αληηκεησπίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ηδίσο δπζθνιίεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ή απνπιεξσκήο, ην άιιν ή όια ηα άιια πηζαλόλ λα 

αληηκεησπίζνπλ επίζεο δπζθνιίεο ρξεκαηνδόηεζεο ή απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπο.» 

2. Η πεξίπησζε 39 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινύζσο:  

«39. «ςμψηθιζηικό ζύνολο» (netting set): 

 ε νκάδα ζπλαιιαγώλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε ηνλ ίδην αληηζπκβαιιόκελν, νη 

νπνίεο ππάγνληαη ζε λνκηθά δεζκεπηηθή δηκεξή ζπκθσλία ζπκςεθηζκνύ θαη ησλ 

νπνίσλ ν ζπκςεθηζκόο αλαγλσξίδεηαη βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο 

5/459/27.12.2007 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. Κάζε ζπλαιιαγή ε νπνία δελ απνηειεί αληηθείκελν λνκηθά 

δεζκεπηηθήο δηκεξνύο ζπκθσλίαο ζπκςεθηζκνύ, ε νπνία αλαγλσξίδεηαη βάζεη 

ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηεο πξναλαθεξόκελεο απόθαζεο, εξκελεύεηαη, γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ σο άλσ παξαξηήκαηνο, σο ρσξηζηό ζπκςεθηζηηθό ζύλνιν. Βάζεη 

ηεο Μεζόδνπ Δζσηεξηθνύ Υπνδείγκαηνο πνπ νξίδεηαη ζην παξάξηεκα IV ηεο 

5/459/27.12.2007 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όια ηα ζπκςεθηζηηθά ζύλνια κε έλαλ κόλν αληηζπκβαιιόκελν 

κπνξεί λα ζεσξνύληαη έλα θαη ην απηό ζπκςεθηζηηθό ζύλνιν, εθόζνλ νη 

αξλεηηθέο αμίεο πνπ έρνπλ πξνθύςεη βάζεη ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ επηκέξνπο 
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ζπκςεθηζηηθώλ ζπλόισλ ιακβάλνληαη ίζεο κε κεδέλ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αλακελόκελνπ αλνίγκαηνο.» 

 

 

Άπθπο 2  

1. Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινύζσο:  

«7. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

ηζρύνπλ θαη γηα ηε γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ 

ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην ηεο παξ. 1(β) ηνπ άξζξνπ 

1 ηεο απόθαζεο 7/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε πεξίπησζε θαη 

θαη’ ειάρηζηνλ ζε ηξηκεληαία βάζε. Σε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηεο απόθαζεο 7/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ θνηλνπνηεί άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ηελ 

ππέξβαζε απηή. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ε Δπηρείξεζε 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ γλσζηνπνηεί αλαιπηηθά γηα όια ηα κεγάια 

ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ αλνηγκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 5 ηεο 7/459/27.12.2007 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

α) ηελ ηαπηόηεηα ηνπ πειάηε ή ηεο νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ έλαληη ησλ 

νπνίσλ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ έρεη κεγάιν 

ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα· 

β) ηελ αμία αλνίγκαηνο πξν ηεο εθαξκνγήο ηερληθώλ κείσζεο πηζησηηθνύ 

θηλδύλνπ, όηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε· 

γ) ηνλ ηύπν ρξεκαηνδνηνύκελεο ή κε ρξεκαηνδνηνύκελεο πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη· 

δ) ηελ αμία ηνπ αλνίγκαηνο, κεηά ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ κείσζεο πηζησηηθνύ 

θηλδύλνπ, όπσο ππνινγίδεηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο 7/459/27.12.2007 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

Δάλ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ εθαξκόδεη ηελ ΠΓ/ΤΔ 

2589/20.8.2007 γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, γλσζηνπνηεί ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ηα είθνζη κεγαιύηεξα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηά ηεο ζε ελνπνηεκέλε βάζε, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ κεγάισλ αλνηγκάησλ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απόθαζεο 
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7/459/27.12.2007 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

Ο ππνινγηζκόο κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ έλαληη κεκνλσκέλσλ 

πειαηώλ ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ, ελόςεη ηεο ππνρξεσηηθήο παξνρήο 

ζηνηρείσλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζρεηίδεηαη κε ζπλαιιαγέο 

επαλαγνξάο ή κε δαλεηνδνζίεο ή δαλεηνιεςίεο ηίηισλ ή βαζηθώλ εκπνξεπκάησλ, 

δελ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.» 

 

2. Καηαξγνύληαη νη παξάγξαθνη 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απόθαζεο 

1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Άπθπο 3 

Σελικέρ διαηάξειρ 

 

1. Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

2. Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

3. Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεύρνο 

Β΄). 

 

 

                                                           Ο Γξακκαηέαο 

   

   

 

Ο Πξόεδξνο Η Α΄ Αληηπξόεδξνο Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο 

   

   

   

   

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο Μαξίλα Σνπγηνπιηδή Ξελνθώλ Απισλίηεο 

   

   
 

  

   

   

Τα κέιε   
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