
 

Α Π Ο Φ Α  Η 

 

8/572/23.12.2010 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 8/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007)  

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία 

Αμηνιφγεζεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΚΔ) ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

(ΓΔΔΑ) ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο» 

 

ΣΟ ∆ΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΤΜΒΟΤΛΘΟ  

ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΘΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππφςε: 

 

α) ηελ 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),  

 

β) ηα Παξαξηήκαηα V θαη ΥΙ ηεο Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη 

ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

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

 

γ) ηελ απφθαζε 8/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Δζσηεξηθή Γηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο 

ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο (ΔΓΑΚΔ) ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη Γηαδηθαζία Δπνπηηθήο Δμέηαζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΓΔΔΑ) ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο», 

 

δ) ην άξζξν 90 ηνπ ΠΓ 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 

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

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Άπθπο 1
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Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφθαζεο 8/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

 

«1. Κάζε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ππεχζπλε γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο ΔΓΑΚΔ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ζηφρνπο 

ηφζν ζε αηνκηθή φζν θαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε σο πξνο ηηο θεθαιαηαθέο ηεο 

απαηηήζεηο, αλάινγνπο κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη θαη ην πεξηβάιινλ 

ιεηηνπξγίαο ηεο.» 

 

 

Άπθπο 2 

 

H Δλφηεηα 7 «ΚΙΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ» ηνπ Παξάαξηήκαηνο Ι ηεο απφθαζεο 

8/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

 

«ΚΙΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ 

 

7.1 Δθαξκφδνληαη άξηηεο ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ, ηε κέηξεζε, ηε δηαρείξεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ 

ξεπζηφηεηαο εληφο θαηάιιεινπ ρξνληθνχ νξίδνληα, θαζψο επίζεο θαη εληφο ηεο ίδηαο 

εκέξαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη νη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ δηαηεξνχλ επαξθή επίπεδα απνζεκάησλ ξεπζηφηεηαο. Απηέο νη 

ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα κε βάζε 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, ηα λνκίζκαηα θαη ηηο νληφηεηεο θαη πεξηιακβάλνπλ 

επαξθείο κεραληζκνχο επηκεξηζκνχ θφζηνπο, θέξδνπο θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. 

 

7.2 Οη ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν είλαη αλαινγηθά πξνο ηελ πνιππινθφηεηα, ην πξνθίι θηλδχλνπ, 

ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ην επίπεδν αλνρήο θηλδχλνπ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε δηεχζπλζε θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ζε θάζε θξάηνο-κέινο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη επηρεηξεκαηηθά. Οη Δπηρεηξήζεηο 

Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ αλαθνηλψλνπλ ην επίπεδν αλνρήο θηλδχλνπ ζε 

φινπο ηνπο ζπλαθείο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 
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7.3 Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ αλαπηχζζνπλ κεζνδνινγίεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηε κέηξεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ρξεκαηνδνηηθψλ ζέζεσλ. Οη κεζνδνινγίεο απηέο απνηππψλνπλ ηηο ηξέρνπζεο θαη 

πξνβιεπφκελεο ζεκαληηθέο ρξεκαηνξξνέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε ή πξνθχπηνπλ 

απφ ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηνπ Παζεηηθνχ, θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη πηζαλψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

θηλδχλνπ θήκεο. 

 

7.4 Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ δηαθξίλνπλ κεηαμχ 

δεζκεπκέλσλ θαη κε βεβαξεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηα νπνία είλαη 

πάληνηε δηαζέζηκα, ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Λακβάλνπλ, επίζεο, 

ππφςε ηελ λνκηθή νληφηεηα ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ, ηε 

ρψξα πνπ είλαη λνκίκσο θαηαρσξεκέλα, είηε ζε κεηξψν είηε ζε ινγαξηαζκφ, θαζψο 

θαη ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο, παξαθνινπζνχλ δε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ελ ιφγσ 

ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ εγθαίξσο. 

 

7.5 Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

πθηζηάκελνπο λνκηθνχο, ξπζκηζηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε 

ελδερφκελεο κεηαθνξέο ξεπζηφηεηαο θαη κε βεβαξεκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ κεηαμχ νληνηήησλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Υψξνπ (ΔΟΥ). 

 

7.6 Μηα Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδεη δηάθνξα κέζα 

κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, κεηαμχ άιισλ θαη ζχζηεκα νξίσλ θαη 

απνζεκάησλ ξεπζηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληέμεη πνηθίιεο 

πεξηπηψζεηο πίεζεο, θαζψο θαη επαξθψο δηεπξπκέλε ρξεκαηνδνηηθή δηάξζξσζε θαη 

πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Απηέο νη ξπζκίζεηο αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα. 

 

7.7 Δμεηάδνληαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ξεπζηφηεηαο θαη ηνπο 

παξάγνληεο κείσζεο θηλδχλνπ θαη αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε νη παξαδνρέο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδνληαη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζέζε. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο απηνχο, ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα επηιακβάλνληαη ηδίσο ησλ ζηνηρείσλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ θαη άιισλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ 
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ησλ SSPE ή άιισλ νληνηήησλ εηδηθνχ ζθνπνχ, ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο ε Δπηρείξεζε 

Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ ελεξγεί σο αλάδνρνο ή παξέρεη ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε ξεπζηφηεηαο. 

 

7.8 Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ εμεηάδνπλ ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ζελαξίσλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ζπλδπαζκέλσλ 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. Δμεηάδνληαη επίζεο, πνηθίινη  ρξνληθνί νξίδνληεο θαη 

δηαθνξεηηθνί βαζκνί ζπλζεθψλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. 

 

7.9 Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζαξκφδνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο, ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη ηα φξηα θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο θαη 

αλαπηχζζνπλ απνηειεζκαηηθά ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

απνηέιεζκα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.7. 

 

7.10 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θξίζεηο ξεπζηφηεηαο, νη Δπηρεηξήζεηο 

Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ πξνβιέπνπλ ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο ηα νπνία ζα 

νξίδνπλ επαξθείο ζηξαηεγηθέο θαη θαηάιιεια κέηξα εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ πηζαλά ειιείκκαηα ξεπζηφηεηαο. Απηά ηα ζρέδηα ειέγρνληαη ζε 

ηαθηά δηαζηήκαηα, ελεκεξψλνληαη βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ζελαξίσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7.7, ππνβάιινληαη κε ηε κνξθή έθζεζεο 

ζηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ιακβάλνπλ ηελ έγθξηζή ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο.» 

 

                                                              Άπθπο 3 

 

ην Παξάξηεκα Ι ηεο απφθαζεο 8/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, πξνζηίζεηαη λέα Δλφηεηα 10 σο αθνινχζσο: 

 

«10. ΚΙΝΓΤΝΟ ΣΙΙΣΛΟΠΟΙΗΗ 

 

10.1 Αμηνινγνχληαη θαη αληηκεησπίδνληαη νη θίλδπλνη απφ ζπλαιιαγέο ηηηινπνίεζεο 

ζηηο νπνίεο ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη επελδπηήο, 

κεηαβηβάδνπζα ή αλάδνρνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ θήκεο, κε 
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θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ηδίσο φηη ε νηθνλνκηθή 

ζεκαζία ηεο ζπλαιιαγήο αληηθαηνπηξίδεηαη πιήξσο ζηηο απνθάζεηο αμηνιφγεζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ.  

 

10.2 Δάλ ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ είλαη ε κεηαβηβάδνπζα 

εηαηξεία αλαθπθινχκελσλ ζπλαιιαγψλ ηηηινπνίεζεο κε ξήηξα πξφσξεο εμφθιεζεο 

ζα πθίζηαηαη ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηφζν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ φζν θαη ησλ πξφσξσλ εμνθιήζεσλ.» 

 

Άπθπο 4 

Σελικέρ διατάξειρ 

 

1. Η 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. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Β΄). 

 

 

                                                           Ο Γξακκαηέαο 

   

   

 

Ο Πξφεδξνο Η Α΄ Αληηπξφεδξνο Ο Β΄ Αληηπξφεδξνο 

   

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο 

Μαξίλα νπγηνπιηδή Ξελνθψλ Απισλίηεο 

   

   
 

  

   

   

   

Σα κέιε   
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