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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

28/671/16.1.2014 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
────────────────── 

 

Θέμα: Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι 
του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με 
την Τυποποιημένη Προσέγγιση» και 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου». 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Λαμβάνοντας  υπόψη: 

 
α) την παράγραφο 2 του άρθρου 72 και το άρθρο 81 του Ν. 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, όπως ίσχυε, και τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία 2011/89/ΕΚ (L 326/8.12.2011), 
 
γ) τις αποφάσεις 3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2454/31.12.2007) και 6/459/27.12.2007 
(ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, 
 

δ) Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του π.δ. 63/2005 

(ΦΕΚ Α/98/22.4.2005)  
 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Άρθρο 1 
 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 της απόφασης 3/459/27.12.2007 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως ακολούθως: 
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« 5. Όσον αφορά την κατηγορία  «απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά 

μητρικών εταιριών, θυγατρικών ή θυγατρικών της μητρικής εταιρίας» ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 

α. Ανοίγματα μιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι 
αντισυμβαλλομένου που αποτελεί τη μητρική της επιχείρηση, δική της 
θυγατρική ή θυγατρική της μητρικής της επιχείρησης ή επιχείρηση που 
συνδέεται με σχέση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42 ε παρ. 5 εδ. 
α' του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει και οι οποίες εδρεύουν στην 
Ελλάδα, σταθμίζονται με 0%, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

 
i. Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ίδρυμα, ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή 

μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή 
εταιρεία διαχείρισης ή επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών που 
υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας. 

 
ii. Ο αντισυμβαλλόμενος ενοποιείται με την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
iii. Ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης, 

μέτρησης και ελέγχου κινδύνων με την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών. 

 
iv. Δεν υφίσταται κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιαστικό πρακτικό ή 

νομικό εμπόδιο για την άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση 
υποχρεώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο προς την Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών.» 

 
 
 

Άρθρο 2 
 
Το κεφάλαιο Γ του παραρτήματος IV της απόφασης 6/459/27.12.2007 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
 
ΤΜΗΜΑ Γ: Χρήση των εξελιγμένων μεθόδων μέτρησης σε επίπεδο ομίλου 

 
1. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μια εξελιγμένη μέθοδος μέτρησης από μητρική 
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εγκατεστημένη στην Ελλάδα και τις 
θυγατρικές της ή από τις θυγατρικές μίας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας 
συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ελλάδα ή μιας μητρικής μικτής 
χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ελλάδα, που δεν 
αποτελούν θυγατρική άλλης Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή 
μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μητρικής μικτής 
χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος 
μέλος , η αίτηση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως αρμόδια αρχή 
που ασκεί την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
Κεφάλαιο ΙΓ του Ν. 3601/2007, περιλαμβάνει τα εξής: 
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α. την περιγραφή της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί για την κατανομή των 

κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο μεταξύ των διαφόρων εταιρειών του 
ομίλου, καθώς και  

 
β. το αν και με πιο τρόπο σχεδιάζεται να ενσωματωθούν οι επιπτώσεις της 

διαφοροποίησης στο σύστημα μέτρησης του κινδύνου.   
 

2. Όταν μια μητρική Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εγκατεστημένη 
στην Ελλάδα και οι θυγατρικές αυτής ή οι θυγατρικές μίας χρηματοδοτικής εταιρείας 
συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μικτής χρηματοοικονομικής 
εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενοποιημένη 
εποπτεία των οποίων ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προτίθενται να υιοθετήσουν 
μια εξελιγμένη μέθοδο μέτρησης σε ενοποιημένη βάση, επιτρέπεται η εκπλήρωση των 
κριτηρίων του Παραρτήματος IV της παρούσας Απόφασης από κοινού από τη 
μητρική και τις θυγατρικές. 
 

Άρθρο 3  

Τελικές Διατάξεις 

 
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.  
2. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 
 

 
 

Η Γραμματέας   
 
 

  

Χριστίνα Νικολιά       
 

 

   
Ο Πρόεδρος   Η Α’ Αντιπρόεδρος  Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

   
   

Κωνσταντίνος Μποτόπουλος  Βασιλική Λαζαράκου Ξενοφών  Αυλωνίτης 
   
 Τα μέλη 

 
 

Γεώργιος Μούζουλας  Σωκράτης Λαζαρίδης  
   
   

Ιωάννα Σεληνιωτάκη                              Δημήτριος Αυγητίδης  


