
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
7/459/27.12.2007 

 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» 
 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

 

Λαµβάνοντας  υπόψη: 
 
α) την παράγραφο 1(ε) του άρθρου 81 και την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του Ν. 3601/2007 
«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) τα άρθρα 106 έως 119 και το άρθρο 152 της Οδηγίας 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 των άρθρων 106 έως 119, καθώς και του 
άρθρου 152 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Άρθρο 1 

Προσδιορισµός χρηµατοδοτικού ανοίγµατος  

 

1. Για τον προσδιορισµό της έννοιας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα ακόλουθα:   
 

α. Χρηµατοδοτικό  άνοιγµα:  Τα  στοιχεία  εντός  και  εκτός  ισολογισµού,  κατά  την έννοια 
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», χωρίς  εφαρµογή  των 
συντελεστών στάθµισης ή µετατροπής.  Ειδικότερα: 

 

αα) Τα   χρηµατοδοτικά   ανοίγµατα   που   προκύπτουν   από   τα   παράγωγα που 
αναφέρονται  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» υπολογίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός Κίνδυνος  
αντισυµβαλλοµένου». 

 
ββ) Όλα  τα  χρηµατοδοτικά  ανοίγµατα  ή  τα  τµήµατα  χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων τα  

οποία  καλύπτονται κατά 100%  από  ίδια  κεφάλαια,  κατά  την  έννοια  της  Απόφασης 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός Ιδίων Κεφαλαίων 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»,  
εξαιρούνται  από  τον  υπολογισµό  των  µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων,  εφόσον 
τα ποσά  των  ιδίων  κεφαλαίων  που  καλύπτουν  τα  εν  λόγω ανοίγµατα  δεν  
λαµβάνονται  υπόψη  για  τον  υπολογισµό  της  κεφαλαιακής  επάρκειας των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 
γγ) Στα  χρηµατοδοτικά  ανοίγµατα  δεν  περιλαµβάνονται  αυτά  που προκύπτουν κανονικά 

κατά το διακανονισµό: 
 

i. των πράξεων  συναλλάγµατος, για χρονικό διάστηµα 48 ωρών από τη συµφωνία 
πληρωµής και 

 
ii. των συναλλαγών για την αγοραπωλησία τίτλων, κατά τη διάρκεια των πέντε εργάσιµων 

ηµερών που ακολουθούν την ηµεροµηνία συµφωνίας για την πληρωµή ή την παράδοση 
των τίτλων,  εφόσον η τελευταία γίνει νωρίτερα. 

 

δδ) Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς 
δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που συνδέονται µεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
θεωρούνται οµάδα συνδεδεµένων πελατών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 25  της 
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού 
κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», 
αθροίζονται και αποτελούν για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ενιαίο 
χρηµατοδοτικό άνοιγµα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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β. Μεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα:  Ένα χρηµατοδοτικό άνοιγµα προς έναν πελάτη ή προς µία 
οµάδα συνδεδεµένων πελατών θεωρείται µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα όταν το ύψος του 
είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 
γ. Εγγύηση:  Στον  όρο  εγγύηση,  εκτός από τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας 

Απόφασης, περιλαµβάνονται επίσης τα πιστωτικά παράγωγα µέσα, τα οποία αναγνωρίζονται 
ως τεχνικές µείωσης πιστωτικού κινδύνου, βάσει των προβλεποµένων στο Κεφάλαιο 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» και  στο Τµήµα Η της Π∆/ΤΕ 
2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου 
σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων»,. Στον όρο  εγγύηση  δεν  
περιλαµβάνονται τα οµόλογα που είναι συνδεδεµένα µε  τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείµενου 
µέσου (credit linked notes). 

 

2. Για τον προσδιορισµό της έννοιας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος για ανοίγµατα και 
απαιτήσεις εντός χαρτοφυλακίου συναλλαγών ισχύουν τα ακόλουθα:   
 

α.  Τα ανοίγµατα έναντι κατ' ιδίαν πελατών που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 
υπολογίζονται αθροίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

 

αα) την αξία -εφόσον είναι θετική- κατά την οποία οι θετικές θέσεις της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υπερβαίνουν τις αρνητικές θέσεις σε όλα τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται από τον εν λόγω πελάτη. Η καθαρή θέση σε 
καθένα από τα διάφορα µέσα υπολογίζεται σύµφωνα µε τις µεθόδους που προβλέπονται 
στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον 
κίνδυνο αγοράς», 

 
ββ) το καθαρό άνοιγµα, στην περίπτωση αναδοχής της έκδοσης χρεωστικών τίτλων ή 

µετοχών και 
 
γγ) τα ανοίγµατα που οφείλονται στις συναλλαγές, συµφωνίες και συµβάσεις που 

αναφέρονται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  5/459/27.12.2007 
«Πιστωτικός Κίνδυνος  αντισυµβαλλοµένου», µε τον οικείο πελάτη. Τα ανοίγµατα αυτά 
υπολογίζονται κατά τον τρόπο που ορίζεται στην ίδια ως άνω Απόφαση για τον 
υπολογισµό του ύψους των ανοιγµάτων, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία για 
τον υπολογισµό των ανοιγµάτων αυτών εφαρµόζονται οι διατάξεις της Π∆/ΤΕ 
2589/20.08.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού 
Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων». 

 

Για τους σκοπούς της υποπερίπτωσης (ββ) ανωτέρω, το καθαρό άνοιγµα υπολογίζεται 
αφαιρώντας τις θέσεις αναδοχής που αναλαµβάνουν ή υπαναδέχονται τρίτοι, βάσει 
τυπικής συµφωνίας,  µειωµένες βάσει των συντελεστών που ορίζονται στο Τµήµα Ζ -- του  
Παραρτήµατος I της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  4/459/27.12.2007 
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». 
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β. Τα ανοίγµατα έναντι οµάδας συνδεδεµένων πελατών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 
υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγµατα έναντι κατ' ιδίαν πελατών εντός µιας οµάδας, όπως 
προβλέπει η περίπτωση (α) ανωτέρω. 

 
 
γ. Τα συνολικά ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων πελατών ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών 

υπολογίζονται αθροίζοντας τα ανοίγµατα που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 
και εκείνα που προκύπτουν από τις συναλλαγές εκτός χαρτοφυλακίου.  

 
 

3. Επιτρέπεται η αναγνώριση της χρηµατοδοτούµενης ή µη πιστωτικής προστασίας,  για  τις  
ανάγκες  της  εφαρµογής  των  οριζοµένων  στο  άρθρο 5   και στο άρθρο 6 της παρούσας 
Απόφασης, εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις επιλεξιµότητας και οι άλλες ελάχιστες 
απαιτήσεις, κατά τα προβλεπόµενα για τις τεχνικές  µείωσης  πιστωτικού  κινδύνου  στο Κεφάλαιο 
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». 

 
 

Άρθρο 2 

∆ιαδικασία παρακολούθησης Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων 

 

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να έχουν αποτελεσµατική  
διοικητική και λογιστική οργάνωση και επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου για τον 
εντοπισµό, τη λογιστική  καταγραφή, τις  µεταβολές  και  την εν γένει  παρακολούθηση των  
µεγάλων  χρηµατοδοτικών  ανοιγµάτων,  όπως προβλέπεται στην παρούσα Απόφαση, στο  πλαίσιο  
της  πολιτικής που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως προς τα 
χρηµατοδοτικά της ανοίγµατα. 
 
2. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  πρέπει  να  αναλύουν  τα  ανοίγµατά  τους  
κατά  εκδότη εξασφαλίσεων, προκειµένου να παρακολουθούν την ύπαρξη πιθανού κινδύνου 
συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να λαµβάνουν τα κατάλληλα 
διορθωτικά µέτρα ή/και να  γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιοδήποτε σηµαντικό 
εύρηµα. 
 
3. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν σε εφαρµογή 
συστήµατα µε τα οποία να διασφαλίζεται η άµεση ενηµέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για  
οποιαδήποτε προσωρινή µεταφορά ανοιγµάτων σε άλλη εταιρεία, ανήκουσα ή µη στον ίδιο όµιλο, 
ή/και για πραγµατοποίηση συναλλαγών που έχουν ως σκοπό να κλείσουν το άνοιγµα κατά την 
περίοδο των δέκα ηµερών και να δηµιουργήσουν άλλο, πράξεις  που συνεπάγονται  την αποφυγή 
πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπταν από 
ανοίγµατα που υπερβαίνουν τα όρια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 4 της παρούσας 
Απόφασης, από τη στιγµή που τα ανοίγµατα αυτά θα διατηρούντο περισσότερο από δέκα ηµέρες. 
  

4. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν σε εφαρµογή 
συστήµατα για να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα ανοίγµατα που υφίστανται λόγω αναδοχής 
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εκδόσεων από τη στιγµή της πρώτης ανάληψης υποχρεώσεων µέχρι την πρώτη εργάσιµη ηµέρα, 
ανάλογα µε την φύση των κινδύνων των οικείων αγορών. 
 
 
 

Άρθρο 3 

Γνωστοποίηση των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 

 

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
τα χρηµατοδοτικά τους ανοίγµατα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της Απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων 
των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». 
 
 

Άρθρο 4 

Ανώτατα όρια 

 

1. Κάθε µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα µιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών   
έναντι ενός πελάτη  ή  οµάδας  συνδεδεµένων  πελατών  δεν επιτρέπεται να  υπερβαίνει  το 20% 
των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
 
Το ίδιο ποσοστό (20%) ισχύει για µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των Επιχειρήσεων Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν ο πελάτης ή η οµάδα συνδεδεµένων πελατών είναι: 
 

α. µητρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 
 
β. µία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 
 
γ. µια ή περισσότερες από τις θυγατρικές της µητρικής της επιχείρησης. 

 

2. Το  σύνολο  των  ανοιγµάτων  της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  έναντι  α) 
φυσικών  ή νοµικών προσώπων, τα οποία κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό  συµµετοχής  ή  
δικαιωµάτων  ψήφου  ίσο  ή ανώτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και β) των πέντε µεγαλύτερων µετόχων της, δεν θα υπερβαίνει το 20% 
των ιδίων κεφαλαίων της. 
 
Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου προσµετρώνται, σε κάθε  περίπτωση  
αντιστοίχως,  τα  χρηµατοδοτικά  ανοίγµατα  προς  φυσικά  ή  νοµικά πρόσωπα που  αποτελούν 
«οµάδα  συνδεδεµένων  πελατών» µε τα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β). 
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να εξαιρέσει τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών από την υποχρέωση τήρησης του ορίου που προβλέπεται σε αυτή την παράγραφο, 
καθορίζοντας ειδική διαδικασία και µέτρα ελέγχου της συγκέντρωσης κινδύνων που προκύπτουν. 
 

3. Το άθροισµα των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων µιας Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 800% των ιδίων κεφαλαίων της. 
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4. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  πρέπει  να  τηρούν  τα  ανωτέρω  όρια  σε 
κάθε  χρονική στιγµή. Εάν σε εξαιρετική περίπτωση τα  χρηµατοδοτικά ανοίγµατα υπερβούν  τα  
εν  λόγω  όρια, η υπέρβαση θα κοινοποιείται άµεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  η   οποία   
δύναται,  κατά   την   κρίση   της,  να   επιτρέψει προσωρινά   την υπέρβαση,  στη  βάση  
συγκεκριµένου  χρονοδιαγράµµατος για  την επαναφορά στα ισχύοντα, µε βάση την παρούσα 
Απόφαση, όρια. 
 
5. Σε  περίπτωση που Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει εξαιρεθεί από την 
υποχρέωση εποπτείας   των   µεγάλων   χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων   της   σε   ατοµική   ή   
υποενοποιηµένη  βάση,  δυνάµει  της  παρ.  1  του  άρθρου  76  του  Ν.3601/2007 ή  έχει υπαχθεί  
στις  διατάξεις  του  άρθρου 79  του  εν  λόγω  νόµου, θα  λαµβάνονται  τα αναγκαία µέτρα ώστε 
να διασφαλίζεται η ικανοποιητική κατανοµή των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων  εντός του οµίλου.  
 
6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 ως 4 του παρόντος άρθρου δεν περιλαµβάνονται στα ίδια 
κεφάλαια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα ακόλουθα στοιχεία της 
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός Ιδίων Κεφαλαίων 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»: 
:  

 
α.  το στοιχείο της παρ. 1(στ) του άρθρου 2,  
 
β. τα στοιχεία της παρ. 1(ε) και της παρ. 2 του άρθρου 3,  και  
 
γ.  τα στοιχεία του άρθρου 4.  
 

 

 

Άρθρο 5 

Εξαιρέσεις 

 

Από τα όρια του  άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης εξαιρούνται: 
 

1. Τα ανοίγµατα που αναλαµβάνει µια Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι 
της µητρικής της επιχείρησης, των  άλλων  θυγατρικών  της  µητρικής  επιχείρησης  και  των  
θυγατρικών αυτής,  εφόσον  οι  εν  λόγω  επιχειρήσεις  υπόκεινται  σε  εποπτεία  σε  
ενοποιηµένη βάση, σε  κράτη-µέλη  της Ευρωπαικής Ένωσης   ή   σε   τρίτες   χώρες,   όπου   
εφαρµόζονται ισοδύναµοι,   µε   της παρούσας  Απόφασης,  κανόνες,  στους  οποίους  
υπόκειται  και  η  εν  λόγω  Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 
2. Στοιχεία ενεργητικού   που   αντιπροσωπεύουν   απαιτήσεις   έναντι   κεντρικών 

κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών χωρίς εξασφάλιση, στις οποίες θα εφαρµοζόταν 
συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των προβλεποµένων στο άρθρο 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». 
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3. Στοιχεία   ενεργητικού   που   αντιπροσωπεύουν   απαιτήσεις   έναντι   διεθνών οργανισµών ή 
πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης χωρίς εξασφάλιση, στις οποίες θα εφαρµοζόταν 
συντελεστής  στάθµισης 0%,  βάσει  των  προβλεποµένων στο άρθρο 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». 

 
 4. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, οι οποίες καλύπτονται από τη  

ρητή  εγγύηση  κεντρικών  κυβερνήσεων,  κεντρικών  τραπεζών, νοµικών   προσώπων   του   
δηµοσίου   τοµέα,   διεθνών   οργανισµών ή   πολυµερών τραπεζών  ανάπτυξης,  µε  την  
προϋπόθεση  ότι, σε  απαιτήσεις  χωρίς  εξασφάλιση έναντι   της   παρέχουσας   την   
εγγύηση επιχείρησης, θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των 
προβλεποµένων  στο άρθρο 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». 

 
5. Άλλα ανοίγµατα έναντι, ή καλυπτόµενα από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων,  

κεντρικών  τραπεζών,  διεθνών οργανισµών,  πολυµερών  τραπεζών ανάπτυξης  ή  νοµικών  
προσώπων  του  δηµοσίου  τοµέα,  όταν  σε απαιτήσεις  χωρίς εξασφάλιση, κατά  της  
οντότητας  έναντι  της  οποίας  υφίσταται  το  άνοιγµα  ή  της οποίας παρέχει   την   εγγύηση,   
θα εφαρµοζόταν   συντελεστής   στάθµισης  0%, βάσει   των προβλεποµένων στο άρθρο 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». 

 
6. Στοιχεία  ενεργητικού  που  αντιπροσωπεύουν  απαιτήσεις  και άλλα ανοίγµατα έναντι των 

κεντρικών κυβερνήσεων ή των κεντρικών τραπεζών, που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, εκπεφρασµένες και ενδεχοµένως χρηµατοδοτούµενες στο εθνικό 
νόµισµα   του αντισυµβαλλοµένου. 

 
7. Στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων 

και τοπικών αρχών, καθώς και άλλα ανοίγµατα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων  και  
τοπικών  αρχών  ή  στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα τα  οποία  είναι  εγγυηµένα  
από  αυτές  και  στα οποία θα εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 0%, βάσει των 
προβλεποµένων στο άρθρο 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». 

 
8. Στοιχεία  ενεργητικού  και  άλλα  χρηµατοδοτικά  ανοίγµατα,  καλυπτόµενα  κατά ποσοστό 

120% τουλάχιστον από την τρέχουσα αξία τίτλων, που έχουν εκδοθεί από κεντρικές   
κυβερνήσεις   ή   κεντρικές   τράπεζες,   διεθνείς   οργανισµούς,   πολυµερείς τράπεζες 
ανάπτυξης, τοπικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις ή επιχειρήσεις δηµοσίου τοµέα  και  τα 
οποία  αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις  έναντι  του  εκδότη, στις οποίες θα εφαρµοζόταν  
συντελεστής  στάθµισης 0%  βάσει  των  προβλεποµένων  στο άρθρο 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». 
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Στην  περίπτωση  που  τα  εν  λόγω  στοιχεία  ενεργητικού  και  άλλα  ανοίγµατα  δεν 
καλύπτονται µε την ως άνω υπεραξία, µειώνεται αντίστοιχα το εξαιρούµενο ποσό του 
ανοίγµατος, έτσι ώστε το υπόλοιπό τους να καλύπτεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το 
ακάλυπτο ποσό που προκύπτει λαµβάνεται υπόψη κατά 100%   για  τον υπολογισµό των 
ορίων του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 

 
9. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα, κατά το τµήµα που είναι εξασφαλισµένα µε 

δεσµευµένη για το σκοπό αυτό κατάθεση µετρητών σε  πιστωτικό  ίδρυµα,  που  είναι 
µητρική  ή θυγατρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 
10. Στοιχεία ενεργητικού και άλλα ανοίγµατα, εξασφαλισµένα κατά ποσοστό 120% 

τουλάχιστον από την τρέχουσα αξία πιστοποιητικών καταθέσεων, που έχουν εκδοθεί από 
πιστωτικό  ίδρυµα  που είναι µητρική ή θυγατρική επιχείρηση της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και είναι κατατεθειµένα για το σκοπό αυτό στην Επιχείρηση 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή στο πιστωτικό ίδρυµα. 

 
Στην  περίπτωση  που  τα  εν  λόγω  στοιχεία  ενεργητικού  και  άλλα  ανοίγµατα  δεν 
καλύπτονται  µε  την  ως  άνω  υπεραξία,  µειώνεται  αντίστοιχα  το  εξαιρούµενο ποσό, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο εδάφιο 2 της ανωτέρω παραγράφου 8. 

 
11. Καλυµµένα  οµόλογα  κατά  τα  οριζόµενα  στο άρθρο 3 παρ. 8 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». 

 
12. Ανοίγµατα εξασφαλισµένα µε ενέχυρο τίτλων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην  

ανωτέρω  παράγραφο 8, υπό  την  προϋπόθεση  ότι  οι  τίτλοι  δεν  έχουν  εκδοθεί από την 
ίδια την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τη µητρική της ή θυγατρικές 
επιχειρήσεις της ίδιας ή της µητρικής της επιχείρησης, ούτε από τον εν λόγω πελάτη ή οµάδα 
συνδεδεµένων µε αυτόν πελατών και πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

 

α. αποτιµώνται σε τρέχουσες τιµές, 
 
β. αποτελούν  αντικείµενο  διαπραγµάτευσης  σε  αναγνωρισµένη  αγορά που λειτουργεί 

κανονικά, είναι προσιτή στο κοινό και οι διαµορφούµενες τιµές ανακοινώνονται   
συστηµατικά   έτσι   ώστε να   είναι   εφικτή   κάθε   στιγµή   η αποτίµηση των τίτλων µε 
βάση τις αγοραίες τιµές τους, 

 
γ. η αξία των ενεχυριαζοµένων τίτλων υπερβαίνει την αξία του ανοίγµατος κατά: 
 

− 150%, στην  περίπτωση  των  µετοχών  ή  παραγώγων ή  δοµηµένων προϊόντων,  κατά  
την  έννοια  της  Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  4/459/27.12.2007 
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», µε υποκείµενο µέσο µετοχές ή δείκτες µετοχών, 

 
−  100%, σε κάθε άλλη περίπτωση συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων ή δοµηµένων  

προϊόντων,  κατά  την  έννοια  της  Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  
4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων 
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Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς», µε υποκείµενο µέσο 
οµόλογα, 

 
− 50%, στην περίπτωση οµολόγων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα,  

περιφερειακές  ή  τοπικές  αρχές  των κρατών-µελών,  εκτός αυτών   που   αναφέρονται 
στην ανωτέρω   παράγραφο  8  ή   από   πολυµερείς   τράπεζες   ανάπτυξης,   άλλες   
από   εκείνες στις   οποίες εφαρµόζεται συντελεστής  στάθµισης 0%,  βάσει  των  
προβλεποµένων στο άρθρο 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. δεν υφίσταται αναντιστοιχία  µεταξύ  ληκτότητας  του  ανοίγµατος  και ληκτότητας της 
εξασφάλισης. 

 

Στην  περίπτωση  που  τα  χρηµατοδοτικά  ανοίγµατα  δεν  καλύπτονται µε την  ως  άνω 
υπεραξία,  µειώνεται  αντίστοιχα  το  εξαιρούµενο  ποσό,  κατά  τα αναφερόµενα  στο 
εδάφιο 2  της ανωτέρω παραγράφου 8. 

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από τις Επιχειρήσεις Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών ανάλυση των ανωτέρω εξασφαλίσεων, κατά  τα  οριζόµενα  στο  
άρθρο 2,  παρ. 2 της παρούσας Απόφασης, προκειµένου να διαπιστωθεί η ορθή τήρηση 
της παρούσας διάταξης. 

 

13. Μέχρι  50%  της  αξίας  των  κατοικιών  που  αποτελούν εξασφάλιση  για  τις παρακάτω 
κατηγορίες ανοιγµάτων: 

 

α. ανοίγµατα που εξασφαλίζονται µε εγγεγραµµένα βάρη επί κατοικιών, 
 
β. ανοίγµατα εξασφαλισµένα µε µετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες,  

λειτουργούσες   βάσει   του   φινλανδικού   νόµου περί   στεγαστικών εταιρειών του 1991 
ή µεταγενέστερης ισοδύναµης νοµοθεσίας και 

 
γ. ανοίγµατα σχετιζόµενα µε πράξεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατοικιών, στις οποίες ο   

εκµισθωτής   διατηρεί   την   πλήρη   κυριότητα   του ακινήτου για όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης. 

 
Η αξία των εντός της Ελλάδος ακινήτων προσδιορίζεται µε βάση τις εµπορικές αξίες κατά 
τα προβλεπόµενα στις παραγράφους (γ.vi) και (δ) της παραγράφου 10 του τµήµατος Ε της 
Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού 
Κινδύνου σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση», για δε τα ακίνητα που 
ευρίσκονται εκτός Ελλάδος, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανόνες  αποτίµησης  που  
ισχύουν  σε κάθε  χώρα,  οι  οποίοι  προβλέπονται  από νοµοθετικές ή διοικητικές-
κανονιστικές διατάξεις. 
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Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως κατοικία θεωρείται εκείνη η οποία 
χρησιµοποιείται  ή  εκµισθώνεται ή  θα  χρησιµοποιηθεί  ή  θα  εκµισθωθεί από  τον 
αντισυµβαλλόµενο. 

 

14. Τα  ακόλουθα  ανοίγµατα,  εφόσον  λαµβάνουν  συντελεστή  στάθµισης  50%, βάσει των 
προβλεποµένων στην Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 
έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση», Τµήµα Ε, 
και µόνο µέχρι το 50% της αξίας του εκάστοτε ακινήτου: 

 

α. ανοίγµατα που εξασφαλίζονται µε εγγεγραµµένα βάρη επί εµπορικών ακινήτων ή µε 
µετοχές σε φινλανδικές στεγαστικές εταιρείες που λειτουργούν βάσει του φινλανδικού 
στεγαστικού νόµου του 1991 ή επακόλουθης ισοδύναµης νοµοθεσίας, για γραφεία ή άλλα 
εµπορικά ακίνητα και 

 
β. ανοίγµατα σχετιζόµενα µε πράξεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτων για γραφεία ή 

άλλα εµπορικά ακίνητα. 
 

15. Το 50% των στοιχείων εκτός ισολογισµού, µέτριου κινδύνου που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα I 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». 

 
16. Τα ανοίγµατα που κατατάσσονται στα εκτός ισολογισµού στοιχεία µε χαµηλό κίνδυνο,  

εφόσον έχει   συναφθεί   συµφωνία   µε   τον   πελάτη   ή   την   οµάδα   των συνδεδεµένων 
πελατών, η οποία προβλέπει ότι το άνοιγµα έχει ισχύ, µόνο εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν 
οδηγεί σε υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 

 
17.  Για  τον υπολογισµό  των  ορίων  του  άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης εφαρµόζεται 

συντελεστής στάθµισης 20%: 
 

α. Στα  στοιχεία  ενεργητικού που  αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις και  άλλα ανοίγµατα  έναντι  
ιδρυµάτων, ανεξαρτήτως  της διάρκειάς τους, εφόσον  τα  ως  άνω  στοιχεία  δεν  
αποτελούν  ίδια  κεφάλαια των ιδρυµάτων, απαιτήσεις και άλλα ανοίγµατα έναντι 
αναγνωρισµένων Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τρίτων χωρών και 
αναγνωρισµένων οίκων διακανονισµού και εκκαθάρισης και χρηµατιστηρίων,   καθώς  και  
τα  εµπορικά  και  άλλα  γραµµάτια  µε  λήξη µέχρι  ένα έτος,  κατ’  ανώτατο  όριο,  που  
φέρουν  οπισθογράφηση  από ίδρυµα. 

 
β. στα  στοιχεία  ενεργητικού  που  αντιπροσωπεύουν  απαιτήσεις  έναντι περιφερειακών  

κυβερνήσεων  και  τοπικών  αρχών,  εφόσον  στις  απαιτήσεις αυτές  θα  εφαρµοζόταν  
συντελεστής  στάθµισης 20%,  καθώς  και  στα  άλλα ανοίγµατα   έναντι   αυτών   των   
κυβερνήσεων   και   αρχών   ή   τα οποία   είναι εγγυηµένα από αυτές και στα οποία θα 
εφαρµοζόταν συντελεστής στάθµισης 20%,  βάσει  των  προβλεποµένων στο άρθρο 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». 

 



 11

18. Επιτρέπεται στις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που αναλαµβάνουν 
υπηρεσίες αναδόχου να υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

 

α.  Η υπέρβαση, συνυπολογιζοµένων όλων των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έννοια 
του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος, αλλά µετά την αφαίρεση του τµήµατος που τυχόν έχουν 
αναλάβει άλλοι ανάδοχοι της έκδοσης, δεν θα υπερβαίνει το 40% των ιδίων κεφαλαίων 
της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και θα προέρχεται αποκλειστικά από 
την παροχή υπηρεσιών αναδόχου για το χρονικό διάστηµα που προηγείται της τυχόν 
απόκτησης των τίτλων.  

 
β. Για το υπερβάλλον, του 20% των ιδίων κεφαλαίων, ποσό θα υπολογίζεται πρόσθετη 

κεφαλαιακή απαίτηση σύµφωνα µε το Παράρτηµα I της  Απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  4/459/27.12.2007  «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» . 

 
γ. Σε περίπτωση ανάληψης υπηρεσιών αναδοχής σε περισσότερες εκδόσεις, το σύνολο των 

υπερβάσεων δεν θα υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 6 

Εκχώρηση απαιτήσεων 

 

1. Για τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι ενός πελάτη ή οµάδας συνδεδεµένων πελατών, που  
καλύπτονται  µε  τη  ρητή  και άνευ όρων εγγύηση  τρίτων προσώπων ή µε   ενεχυρίαση   τίτλων   
που   εκδίδονται   από   τρίτο   πρόσωπο σύµφωνα µε   τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 13 του 
άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης,  ισχύει ότι: 
 

α. µπορούν  να  θεωρηθούν, κατά  την  κρίση  των  Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, ως ανοίγµατα έναντι  του  εγγυητή ή του εκδότη των τίτλων και όχι έναντι  του 
πελάτη ή 

 
β. στην   περίπτωση   αγοράς  /   εκχώρησης   απαιτήσεων, εφόσον   στη σύµβαση προβλέπεται  

ότι υπάρχει  οποιασδήποτε  µορφής δικαίωµα αναγωγής κατά  του  εκχωρητή  των  
απαιτήσεων,  η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την  κρίση της,  µπορεί  
να  θεωρήσει  ότι  το  άνοιγµα  υφίσταται  είτε  έναντι  του  εκχωρητή είτε  έναντι  του  
πελάτη,  υπό  την προϋπόθεση  ότι  η  µεταχείριση  που  θα επιλεγεί θα είναι συνεπής µε την 
πολιτική διαχείρισης και µέτρησης πιστωτικού κινδύνου που εφαρµόζει η Επιχείρηση 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή µε την ειδικότερη µεθοδολογία που προβλέπεται, στην 
περίπτωση που υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις σύµφωνα µε την  Π∆/ΤΕ 2589/20.8. 2007 
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την 
Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων». 

 

2. Όταν   εφαρµόζεται   η   µεταχείριση   που   προβλέπεται   στο  στοιχείο (α)   της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου: 
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α. σε   περίπτωση που   η   εγγύηση   είναι   εκπεφρασµένη   σε   νόµισµα διαφορετικό   από   
εκείνο   του   χρηµατοδοτικού   ανοίγµατος,   το ποσό   του ανοίγµατος   που   θεωρείται   
καλυµµένο   θα   υπολογίζεται σύµφωνα   µε   τις διατάξεις που διέπουν τη µεταχείριση των 
αναντιστοιχιών νοµισµάτων για µη χρηµατοδοτούµενη   πιστωτική   προστασία, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ 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. η αναντιστοιχία µεταξύ ληκτότητας του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος και ληκτότητας της 

προστασίας υπόκειται στις διατάξεις που διέπουν τη µεταχείριση  των αναντιστοιχιών 
ληκτότητας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ 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»  και 

 
γ. η µερική κάλυψη δύναται να αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο ΙΙ 

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». 

 

 

Άρθρο 7 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/2008. 
 
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΄). 
 

 

Ο Γραµµατέας 
   
   

Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
   
   
   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος  Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 
   
   
   

Τα Μέλη 



 13

 
 

 


