
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

8/459/27.12.2007 
 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας 
(Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ιαδικασία 
Εποπτικής Εξέτασης  και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» 

 

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) τα Παραρτήµατα V και ΧΙ της Οδηγία 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 Παραρτηµάτων  V και 
ΧΙ της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Κεφάλαιο Ι 

Πεδίο εφαρµογής, συνεργασία εποπτικών αρχών, αρχή αναλογικότητας 

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρµογής  της ∆ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης  και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) 

 

Η ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης  και Αξιολόγησης (στο εξής ∆ΕEΑ) εφαρµόζεται 
στις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο στοιχείο (α) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 70  του Ν. 3601/2007, σε ατοµική βάση σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν. 3601/2007  και ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τα  άρθρα 70 παρ. 3 
και 77 του Ν. 3601/2007, κατά περίπτωση. 
 

 

Άρθρο 2 

Συνεργασία µε  άλλες εποπτικές αρχές 

 
Κατά την εφαρµογή της ∆ΕEΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου κρίνει απαραίτητο, 
συνεργάζεται µε άλλες εποπτικές αρχές της Ελλάδας ή/και κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 70 
παρ. 6 και 80 παρ. 4, κατά περίπτωση του Ν. 3601/2007. 
 

 

Άρθρο 3 

Εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας 

 

Κατά την εφαρµογή της ∆ΕEΑ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη την αρχή 
της αναλογικότητας. Κατ’  εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, η συχνότητα και η 
ένταση της εξέτασης και αξιολόγησης κάθε Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών είναι ανάλογη µε τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της, το προφίλ κινδύνου καθώς και τη συστηµική της σηµασία. 
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Κεφάλαιο ΙΙ 

Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

 

Άρθρο 4 

∆ιαµόρφωση Ε∆ΑΚΕ 

 

1. Κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για το 
σχεδιασµό και εφαρµογή της Ε∆ΑΚΕ, στο πλαίσιο της οποίας καθορίζει στόχους ως 
προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, ανάλογους µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει 
και το περιβάλλον λειτουργίας της. 
 
2. Η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
Ε∆ΑΚΕ, ακόµη και στις περιπτώσεις που την έχει αναθέσει, εν µέρει ή εν όλω, µετά 
από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τρίτους ( άρθρο 14 της Απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη 
λειτουργία των ΑΕΠΕΥ»). 
 
3. Ο σχεδιασµός της Ε∆ΑΚΕ και η πολιτική που αφορά το ύψος, τη διαχείριση και 
κατανοµή των κεφαλαίων σε σχέση µε τους αναλαµβανόµενους ή δυνητικούς 
κινδύνους, πρέπει να είναι λεπτοµερώς καταγεγραµµένη και επαρκώς τεκµηριωµένη. 
 
4. To ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνα για το σχεδιασµό, την έγκριση, την 
εφαρµογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της Ε∆ΑΚΕ, κατ΄ αναλογία µε τα 
προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της Απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των 
ΑΕΠΕΥ». 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών λαµβάνουν τουλάχιστον µια φορά το χρόνο εκθέσεις 
αναφορικά µε την εφαρµογή της Ε∆ΑΚΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις 
για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», άρθρο 9 παρ.2 και 3. 

 

Άρθρο 5 

Βασικά χαρακτηριστικά Ε∆ΑΚΕ 

1. Η Ε∆ΑΚΕ πρέπει να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται µια 
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ειδικότερα τις εξής κατηγορίες 
κινδύνων, κατά τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης, που η 
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει: 
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α) Τους κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Ν.3601//2007, για τους 

οποίους υπολογίζεται κεφαλαιακή απαίτηση, σύµφωνα µε τις σχετικές µε την 
εφαρµογή του άρθρου αυτού αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή τις 
Πράξεις ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 
β) Τους κινδύνους που δεν αντιµετωπίζονται πλήρως µε τις υπό (α) µεθόδους, κατά 

τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης. 
 
γ) Όλους τους σηµαντικούς κινδύνους που δεν αναφέρονται στο άρθρο 72 του 

Ν.3601/2007 αλλά στους οποίους η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών ενδέχεται να εκτεθεί, όπως ο κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης, ο 
κίνδυνος στρατηγικής και ο κίνδυνος φήµης. 

 
δ) Τους εξωτερικούς σε σχέση µε την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

παράγοντες κινδύνου, όπως οι πρόσθετοι κίνδυνοι που µπορεί να προκύψουν από 
το θεσµικό, οικονοµικό ή επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

 

2.  Η Ε∆ΑΚΕ πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

α) να είναι επίκαιρη, 
 
β) να αντανακλά τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κινδύνου της Επιχείρησης 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 
 
γ) να έχει δυναµικό χαρακτήρα, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές µελλοντικές εξελίξεις 

του µακρο-οικονοµικού περιβάλλοντος, 
 
δ) να συνδυάζεται µε πολιτική επίτευξης στόχων όσον αφορά το ύψος των 

κεφαλαίων, 
 
ε) να ορίζει σαφές χρονοδιάγραµµα στόχων, 
 
στ) να ορίζει τους τρόπους µελλοντικής άντλησης κεφαλαίων, 
 
ζ) να ορίζει τρόπους αντιµετώπισης έκτακτων καταστάσεων, 
 
η) να έχει σαφή κατανοµή των σχετικών αρµοδιοτήτων αναφορικά µε τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά µεταξύ των διοικητικών οργάνων της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

 
θ) η Ε∆ΑΚΕ πρέπει να παράγει ένα εύλογο αποτέλεσµα, το οποίο να τεκµηριώνεται 

και να συνδέεται µε τη µελλοντική επιχειρησιακή στρατηγική της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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Άρθρο 6 

Μέθοδοι υπολογισµού κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο της Ε∆ΑΚΕ 

1. Ο υπολογισµός της κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο της Ε∆ΑΚΕ γίνεται µε 
κατάλληλη µέθοδο που επιλέγει η ίδια η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, η οποία πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ανταποκρίνεται στα ειδικά 
χαρακτηριστικά της και να επαναξιολογείται µε την πάροδο του χρόνου, ανάλογα µε 
την ανάπτυξη των εργασιών της αλλά και των σχετικών µεθοδολογιών. 
 
2. Ενδεικτικά οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δύνανται να 
υπολογίζουν τα αναγκαία για την κάλυψη των κινδύνων τους ίδια κεφάλαια µε τους 
εξής τρόπους: 
 

α) Προσαύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προκύπτουν, µε βάση το άρθρο 
72 του Ν.3601/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή 
Πράξεις ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση (Απόφαση 
3/459/27.12.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο σύµφωνα µε την τυποποιηµένη 
προσέγγιση, Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο σύµφωνα µε την 
προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων, Απόφαση 4/459/27.12.2007 για τον 
κίνδυνο αγοράς, Απόφαση 5/459/27.12.2007 για τον πιστωτικό κίνδυνο 
Αντισυµβαλλοµένου και Απόφαση 6/459/27.12.2007 για τον λειτουργικό κίνδυνο 
). Η προσαύξηση αυτή θα πρέπει να είναι επαρκής για την κάλυψη των 
υπολοίπων κινδύνων και ο τρόπος προσδιορισµού του ύψους της τεκµηριωµένος. 

 
β) Άθροιση των επί µέρους πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε διακριτό 

κίνδυνο σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης, όπως αυτές 
προκύπτουν από την εφαρµογή ειδικών µεθόδων µέτρησης ή ⁄ και διαδικασιών 
για τον υπολογισµό του συνολικού κινδύνου ή 

 
γ) Υιοθέτηση υποδειγµάτων µέτρησης του οικονοµικού κεφαλαίου (economic 

capital). 
 

3. Κατά την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας οι Επιχειρήσεις 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θα στηρίζονται αποκλειστικά σε ποσοτικές 
µεθόδους, αλλά και σε στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης και κρίσης από τα αρµόδια 
διοικητικά στελέχη. 
 
4. Οι κίνδυνοι που είναι δυσχερές να αξιολογηθούν µε ποσοτικά κριτήρια  θα 
περιλαµβάνονται στην Ε∆ΑΚΕ, εφόσον αξιολογούνται από την Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών ως σηµαντικοί. Η συµµόρφωση προς την υποχρέωση αυτή  
αξιολογείται ελαστικότερα στην περίπτωση που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει κατάλληλη πολιτική για τη 
διαχείριση και τον περιορισµό αυτής της µορφής των κινδύνων. 
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Άρθρο 7 

Υποβολή στοιχείων σχετικά µε την Ε∆ΑΚΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποβάλλουν στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς αναφορά σχετικά µε τη Ε∆ΑΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού 
κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». 
 

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ 

∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της Επιχείρησης 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Άρθρο 8  

Αρµοδιότητα Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς 

1.   Η προβλεπόµενη στην παρούσα Απόφαση ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και 
Αξιολόγησης (στο εξής ∆ΕΕΑ)   διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί 
όλων των υποκείµενων στην εποπτεία της Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, σε ατοµική βάση καθώς και σε επίπεδο οµίλου. 
 
2.  Η ∆ΕΕΑ διενεργείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τουλάχιστον  µια φορά το 
έτος. Το εύρος και η τυχόν µεγαλύτερη συχνότητα διενέργειας αυτής θα 
προσδιορίζονται µε βάση την αρχή της  αναλογικότητας. 

  

Άρθρο 9 

Αντικείµενο της ∆ΕΕΑ 

1. Αντικείµενο της ∆ΕΕΑ, που διενεργείται λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο 
Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Απόφασης, αποτελεί η συµµόρφωση των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από το Ν.3601/2007 όπως εξειδικεύονται µε τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
2. Στο πλαίσιο της ∆ΕΕΑ θα εξετάζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η 
διάρθρωση, η µέτρηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος από την Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών των κινδύνων σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητές της, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της παρούσας Απόφασης, περιλαµβανοµένων και των 
δραστηριοτήτων εκείνων, των οποίων οι κίνδυνοι ενδεχοµένως δεν καλύφθηκαν από 
την Ε∆ΑΚΕ. 
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3. Στο πλαίσιο της ∆ΕΕΑ η Ε∆ΑΚΕ αξιολογείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως 
προς: 
 

α) την τήρηση επαρκών ιδίων κεφαλαίων και την πρόβλεψη σχετικών διαδικασιών 
για τη κάλυψη των κινδύνων του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης και 

 
β) την αξιοπιστία  και την αποτελεσµατικότητά της Ε∆ΑΚΕ, στο πλαίσιο της   

αξιολόγησης της οργανωτικής διάρθρωσης της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 10 

Εποπτικά µέτρα 

1. Εφόσον προκύψει από τη ∆ΕΕΑ ότι συντρέχει λόγος για τη λήψη διορθωτικών 
µέτρων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα γνωστοποιεί στην Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
 
2. Τα εποπτικά µέτρα που δύναται να λάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά το άρθρο 
82 του Ν.3601/2007:  
 

α) Θα λαµβάνονται µεµονωµένα ή σε συνδυασµό. 
 
β) Θα είναι ανάλογα µε  τα τυχόν προβλήµατα που διαπιστώθηκαν κατά τη ∆ΕΕΑ 

καθώς και µε τον χρόνο που απαιτείται ώστε η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών να προβεί σε πιθανές διαρθρωτικές βελτιώσεις σε σχέση µε τις 
στρατηγικές, τις εσωτερικές ρυθµίσεις, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που 
εφαρµόζει καθώς και µε τα ίδια κεφάλαιά της. 

 
γ) Θα επεξηγούνται επαρκώς στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών   

και θα υποδεικνύουν τις περιοχές που διαπιστώθηκε έλλειψη ή αδυναµία και το 
χρονοδιάγραµµα συµµόρφωσης. 

 
δ) Θα τεκµηριώνουν τους λόγους που τυχόν επιβάλλουν αναπροσαρµογή των ιδίων 

κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Πρόσθετη 
κεφαλαιακή απαίτηση θα επιβάλλεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
δεν είναι κατάλληλα προσαρµοσµένο στους κινδύνους που αντιµετωπίζει, εφόσον 
αυτή η αδυναµία δε µπορεί να αντιµετωπιστεί µε άλλα διορθωτικά µέτρα. 

 
ε) Θα υποδεικνύουν τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στις διαδικασίες και εν 

γένει στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου  της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών, προκειµένου να καταστούν κατάλληλες προς το είδος των κινδύνων 
και των δραστηριοτήτων που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
αναλαµβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει και θα αποσκοπούν στην ενσωµάτωση των 
σχετικών βελτιώσεων ώστε να λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία 
προσδιορισµού του ύψους των κεφαλαιακών απαιτήσεων της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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3. Σε περίπτωση µη ικανοποιητικής συµµόρφωσης, η αρµόδια ∆ιεύθυνση εισηγείται τα 
µέτρα ή τις κυρώσεις που θα πρέπει να επιβληθούν µε απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.  

   

Κεφάλαιο ΙV. 

Άρθρο 11 

Τελικές διατάξεις 

 
1. Τα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
Απόφασης. 
 
2. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 1/1/2008. 
 
3. Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
4. 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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

1.1  Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θεσπίζουν ρυθµίσεις για το 
διαχωρισµό των καθηκόντων  και για την αποφυγή της σύγκρουσης συµφερόντων, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», άρθρα 6 
έως 8 και 21 έως 23 αντίστοιχα. 
 
1.2  To ∆ιοικητικό  Συµβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνα για το σχεδιασµό, έγκριση, 
εφαρµογή και περιοδική επαναξιολόγηση της Ε∆ΑΚΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 
του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 
 

 

2. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

2.1 Η παροχή πιστώσεων ή δανείων  από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών σε επενδυτή, προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, βασίζεται σε εύλογα και σαφώς προσδιορισµένα κριτήρια. Η 
διαδικασία έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και αναχρηµατοδότησης των 
πιστώσεων ορίζεται µε σαφήνεια. 
 
2.2  Χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά συστήµατα για τη διαχείριση και τον έλεγχο σε 
συνεχή βάση των ανοιγµάτων που είναι εκτεθειµένα σε πιστωτικό κίνδυνο και ιδίως για 
τον προσδιορισµό και τη διαχείριση των προβληµατικών πιστώσεων  και για την 
πραγµατοποίηση κατάλληλων προσαρµογών αξίας και το σχηµατισµό των αναγκαίων 
προβλέψεων. 
 
2.3 Η διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων πιστώσεων πρέπει να είναι επαρκής, 
λαµβανοµένων υπόψη των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται η Επιχείρηση  
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της συνολικής πιστοδοτικής στρατηγικής. 
 

 

3. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

3.1  Ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισµένες τεχνικές µείωσης  που χρησιµοποιεί 
η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών λιγότερο αποτελεσµατικές απ’ ότι 
αναµενόταν (υπολειπόµενος κίνδυνος) πρέπει να αντιµετωπίζεται και να ελέγχεται µε 
γραπτώς τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες. 
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4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

4.1 Ο κίνδυνος συγκέντρωσης από ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων 
αντισυµβαλλοµένων, οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων και 
αντισυµβαλλόµενων στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή ή από την ίδια 
δραστηριότητα ή βασικό εµπόρευµα ή από την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του 
πιστωτικού κινδύνου και ιδίως ο κίνδυνος που συνδέεται µε µεγάλα έµµεσα πιστωτικά 
ανοίγµατα (π.χ. έναντι ενός µόνο εκδότη εξασφαλίσεων), πρέπει να αντιµετωπίζεται και 
να ελέγχεται µε γραπτώς τεκµηριωµένες πολιτικές και διαδικασίες. 
 

 

5. . ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

5.1 Εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τη µέτρηση και τη διαχείριση όλων των 
σηµαντικών πηγών και επιπτώσεων των κινδύνων της αγοράς. 
 
5.2 Στην περίπτωση που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει λάβει 
έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χρησιµοποίηση εσωτερικού 
υποδείγµατος για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του κινδύνου αγοράς, 
η ποσοτική ανάλυση στηρίζεται στα αποτελέσµατα του δοκιµαστικού εκ των υστέρων 
ελέγχου και της προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσεως. 
 

 

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

6.1 Εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες για την εκτίµηση και τη διαχείριση του 
λειτουργικού κινδύνου, περιλαµβανοµένου εκείνου που απορρέει από γεγονότα µε 
χαµηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Με την επιφύλαξη του ορισµού του 
άρθρου 2 παρ. 18, του Ν.3601/2007 για το λειτουργικό κίνδυνο, οι Επιχειρήσεις 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατυπώνουν µε σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό 
κίνδυνο για τους σκοπούς αυτών των πολιτικών και διαδικασιών. 
 
6.2 Καταρτίζονται σχέδια αντιµετώπισης επειγουσών καταστάσεων και συνέχισης της 
λειτουργίας, που διασφαλίζουν την ικανότητα της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών να συνεχίζει τη λειτουργία της και να περιορίζει τις ζηµίες, σε περίπτωση 
σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της. 
 
6.3 Εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες αξιολόγησης της ασφαλούς και 
αποτελεσµατικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων   
 

 

7. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

7.1 Εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τη µέτρηση και τη διαχείριση των 
καθαρών αναγκών σε χρηµατοδότηση, µε βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και µελλοντικές 
ανάγκες. Εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια και αναθεωρούνται σε τακτική βάση οι 
παραδοχές, στις οποίες στηρίζονται οι αποφάσεις σχετικά µε την καθαρή 
χρηµατοδοτική θέση. 
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7.2 Καταρτίζονται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση των κρίσεων 
ρευστότητας. 
 

 

8. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

8.1 Εφαρµόζονται  πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης 
και της σταθερότητας των ιδίων  κεφαλαίων, όπως ορίζονται στην Απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/27.12.2007 «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των 
Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα». 
 
8.2 Ειδικότερα αναλύονται η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και συγκεκριµένα το 
ποσοστό συµµετοχής των καινοτόµων τίτλων, των  δικαιωµάτων µειοψηφίας και  των 
υβριδικών  κεφαλαίων καθώς και η ποιότητα των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων, µε σκοπό 
την εξακρίβωση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών, της διατηρησιµότητας των ιδίων 
κεφαλαίων και της  δυνατότητας άντλησης  πρόσθετων κεφαλαίων. 

 

9. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ   

Εφαρµόζονται πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του 
επιπέδου και της  δοµής των λειτουργικών  εσόδων και των κερδών της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆ΕΕΑ 

1.  Επιπρόσθετα του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού 
κινδύνου, η εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιείται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς   καλύπτει τα εξής: 
 

α) τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που 
πραγµατοποιούν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που 
εφαρµόζουν τη µέθοδο των εσωτερικών διαβαθµίσεων, 

 
β) το βαθµό έκθεσης των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε 

κίνδυνο συγκέντρωσης καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου αυτού,  
 
γ) την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο εφαρµογής των πολιτικών και 

διαδικασιών των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τη 
διαχείριση του υπολειπόµενου κινδύνου που συνδέεται µε τη χρήση 
αναγνωρισµένων τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, 

 
δ) τον κίνδυνο ρευστότητας που αναλαµβάνουν οι Επιχειρήσεις Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και το πλαίσιο διαχείρισή του, 
 
ε) τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο µε τον οποίο οι επιπτώσεις 

αυτές παραµετροποιούνται στο σύστηµα µέτρησης κινδύνων,  
 
στ) τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που 

πραγµατοποιούν οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που 
χρησιµοποιούν εσωτερικό υπόδειγµα για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς, 

 
ζ) κατά πόσο οι προσαρµογές αξίας και οι σχηµατισθείσες προβλέψεις για 

θέσεις/χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών επιτρέπουν στην 
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να πωλήσει ή να αντισταθµίσει τις 
θέσεις της σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες, υπό κανονικές 
συνθήκες αγοράς. 

 
2. Οι µέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση  των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών στηρίζονται  σε υποβολή αναφορών από τις Επιχειρήσεις Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, ποιοτικές και ποσοτικές 
αξιολογήσεις. 


