
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

9/572/23.12.2010 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 9/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2457/31.12.2007) 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Γεκνζηνπνίεζε από ηηο 

Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ επνπηηθήο θύζεσο πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζώο θαη 

ηε δηαρείξηζή ηνπο» 

 

ΣΟ ∆ΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΤΜΒΟΤΛΘΟ  

ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΘΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππόςε: 

 

α) ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 74 θαη ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 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) ην Παξάξηεκα ΦΙΙ «Τερληθά θξηηήξηα γηα ηηο δεκνζηνπνηήζεηο» ηεο Οδεγίαο 

2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο πηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Οδεγίεο 2009/83/ΔΚ (L 196/28.07.2009) θαη 

2009/111/ΔΚ (L 302/17.11.2009), 

 

γ) ηελ απόθαζε 9/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2457/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Γεκνζηνπνίεζε από ηηο Δπηρεηξήζεηο 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ επνπηηθήο θύζεσο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ θαζώο θαη ηε δηαρείξηζή 

ηνπο», 

 

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

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

Άπθπο 1 

 

Σην άξζξν 1 ηεο απόθαζεο 9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5 σο αθνινύζσο: 

 

«5. Δηδηθά γηα ηηο πεξηόδνπο νηθνλνκηθώλ αλαηαξαρώλ-θξίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ 

επίπησζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ αμηνινγεί ηε 

ζθνπηκόηεηα παξνρήο επηπξόζζεηεο αλαιπηηθήο πιεξνθόξεζεο γηα: 

(i) ην επίπεδν ησλ αλνηγκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο 

πξσηίζησο επεξεάδνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο αλαηαξαρέο-θξίζεηο, 

(ii) ηε θύζε ησλ ζπλεπαγόκελσλ θηλδύλσλ θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζήο ηνπο, θαη 

(iii) ηελ επίπησζε ησλ σο άλσ δξαζηεξηνηήησλ ζην ύςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

ζην δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ζηε ξεπζηόηεηά ηεο.» 

 

 

Άπθπο 2 

 

Σηελ Δλόηεηα 2 «Πεδίν Δθαξκνγήο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο απόθαζεο 

9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2.7 σο αθνινύζσο: 

 

«2.7. Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πνιηηηθήο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο 

δεκνζηνπνίεζεο ηεο παξνύζαο πνπ εθαξκόδεη ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ.» 

 

Άπθπο 3 

 

Οη παξάγξαθνη 3.1 θαη 3.2 ηεο Δλόηεηαο 3 «Ίδηα Κεθάιαηα» ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο 

απόθαζεο 9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαληαη σο αθνινύζσο: 

 

«3.1.Σπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο θαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά όισλ 

ησλ θαηεγνξηώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθώλ ζηνηρείσλ 

θάζε θαηεγνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πβξηδηθώλ ηίηισλ, όπσο απηνί 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ησλ 

πβξηδηθώλ ηίηισλ νη όξνη ησλ νπνίσλ εκπεξηέρνπλ θίλεηξν γηα εμόθιεζε από ηελ 

Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη ησλ πβξηδηθώλ ηίηισλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί πξηλ ηελ 31.12.2010 θαη δελ πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο 

αιιά εμαθνινπζνύλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα πξόζζεηα ζηνηρεία ησλ Βαζηθώλ Ιδίσλ 
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Κεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, κέρξη ησλ νξίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο σο άλσ απόθαζεο. 

 

3.2. Τν πνζό ησλ Βαζηθώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ κε ρσξηζηή δεκνζηνπνίεζε ησλ ζεηηθώλ 

θαη ησλ αθαηξεηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο. Δπίζεο, δεκνζηνπνηείηαη ρσξηζηά ην ζπλνιηθό 

πνζό ησλ πβξηδηθώλ ηίηισλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

απόθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη θαη ησλ ηίηισλ νη όξνη ησλ νπνίσλ εκπεξηέρνπλ θίλεηξν 

γηα εμόθιεζε από ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. Σηηο 

δεκνζηνπνηήζεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη θαη νη πβξηδηθνί ηίηινη νη νπνίνη έρνπλ 

εθδνζεί πξηλ ηελ 31.12.2010 θαη δελ πιεξνύλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 2/459/27.12.2007, όπσο ηζρύεη, αιιά εμαθνινπζνύλ λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα πξόζζεηα ζηνηρεία ησλ Βαζηθώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ κέρξη ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο σο άλσ απόθαζεο.» 

 

Άπθπο 4 

 

Σηελ Δλόηεηα 8.2 «Δζσηεξηθά ππνδείγκαηα» ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο απόθαζεο 

9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 8.2.3 θαη 8.2.4 σο αθνινύζσο: 

 

«8.2.3. Τηο κεγαιύηεξεο, ηηο κηθξόηεξεο θαη ηηο κέζεο εκεξήζηεο κεηξήζεηο ηεο 

«δπλεηηθήο δεκίαο» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη ηε κέηξεζε ηεο 

«δπλεηηθήο δεκίαο» ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ. 

 

8.2.4. Σύγθξηζε ησλ εκεξήζησλ κεηξήζεσλ ηεο «δπλεηηθήο δεκίαο» ζην ηέινο ηεο 

εκέξαο κε ηηο εκεξήζηεο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην ηέινο ηεο 

επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο, ζπλνδεπόκελε από αλάιπζε ηπρόλ ζεκαληηθώλ 

ππεξβάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.» 

 

Άπθπο 5 

 

Η παξάγξαθνο 9.3 ηεο Δλόηεηαο 9 «Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο» ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο 

απόθαζεο 9/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο:  

 

«9.3. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

Δμειηγκέλεο Μεζόδνπο Μέηξεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απαηηήζεσλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ γηα ην ιεηηνπξγηθό θίλδπλν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο 

6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

δεκνζηνπνηνύλ πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύλ αζθαιίζεηο θαη 
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άιινπο κεραληζκνύο κεηαθνξάο θηλδύλνπ κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θηλδύλνπ.» 

 

Άπθπο 6 

Σελικέρ διατάξειρ 

 

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 

   

   

   
 

  

   

   

      

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


