
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
2/459/27.12.2007 

 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» 
 

 

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 άρθρα 56 έως 61, τα άρθρα 63 έως 66 και το άρθρο 154 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 των 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 56 έως 61, των άρθρων 63 
έως 66 και του άρθρου 154 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ στο Ελληνικό δίκαιο. 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Άρθρο 1 
 

Βασικά Ίδια Κεφάλαια 
 
1. Στα κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

α. Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.  ∆εν 
περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά: α) το κεφάλαιο προνοµιούχων µετοχών µε δικαίωµα 
σωρευτικού µερίσµατος και η διαφορά από έκδοση των µετοχών αυτών υπέρ το άρτιο, β) τα 
ποσά του µετοχικού κεφαλαίου που προέρχονται από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών 
από αναπροσαρµογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ) η αξία ισολογισµού 
των ιδίων µετοχών που τυχόν κατέχει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  

 
β. Αποθεµατικά και ∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού. ∆εν 

περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά:  
 

αα) Οι µετά από αναβαλλόµενους φόρους καθαρές θετικές διαφορές αναπροσαρµογής στην 
εύλογη αξία, δηλαδή οι θετικές διαφορές που προκύπτουν µετά την αφαίρεση τυχόν 
αρνητικών διαφορών αναπροσαρµογής:  

 
(i) των ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων και  
 
(ii) των µετοχικών τίτλων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των διαθεσίµων προς 

πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων.  
 

ββ) Οι µετά από αναβαλλόµενους φόρους διαφορές αναπροσαρµογής (θετικές ή αρνητικές) 
στην εύλογη αξία:  

 
(i) των οµολογιακών τίτλων και δανείων που έχουν περιληφθεί στο χαρτοφυλάκιο των 

διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και  
 
(ii) των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται ως µέσα 

αντιστάθµισης ταµειακών ροών.  
 

γ. Αποτελέσµατα εις νέον. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαµβάνονται:  
 

αα. Τα Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων), µε την επιφύλαξη 
των οριζόµενων στο άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης σχετικά µε τα κέρδη από τη 
γενικευµένη αποτίµηση στοιχείων του ισολογισµού στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τη 
σχετική ευχέρεια που παρέχει το ∆ΛΠ 39.  

 
 ∆εν περιλαµβάνονται στο στοιχείο αυτό:  

 
(i)  το ποσό του µερίσµατος της χρήσεως που προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών προς τη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων ή που έχει κυρωθεί µε απόφαση της τελευταίας,  

 
(ii) τα καθαρά κέρδη µετά από αναβαλλόµενους φόρους που προκύπτουν από την 

αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία των ακινήτων που κατέχονται για επενδυτικούς 
σκοπούς,  
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(iii) τα αποτελέσµατα (κέρδη και ζηµίες) που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή στην 

εύλογη αξία υποχρέωσης, για την οποία γίνεται χρήση της ευχέρειας αποτίµησης στην 
εύλογη αξία (∆ΛΠ 39), εφόσον τα αποτελέσµατα αυτά προκύπτουν από αλλαγές της 
πιστοληπτικής διαβάθµισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  

 
 

ββ. Το τυχόν σχηµατισµένο από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν την 
εφαρµογή των ∆ΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους, που µεταφέρεται στη λογιστική 
καθαρή θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη 
εφαρµογής των ∆ΛΠ και υπό τις οριζόµενες σ’ αυτά προϋποθέσεις.  

 
 
γγ. Ως αφαιρετικό στοιχείο, οι Ζηµίες εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών 

χρήσεων).  
 
 

δ. Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου. Στα εν λόγω στοιχεία περιλαµβάνονται: 
 

αα. Τα ενδιάµεσα κέρδη περιόδου, υπό τους όρους ότι: α) έχουν ελεγχθεί από τους τακτικούς 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές των οικονοµικών καταστάσεων της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών µε βάση τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και β) έχουν γίνει οι 
αναγκαίες προσαρµογές που προβλέπονται από τα εφαρµοζόµενα λογιστικά πρότυπα.  

 
∆εν περιλαµβάνεται στα ενδιάµεσα κέρδη το αναλογούν στην ενδιάµεση περίοδο 
προβλεπόµενο µέρισµα τρέχουσας χρήσεως που εκτιµάται από τη ∆ιοίκηση της 
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  

 
ββ. Ως αφαιρετικό στοιχείο, οι ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου.  

 
Στην ειδική περίπτωση, κατά την οποία παρότι υπάρχουν ζηµίες σε µία ενδιάµεση 
περίοδο, η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχει την πρόθεση 
να προτείνει τη διανοµή µερίσµατος, στα αφαιρετικά στοιχεία περιλαµβάνεται εκτός της 
ζηµίας περιόδου και το ποσό του εκτιµώµενου µερίσµατος που αναλογεί στη 
συγκεκριµένη ενδιάµεση περίοδο.  

 
Από τα ποσά των στοιχείων που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (α) έως (δ), αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά, αφαιρείται κάθε προβλέψιµη κατά το χρόνο υπολογισµού τους φορολογική 
επιβάρυνση ή τα εν λόγω ποσά προσαρµόζονται καταλλήλως, στο µέτρο που η επιβάρυνση αυτή 
µειώνει το ποσό µέχρι το οποίο τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για κάλυψη 
κινδύνων ή ζηµιών.  
 
  
 2. Στα πρόσθετα στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 
Οι υβριδικοί τίτλοι που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της παρούσας Απόφασης, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εκδότρια των τίτλων θυγατρική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών περιλαµβάνεται, µε ειδική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην εποπτεία σε 
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ατοµική βάση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 
του Ν. 3601/2007 (solo consolidation).  
 
∆εν περιλαµβάνονται τυχόν ιδιοκατεχόµενοι από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών ή από συγγενείς ή θυγατρικές της υβριδικοί τίτλοι.  
 
 
 
 3. Στα αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

α. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.  
 
β Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 
 
γ. Η αξία συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
 

 
 

Άρθρο 2 
 

Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια 
 
1.  Στα κύρια στοιχεία των Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

 α. Αποθεµατικά από αναπροσαρµογή κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ στην εύλογη αξία 
των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (ιδιοχρησιµοποιούµενα και για 
επενδυτικούς σκοπούς) µετά από αναβαλλόµενους φόρους.  

 
β. Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών, δηλαδή µετά την αφαίρεση των αρνητικών 

διαφορών, θετικών διαφορών αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία, προ αναβαλλόµενων 
φόρων, των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αυτών που 
κατέχονται για επενδυτικούς σκοπούς (αφορά στις περιπτώσεις όπου τα ως άνω πάγια 
περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται κατά παγία τακτική στην εύλογη αξία).  

 
γ. Ποσοστό ίσο προς το 45% των καθαρών θετικών διαφορών αναπροσαρµογής στην εύλογη 

αξία, προ αναβαλλόµενων φόρων, των διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων.  
 
δ. ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης, περιλαµβανοµένων των χρεωστικών τίτλων αόριστης 

διάρκειας που έχουν εκδοθεί από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και το 
ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

 
(i) δεν επιτρέπεται να εξοφληθούν µε πρωτοβουλία του δανειστή ή των κοµιστών χωρίς την 

προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,  
 
(ii) στη σύµβαση του δανείου ή της έκδοσης των τίτλων προβλέπεται η δυνατότητα της 

Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να αναβάλει την πληρωµή τόκων,  
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(iii) οι απαιτήσεις του δανειστή ή των κοµιστών των τίτλων κατατάσσονται, σε περίπτωση 
πτώχευσης ή εκκαθάρισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συνολικά 
µετά από τις απαιτήσεις των πιστωτών που διατηρούν πλήρη, και όχι µειωµένα, 
δικαιώµατα επί της πτωχευτικής περιουσίας,  

 
(iv) η σύµβαση του δανείου ή της έκδοσης των τίτλων προβλέπει ότι το κεφάλαιο και οι µη 

καταβληθέντες τόκοι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής επάρκειας της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  

 
∆εν περιλαµβάνονται στo ως άνω στοιχείο τυχόν ιδιοκατεχόµενοι από την Επιχείρηση 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών χρεωστικοί τίτλοι.  

 
ε. Προνοµιούχες µετοχές αόριστης διάρκειας που παρέχουν δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος. 

Τυχόν ιδιοκατεχόµενες από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µετοχές της 
κατηγορίας αυτής αφαιρούνται από το εν λόγω στοιχείο.  

 
 
στ. Η θετική διαφορά µεταξύ των λογιστικών προβλέψεων αποµείωσης των απαιτήσεων, 

εξαιρουµένων των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων που έχουν αναγνωρισθεί εποπτικά, και της 
αναµενόµενης ζηµιάς (EL) από τα αντίστοιχα ανοίγµατα, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει 
της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού 
Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων» (ΠΕ∆).  

 
Το στοιχείο αυτό δεν µπορεί να υπερβεί το 0,6% των σταθµισµένων έναντι του πιστωτικού 
κινδύνου ανοιγµάτων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και επί πλέον η 
ΠΕ∆ που ακολουθείται θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

  
 
2. Στα πρόσθετα στοιχεία των Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: 
 

α. Προνοµιούχες µετοχές ορισµένης διάρκειας που παρέχουν δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος.  
 
β.  ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης µε τη µορφή χρεωστικών τίτλων είτε άλλης µορφής δανείου, 

ορισµένης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
και όροι:  

 
(i) Η αρχική διάρκεια, µετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι πέντε (5) 

τουλάχιστον έτη. Στην περίπτωση που είτε η αρχική διάρκεια είναι µεγαλύτερη των πέντε 
(5) ετών είτε αυτή δεν είναι καθορισµένη, η εξόφλησή τους µπορεί να γίνει µόνον µετά 
από 5ετή τουλάχιστον προειδοποίηση. Η πρόωρη εξόφληση δεν επιτρέπεται εκτός εάν τα 
δάνεια έχουν παύσει να υπολογίζονται στα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών ή εφόσον έχει ληφθεί έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
για την πρόωρη εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται 
από τον εκδότη και δεν θίγεται η κεφαλαιακή επάρκεια της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών. 
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(ii) Το ποσό των δανείων της παρούσας παραγράφου που συνυπολογίζεται στα ίδια 
κεφάλαια, µειώνεται ισόποσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από τη 
λήξη τους, µε βάση χρονοδιάγραµµα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

 
(iii) ∆εν επιτρέπεται να συµπεριληφθεί στη δανειακή σύµβαση ρήτρα πρόωρης εξόφλησης, 

µε εξαίρεση την περίπτωση εκκαθάρισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών.  

 
(iv) Στη δανειακή σύµβαση πρέπει να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι απαιτήσεις των 
δανειστών δεν εξοφλούνται παρά µόνο µετά την εξόφληση όλων των άλλων κατηγοριών 
οφειλών που εκκρεµούν κατά το χρόνο της πτώχευσης ή εκκαθάρισης και δεν αποτελούν 
µειωµένης εξασφάλισης απαιτήσεις.  

 
∆εν περιλαµβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία (1) και (2) το τυχόν ιδιοκατεχόµενο µέρος των 
στοιχείων αυτών.  
 
  

Άρθρο 3 
 

Αφαιρετικά στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων 
 
1. Τα κάτωθι στοιχεία αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών µε τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 της παρούσας:  
 

α. Οι τοποθετήσεις της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων άλλου ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, όπως ορίζονται κατωτέρω, στο 
µετοχικό κεφάλαιο του οποίου κατέχει συµµετοχή ποσοστού άνω του 10%.  

 
Οι τοποθετήσεις αφορούν επιπλέον των κατεχόµενων κοινών µετοχών του ιδρύµατος ή του 
χρηµατοδοτικού ιδρύµατος, στο οποίο υπάρχει συµµετοχή και οποιοδήποτε άλλο από τα 
στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων τους, που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 
και στις παραγράφους 1.(δ), 1.(ε) και παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης. 

 
β. Τοποθετήσεις των κατηγοριών της προηγουµένης παραγράφου (α) σε ιδρύµατα ή 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων η Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών που πραγµατοποιεί την τοποθέτηση συµµετέχει µε ποσοστό που 
δεν υπερβαίνει το 10%. Οι τοποθετήσεις αυτές αφαιρούνται κατά το ποσό που στο σύνολό 
τους υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών που τις πραγµατοποιεί. Ως ίδια κεφάλαια στην προκειµένη περίπτωση 
θεωρούνται τα ίδια κεφάλαια πριν την αφαίρεση των στοιχείων του παρόντος άρθρου.  

 
Οι τοποθετήσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (α) και (β), κατά κανόνα, δεν 
αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η οποία 
υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΓ του 
Ν. 3601/2007, λαµβανοµένης πάντως υπόψη και της κατανοµής των ιδίων κεφαλαίων εντός 
των εταιρειών του οµίλου της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  
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γ. Οι συµµετοχές σε ποσοστό τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο ή τα δικαιώµατα ψήφου των 
κάτωθι επιχειρήσεων, άµεσα ή έµµεσα κατεχόµενες:  

 
(i) ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθ.2 του Ν. 

3455/2006,  
 
(ii) αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 

3455/2006,  
 
(iii) ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου, κατά την έννοια της παρ αγράφου 8(β) του 

άρθρου 2 του Ν. 3455/2006.  
 

δ. ∆άνεια και εκδοθέντες τίτλοι µειωµένης εξασφάλισης, προνοµιούχες µετοχές σωρευτικού 
µερίσµατος (που αναφέρονται στο άρθρο 17α παρ. 3(ii) και 4(γ) του Ν.∆. 400/1970) καθώς 
και λοιπά παρεµφερή στοιχεία, που σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία 
περιλαµβάνονται στα κεφάλαια των επιχειρήσεων της προηγούµενης παραγράφου (γ), στο 
µετοχικό κεφάλαιο ή στα δικαιώµατα ψήφου των οποίων η Επιχείρηση Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών κατέχει άµεσα ή έµµεσα συµµετοχή ποσοστού τουλάχιστον 20%.  

 
ε. Η αρνητική διαφορά (υστέρηση) µεταξύ των λογιστικών προβλέψεων αποµείωσης των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εξαιρουµένων των αναγνωριζόµενων για 
σκοπούς εποπτείας τιτλοποιηµένων απαιτήσεων) και της αναµενόµενης ζηµιάς των εν λόγω 
στοιχείων κατά την έννοια του Τµήµατος ∆, παρ. ∆.2 και ∆.3 της Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 
«Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την 
Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων».  

 
Το στοιχείο αυτό αφαιρείται µόνο στην περίπτωση Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών που εφαρµόζουν την Προσέγγιση των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων για τον 
υπολογισµό των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων τους. 

στ. Η αξία των χρεωστικών υπολοίπων πελατών, που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες 
έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το µέρος που δεν 
καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. 

 
2. Κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατόν επίσης να αφαιρούνται από τα 
ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών:  
 

α. οι συµµετοχές της σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο 
χρηµατοπιστωτικό τοµέα (λοιπές επιχειρήσεις πλην των Επιχειρήσεων Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων) και δεν υπάγονται στην εποπτεία της 
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ενοποιηµένη βάση και  

 
β. οι πιστοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις του εδαφίου 2. (α) ανωτέρω, καθώς και προς πρόσωπα 

µε τα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών διατηρεί στενούς δεσµούς,  
κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του Ν. 3601/2007, εφόσον οι 
πιστοδοτήσεις αυτές έχουν συναφθεί µε όρους µε τους οποίους, σύµφωνα µε την πιστοδοτική 
πολιτική της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θα ήταν δυνατόν να 
παρασχεθούν προς τρίτους.  
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3. ∆εν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών οι 
συµµετοχές και οι τοποθετήσεις στα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια (γ) και 
(δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών εφαρµόζει, µετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε τρόπο διαχρονικά 
σταθερό, τη «Μέθοδο της Αφαίρεσης και Συνένωσης» που αναφέρεται ως µέθοδος 2 στο άρθρο 
25, Κεφάλαιο V, του Ν. 3455/2006. Ειδικότερα:  
 
Με την εφαρµογή της µεθόδου 2 αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών η θετική διαφορά (ή το άθροισµα) της αξίας ισολογισµού της συµµετοχής 
µείον το πλεόνασµα (ή πλέον το έλλειµµα) φερεγγυότητας της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου επί το ποσοστό συµµετοχής της 
Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην αντίστοιχη επιχείρηση. Ως πλεόνασµα ή 
έλλειµµα φερεγγυότητας ορίζεται η διαφορά µεταξύ των διαθεσίµων κεφαλαίων της ασφαλιστικής 
ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου και του αναγκαίου 
περιθωρίου φερεγγυότητας, όπως αυτά υπολογίζονται και ελέγχονται σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία.  
 
 

Άρθρο 4 
 

Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς 
 
  
1.  Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών των στοιχείων (β) έως (δ) του άρθρου 2 της 
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών 
απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»  δύνανται να χρησιµοποιούν 
για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, και τα στοιχεία που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας που παρέχεται στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού 
κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». 
 
2. Οι  Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  του στοιχείου (α) του άρθρου 2 της 
Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών 
απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών  Υπηρεσιών»  δύνανται  να  χρησιµοποιούν,  
κατόπιν  έγκρισης της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς,  για την εκπλήρωση αποκλειστικά των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων  που  υπολογίζονται  σύµφωνα  µε  την  Απόφαση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 4/459/27.12.2007 « Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και τα  στοιχεία που προβλέπονται στη 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
 
3.  ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας, εφόσον τα ποσά των δανείων 
έχουν καταβληθεί στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και πληρούνται αθροιστικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις και όροι:  
 

(i) Η αρχική διάρκεια, µετά τη λήξη της οποίας είναι δυνατή η εξόφλησή τους, είναι δύο (2) 
τουλάχιστον έτη.  

 
 (ii) ∆εν περιλαµβάνεται στη δανειακή σύµβαση καµία ρήτρα που να προβλέπει ότι, σε 

συγκεκριµένες περιστάσεις, εκτός από τη λύση και εκκαθάριση της Επιχείρησης Παροχής 
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Επενδυτικών Υπηρεσιών, πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο πριν τη συµφωνηθείσα ηµεροµηνία 
εξόφλησης, εκτός εάν έχει ληφθεί σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 
 (iii) ∆εν επιτρέπεται να εξοφληθούν οι τόκοι ή το κεφάλαιο του δανείου εάν η εξόφληση αυτή 

συνεπάγεται τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών σε ποσοστό χαµηλότερο από το 100% των συνολικών κεφαλαιακών της 
απαιτήσεων.  

 
Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κάθε εξόφληση του χρέους, η οποία συνεπάγεται τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων 
της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε ποσοστό χαµηλότερο από το 120% των 
συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.  
 
 

Άρθρο 5 
 

Ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη βάση 
 
  
Για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΙΓ του ν. 3601/2007, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα σχετικά µε το εύρος και τη 
µέθοδο της ενοποίησης για εποπτικούς σκοπούς, λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

1. Το ποσό των «∆ικαιωµάτων µειοψηφίας» που προκύπτει κατά την ενοποίηση, κατανέµεται 
στα βασικά ή συµπληρωµατικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, αναλόγως της κατηγορίας 
των τίτλων που έχουν εκδοθεί από ενοποιούµενες θυγατρικές επιχειρήσεις και στους οποίους 
αντιστοιχούν.  

 
2. Το ποσό των συναλλαγµατικών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών), που προκύπτουν από 

τη µετατροπή σε εγχώριο νόµισµα των ενοποιούµενων για εποπτικούς λόγους θυγατρικών 
εξωτερικού, περιλαµβάνεται στο κύριο στοιχείο των βασικών κεφαλαίων «Αποθεµατικά και 
διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού».  

 
3. Τα αποθεµατικά που προκύπτουν από την αποτίµηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συγγενούς 
επιχείρησης ή θυγατρικής που δεν ενοποιείται για εποπτικούς σκοπούς. Τα αποθεµατικά 
αυτά περιλαµβάνονται στο κύριο στοιχείο των βασικών κεφαλαίων «Αποθεµατικά και 
διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού».  

 
4. Οι «υβριδικοί τίτλοι», οι οποίοι περιλαµβάνονται ως πρόσθετα στοιχεία στα ενοποιηµένα 

βασικά ίδια κεφαλαία της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, µέχρι των ορίων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης. Οι υβριδικοί 
τίτλοι διακρίνονται σε:  

 
 α. Υβριδικούς τίτλους, οι οποίοι εκδίδονται από θυγατρική της Επιχείρησης Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών εταιρεία ειδικού σκοπού, έχουν τη µορφή προνοµιούχων 
µετοχικών τίτλων αόριστης διάρκειας µε δικαίωµα απόληψης µερίσµατος υπό µορφή 
τόκου και εµπεριέχουν το δικαίωµα ανάκλησής τους (call option) από την εκδότρια 
εταιρεία µετά την πάροδο:  
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(i) πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την έκδοσή τους, είτε  
 
(ii) δέκα (10) τουλάχιστον ετών από την έκδοσή τους αλλά µε ρήτρα προσαύξησης της 

προκαθορισµένης απόδοσής τους σε περίπτωση µη άσκησης του δικαιώµατος 
ανάκλησής τους (step up).  

 
β. Λοιπούς, αντίστοιχων χαρακτηριστικών µε τους ως άνω, υβριδικούς τίτλους, οι οποίοι  

παρέχουν στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχη διασφάλιση µε αυτή των λοιπών στοιχείων των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων της.  

 
5. Ως αφαιρετικό στοιχείο, η υπεραξία. Στο στοιχείο αυτό περιλαµβάνεται και το 

αναγνωρισµένο στις οικονοµικές καταστάσεις ποσό της υπεραξίας που αντιστοιχεί στους 
µετόχους µειοψηφίας µίας εξαγοραζόµενης από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών  επιχείρησης, στους οποίους είτε παραχωρήθηκε δικαίωµα πώλησης των 
µεριδίων τους  είτε έχει συναφθεί σύµβαση προθεσµιακής πώλησης αυτών στην Επιχείρηση 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Περιλαµβάνεται, επίσης, το ποσό της υπεραξίας που 
προκύπτει από εξαγοραζόµενη συγγενή ή θυγατρική επιχείρηση, που δεν υπάγεται στην 
εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση αλλά αποτιµάται στον ενοποιηµένο για σκοπούς εποπτείας 
ισολογισµό µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στην τελευταία περίπτωση, το ποσό της 
υπεραξίας διαχωρίζεται από το αντίστοιχο ποσό της συµµετοχής, το οποίο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο 1. του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης, αφαιρείται από τα 
συνολικά (ενοποιηµένα) ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  

 
Επισηµαίνεται ότι το ποσό της υπεραξίας αφαιρείται κατ’ αρχήν από τα πρόσθετα στοιχεία 
του βασικών ιδίων κεφαλαίων της προηγούµενης παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 
Τυχόν εναποµένον αφαιρετικό ποσό, όµως, µειώνει τα ενοποιηµένα κύρια στοιχεία των 
βασικών ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 
παρούσας Απόφασης, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων των παραγράφων 1 έως 3 
ανωτέρω του παρόντος άρθρου.  

  
 
 

Άρθρο 6 
 

Εφαρµογή της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία 
 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από την εφαρµογή της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη 
αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν αποτιµώνται βάσει των γενικών διατάξεων των ∆ΠΧΠ 
µε τη µέθοδο αυτή (∆ΛΠ 39), θα περιλαµβάνονται, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 8  της παρούσας Απόφασης, στα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υπό τις εξής προϋποθέσεις :  
 

α. η χρήση της ευχέρειας αυτής πρέπει να συνάδει µε τα κριτήρια που τίθενται στις 
παραγράφους 9 και 11Α του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39,  

 
β. η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν τη χρήση της ευχέρειας αποτίµησης 

των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, 
καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης της θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα 
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συστήµατα για τη διαχείριση των κινδύνων του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
της, καθώς και τις κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που θα διασφαλίζουν την 
ορθότητα της χρήσης της ευχέρειας αυτής.  

 
  
 

Άρθρο 7 
 

Ανώτατα όρια στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων 
 
1.  Το σύνολο των πρόσθετων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ως ποσοστό το 25%, κατ’ ανώτατο όριο, 
των συνολικών βασικών ιδίων κεφαλαίων τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση. ∆ηλαδή 
η µέγιστη αναλογία πρόσθετων προς κύρια βασικά ίδια κεφάλαια, µετά την αφαίρεση των 
αφαιρετικών στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων αλλά πριν την αφαίρεση των αφαιρετικών 
στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου είναι 25% προς 75%.  
 
Σε ότι αφορά την κατηγορία των υβριδικών τίτλων της παραγράφου 4.α.(ii) του άρθρου 5 της 
παρούσας Απόφασης, το σύνολό τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% των συνολικών 
βασικών ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση που τα πρόσθετα στοιχεία των βασικών ιδίων 
κεφαλαίων υπερβαίνουν τα επιµέρους αποδεκτά όρια αναγνώρισής τους ως στοιχείων των βασικών 
ιδίων κεφαλαίων, είτε σε ατοµική είτε σε ενοποιηµένη βάση, τότε το υπερβάλλον ποσό 
περιλαµβάνεται στα κύρια στοιχεία των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων (παρ 1 του άρθρου 2 
της παρούσας Απόφασης).  
 
2. Το σύνολο των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας 
Απόφασης, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100%, κατ’ 
ανώτατο όριο, του συνόλου των βασικών ιδίων κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας Απόφασης.  
 
3. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων στοιχείων των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης, σε ατοµική και ενοποιηµένη 
βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50%, κατ’ ανώτατο όριο, του συνόλου των βασικών ιδίων 
κεφαλαίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης. 
 
4.  

α. Τα αφαιρετικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης 
αφαιρούνται τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση κατά το ήµισυ από τα βασικά 
ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και κατά το άλλο ήµισυ 
από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τηρουµένων των περιορισµών των παραγράφων 1 
έως 3 του παρόντος άρθρου.  

 
β. Κατ΄ εξαίρεση, τα αφαιρετικά στοιχεία των παραγράφων 1(γ) και 1(δ) του άρθρου 3 της 

παρούσας Απόφασης (συµµετοχές και δάνεια µειωµένης εξασφάλισης σε ασφαλιστικές και 
ανταφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου) είτε τα αφαιρετικά 
στοιχεία που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή της εναλλακτικής µεθόδου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 3, της παρούσας Απόφασης αφαιρούνται µέχρι την 31.12.2012 
από τα συνολικά ίδια κεφάλαια, προκειµένου περί συµµετοχών που αποκτήθηκαν πριν την 
31.12.2006.  
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Εάν το ήµισυ του αθροίσµατος των στοιχείων των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 3 της 
παρούσας Απόφασης είναι µεγαλύτερο από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, η διαφορά 
αφαιρείται από το βασικά ίδια κεφάλαια.  

 
5. Το σύνολο των δανείων µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας, που αποτελούν 
συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς του άρθρου 4 της παρούσας 
Απόφασης σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 150%, κατ’ 
ανώτατο όριο, των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας Απόφασης.  
 
 
 

Άρθρο 8 
 

Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  δύναται:  
 

1. Να εγκρίνει, προσωρινά και σε έκτακτες περιπτώσεις, υπερβάσεις των ορίων των 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας Απόφασης, καθορίζοντας και την 
προθεσµία επαναφοράς εντός των προβλεποµένων ορίων ή να καθορίζει χαµηλότερα 
ανώτατα όρια από εκείνα που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους.  

 
2. Να εγκρίνει εξαιρέσεις από την υποχρέωση για αφαίρεση των στοιχείων (α) έως (δ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης, όταν κατέχεται προσωρινά 
συµµετοχή σε άλλο πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία 
χαρτοφυλακίου, µε σκοπό τη χρηµατοδοτική συνδροµή για ανασυγκρότηση και διάσωση του 
εν λόγω ιδρύµατος ή επιχείρησης.  

 
3. Να αποφασίζει σχετικά µε το συνυπολογισµό ή µη στα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της 

Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του συνόλου ή τµήµατος των κερδών από 
αποτίµηση που προέρχονται από τη χρήση της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών 
µέσων στην εύλογη αξία ή να επιβάλλει στην Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, στο πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής 
Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ιαδικασία 
Εποπτικής Εξέτασης  και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας Απόφασης.  

 
4. Να προσαρµόζει τους όρους σταδιακής απόσβεσης της εποπτικής αναγνώρισης των 

πρόσθετων στοιχείων των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων (παράγραφος 2 του άρθρου 1 
της παρούσας Απόφασης), σε περιπτώσεις εκδόσεων των ως άνω τίτλων µε αρχική διάρκεια 
άνω των πέντε (5) ετών.  
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Άρθρο 9 
 

Ειδικές διατάξεις 

 
1. Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που συντάσσουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
παρούσας Απόφασης, µε εξαίρεση εκείνες που αναφέρονται σε µεθόδους αποτίµησης και 
λογιστικές πρακτικές που δεν είναι συµβατές µε αυτό. 
 
2. Για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων τους οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις του Ορκωτού  Ελεγκτή Λογιστή, 
καθώς και τις σηµειώσεις της ίδιας της εταιρείας επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 

 Άρθρο 10 
 

Τελικές ∆ιατάξεις 

 

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  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Α. ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 1 Capital)  

1. Κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital)  
 
α.  Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε 

εξαίρεση:  
 

(i) τις προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος,  
 
(ii) κεφαλαιοποιηθέντα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή της αξίας παγίων περιουσιακών 

στοιχείων1 
 
β. Αποθεµατικά και διαφορές αναπροσαρµογής της αξίας στοιχείων του ισολογισµού µε εξαίρεση:  
 

αα. Τις θετικές διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας:  
 

(i) ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων πάγιων στοιχείων,  
 
(ii) µετοχικών τίτλων διαθεσίµων προς πώληση.  

 
ββ. Τις διαφορές από αναπροσαρµογή της αξίας των:  

 
(i) διαθεσίµων προς πώληση οµολογιακών τίτλων και δανείων και  
 
(ii) παραγώγων µέσων που χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης ταµειακών ροών.  

 
γ. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) µε εξαίρεση:  
 

αα. το µέρισµα της χρήσεως (από τη στιγµή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων από τη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών),  

 
ββ. τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρµογή της αξίας ακινήτων για επενδυτικούς σκοπούς,  
 
γγ. τα κέρδη και οι ζηµίες από αναπροσαρµογή της αξίας υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθµισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών,  
 
δδ. τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση µελλοντικών εσόδων από τιτλοποιηθέντα 

περιουσιακά στοιχεία,  
 

                                                 
1 Περιλαµβάνονται εν τούτοις στο µετοχικό κεφάλαιο τα αποθεµατικά από αναπροσαρµογή παγίων που 
κεφαλαιοποιήθηκαν κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. 
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δ) Ενδιάµεσα κέρδη περιόδου (υπό όρους).  
 
ε) Το τυχόν σχηµατισµένο από το Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, πριν την 

εφαρµογή των ∆ΛΠ, Κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που µεταφέρεται στη λογιστική 
καθαρή θέση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη εφαρµογής 
των ∆ΛΠ . 

 
στ)  ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων2,3).  
 

Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων  
 
1. Ίδιες µετοχές.  
 
2. Ζηµίες εις νέον (χρήσεως & παρελθουσών χρήσεων).  
 
3. Ενδιάµεσες ζηµίες περιόδου.  
 

2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 1 Capital)  
 

Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιρειών της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα 
βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση.  

 
 

3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων4 
 
1. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.  
 
2. Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση), των άυλων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων.  
 
3. Η υπεραξία (goodwill).  
 
  

4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α1+Α2-.Α3)  
 

                                                 
2 Τα δικαιώµατα µειοψηφίας που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια αφορούν τους µετόχους µειοψηφίας µόνον των 
επιχειρήσεων που υπάγονται σε εποπτική ενοποίηση σύµφωνα µε το ν. 3601/1.8.2007. 
3 Σε περίπτωση που τα δικαιώµατα µειοψηφίας αφορούν στοιχεία άλλης κατηγορίας κεφαλαίων (όπως πρόσθετα 
βασικά ή κύρια και πρόσθετα συµπληρωµατικά) τα σχετικά ποσά εντάσσονται στην ανάλογη κατηγορία. 
4 Στην περίπτωση που το ποσό των στοιχείων της παρ. Α.3.υπερβαίνει το ποσό των στοιχείων της παρ.Α.2., το 
υπερβάλλον ποσό αφαιρείται από τα στοιχεία της παρ.Α.1. 
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Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Tier 2 Capital)  
 

1. Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 2 Capital)  
 
1.1. α. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων,  
 

β. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή παγίων περιουσιακών στοιχείων, σε µόνιµη 
βάση, στην εύλογη αξία,  

 
γ. 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών 

τίτλων.  
 
1.2. ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού 

µερίσµατος, αόριστης διάρκειας.  
 
1.3  Η θετική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

(αφορά Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρµόζει την ΠΕ∆ σύµφωνα µε 

την Π∆ΤΕ 2589/20.8.2007: Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού 

Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων). 

 
 
  

2. Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων (Lower Tier 2 Capital)  
 

∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού 
µερίσµατος, ορισµένης διάρκειας.  

 
  
 

3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β.1.)+(Β.2.)  
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
ΚΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
 
1.  Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων 

στα οποία η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 
10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας Απόφασης.  

 
2.  Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, 

ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 
10% των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 
3. Συµµετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.(γ) του 
άρθρου 3 της παρούσας5 Απόφασης).  

 
4. Αρνητική διαφορά µεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις Επιχειρήσεις 

Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που εφαρµόζουν την ΠΕ∆), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007 «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού 
Κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων». 

 
 
 
 

∆. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣ (Tier 3 Capital)  

 
∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας.  

 
  
 

Ε. ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ {[Α.4. – (50%*Γ)] + [Β.3. – (50%*Γ)] +∆}  
 
  
 
  
 
  
 

                                                 
5 Κατ’ εξαίρεση, µέχρι την 31.12.2012 οι συµµετοχές αυτές αφαιρούνται από το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εφόσον αποκτήθηκαν µέχρι 
31.12.2006.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
 
 

1. Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, προκειµένου να κάνουν χρήση της 
ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων τους 
στην εύλογη αξία, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης της, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
συστήµατα για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από το 
σύνολο των χρηµατοοικονοµικών µέσων τους, καθώς και σχετικές πολιτικές, διαδικασίες και 
ελέγχους που θα διασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή τους.  

 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:  

 
(i) Η εγκεκριµένη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πολιτική ανάληψης και διαχείρισης 

κινδύνου καλύπτει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρήση της εν λόγω ευχέρειας και 
έχουν τεθεί σχετικά όρια έκθεσης σε κίνδυνο,  

 
(ii) χρησιµοποιούνται κατάλληλες µέθοδοι αποτίµησης και έχουν υιοθετηθεί επαρκή 

συστήµατα εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας τους,  
 
(iii) παρέχονται σε ικανοποιητικό βαθµό και σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι απαιτούµενες 

πληροφορίες προς τη ∆ιοίκηση σχετικά µε τη χρήση της ευχέρειας αυτής και της 
επίπτωσής της στην οικονοµική κατάσταση της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών,  

 
(iv) η καταλληλότητα της χρήσης της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία µε τη συνεκτίµηση των 
κινδύνων που αυτή συνεπάγεται, υπόκειται σε περιοδική επαναξιολόγηση από την 
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

 
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εξετάζει την ορθότητα (µε βάση τα ως άνω) της χρήσης της 

εν λόγω ευχέρειας. Πιο συγκεκριµένα:  
 

α) Θα διερευνά εάν γίνεται χρήση της ευχέρειας αυτής σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, για τα 
οποία πράγµατι µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα η εύλογη αξία τους.  

 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται κατά τον έλεγχο στις περιπτώσεις χρηµατοοικονοµικών 
µέσων για τα οποία:  

 
-  δεν υπάρχει οργανωµένη αγορά,  
 
- δεν υπάρχουν τακτικά συναλλαγές αγοράς και πώλησης ώστε η εύλογη αξία του 

προϊόντος να µπορεί να τεκµηριωθεί από ανεξάρτητη πηγή,  
 



 19

- χρησιµοποιούνται τεχνικές αποτίµησης, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ως προς την 
εγκυρότητα των αποτελεσµάτων τους.  

 
 

β) Όπου κρίνεται σκόπιµο, θα ζητά σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τις Επιχειρήσεις 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες και στοιχεία για 
την εφαρµογή της ευχέρειας αυτής, ώστε να εκτιµηθεί η επίπτωση της χρήσης της στο 
σύνολο των κινδύνων που έχει αναλάβει η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 
και κατ’ επέκταση στην κεφαλαιακή επάρκεια.  

 
Για το λόγο αυτό, οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να 
παρακολουθούν χωριστά τις µεταβολές της εύλογης αξίας για κάθε είδος 
χρηµατοοικονοµικού µέσου που έχει προκαθορισθεί ως «αποτιµώµενο στην εύλογη αξία 
του µέσω των αποτελεσµάτων» και την επίπτωση των µεταβολών αυτών στα ίδια 
κεφάλαιά τους. Επίσης, για σκοπούς ενηµέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι 
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν προτίθενται να κάνουν χρήση της 
ευχέρειας αυτής σε συγκεκριµένες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων, γνωστοποιούν 
εγγράφως την απόφασή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σηµειώνεται ότι η 
υποχρέωση γνωστοποίησης αφορά αποκλειστικά στα χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
προσδιορίζονται στον Κανονισµό 1864/2005 και όχι γενικά σε όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία ή τις υποχρεώσεις που η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών επιλέγει 
να αποτιµά στην εύλογη αξία.  

 
γ) Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, θα αξιολογεί την καταλληλότητα των 

συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου και των σχετικών διαδικασιών που ακολουθούνται από 
κάθε Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τη χρήση της ευχέρειας 
αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία.  

 
Ειδικότερα, σε περίπτωση κατά την οποίαν δεν πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι και 
εφόσον τα σωρευτικά κέρδη εξ’ αποτιµήσεως που οφείλονται στη χρήση της ευχέρειας 
αυτής αποτελούν σηµαντικό ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της Επιχείρησης Παροχής 
Επενδυτικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει στην 
Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τα ακόλουθα:  

 
i) αφαίρεση από τα ίδια κεφάλαια των κερδών εξ’ αποτιµήσεως, που προκύπτουν από τη 

χρήση της ευχέρειας αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία, είτε  
 
ii) πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις στο πλαίσιο της Απόφασης της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της 
Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 
Υπηρεσιών και ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης  και Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της  
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» εφόσον κριθεί ότι τα ίδια κεφάλαια της Επιχείρησης 
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι ανεπαρκή σε σχέση µε τη συνολική έκθεσή 
της σε κινδύνους.  

 
Επισηµαίνεται ότι οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία 
γίνεται χρήση της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, τα 
αποτελέσµατα από την αποτίµηση της οποίας οφείλονται σε αλλαγή της πιστοληπτικής 
διαβάθµισης της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.  


