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ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

 

Θέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 6/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007)  ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ» 

 

 

 

ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππόςε: 

 

α) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 72 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) ηα άξζξα 102 έσο 105 θαη ην Παξάξηεκα X ηεο Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/83/ΔΚ (L 196/28.07.2009),  

 

γ )ηελ απόθαζε 6/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ», 

 

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

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

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Άπθπο 1 

 

Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απόθαζεο 6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 
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«4. Σηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν, ε θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ιεηηνπξγηθό θίλδπλν 

ηζνύηαη κε ην κέζν όξν ζε ηξηεηή βάζε ησλ ζηαζκηζκέλσλ έλαληη ιεηηνπξγηθνύ 

θηλδύλνπ Σρεηηθώλ Γεηθηώλ (δειαδή ησλ Αθαζάξηζησλ Λεηηνπξγηθώλ Δζόδσλ), πνπ 

ππνινγίδνληαη θαη’ έηνο γηα όινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο παξνύζαο απόθαζεο. Καη’ έηνο, κηα αξλεηηθή θεθαιαηαθή 

απαίηεζε ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα, πξνθύπηνπζα από αξλεηηθό Σρεηηθό Γείθηε, 

κπνξεί λα θαηαινγηζζεί ζην ζύλνιν. Δάλ ε αζξνηζκέλε θεθαιαηαθή απαίηεζε όισλ 

ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνκέσλ εληόο ελόο δεδνκέλνπ έηνπο είλαη αξλεηηθή, ηόηε θαηά 

ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ην ζρεηηθό πνζό γηα ην ελ ιόγσ έηνο ζα είλαη 

κεδέλ.» 

 

 

Άπθπο 2 

 

Ζ πεξίπησζε (3) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ ηκήκαηνο Β «Διάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο» ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο απόθαζεο 6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 

 

«(3) Ζ θαηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ ζα είλαη ζπκβαηή κε ηηο 

θαηεγνξίεο γεγνλόησλ ηνπ Πίλαθα 2 θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο ηνπ Πίλαθα 1 

ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο. Εεκίεο πνπ επεξεάδνπλ νιόθιεξε ηελ Δπηρείξεζε 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ κπνξνύλ, ιόγσ εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ, λα 

θαηαινγηζζνύλ ζε πξόζζεην επηρεηξεκαηηθό ηνκέα κε ηίηιν «Δηαηξηθά Σηνηρεία».» 

 

 

 

Άπθπο 3 

 

Ζ πεξίπησζε (β) ηεο παξαγξάθνπ 3.2 «Δζσηεξηθά δεδνκέλα δεκηώλ» ηνπ 

Παξαξηήκαηνο IV ηεο απόθαζεο 6/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 

 

«β. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ζπζρεηίδνπλ ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ησλ δεκηώλ από ιεηηνπξγηθό θίλδπλν κε ηνπο 

επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο) θαη κε ηηο θαηεγνξίεο γεγνλόησλ ιεηηνπξγηθνύ θηλδύλνπ (Πίλαθαο 2, 

Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνύζαο απόθαζεο). Τα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο όπνηε δεηεζνύλ. Εεκίεο πνπ επεξεάδνπλ 

νιόθιεξε ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ κπνξνύλ λα 

θαηαινγηζζνύλ, ιόγσ εθηάθησλ πεξηζηάζεσλ, ζε πξόζζεην επηρεηξεκαηηθό ηνκέα κε 

ηίηιν «Δηαηξηθά Σηνηρεία».» 

 

 

Άπθπο 4  

Σελικέρ διατάξειρ 

 

1. Ζ απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 
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2. Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

3. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεύρνο Β΄). 

 

 

                                                           Ο Γξακκαηέαο 

   

   

 

Ο Πξόεδξνο Ζ Α΄ Αληηπξόεδξνο Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο 

   

   

   

   

                                                                                        

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο 

Μαξίλα Σνπγηνπιηδή Ξελνθώλ Απισλίηεο 

   

   
 

  

   

   

   

Τα κέιε   
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