
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7/10.1.2013 

 
Θέμα: Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 

2588/20.8.2007 

 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε 
υπόψη: 

α)  τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,  

β)  το 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), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα τo άρθρο 25 παρ. 7 και  το άρθρο 27, παρ. 1 
αυτού, 

γ) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
24ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 
2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό 
έλεγχο των πολιτικών αποδοχών (Ε.Ε. L 329), και ιδιαίτερα την παράγραφο 2, 
υποπαρ. γ του Παραρτήματος Ι αυτής, 

δ) την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 
πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση» (ΦΕΚ Β’ 
1758),  

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού,   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007, ως ακολούθως: 
 
1. Αντικαθίσταται το στοιχείο v της υποπαραγράφου 8.β. του Τμήματος Β, ως εξής: 
«v. Δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα Ε, υποπαρ. 10β, ή μετοχές στις φινλανδικές 
στεγαστικές εταιρίες, μέχρι το μικρότερο ποσό μεταξύ: 

(1) Του ονομαστικού ποσού της υποθήκης/προσημείωσης, συνεκτιμώντας κάθε 
προηγούμενη υποθήκη/προσημείωση και  

(2) του 80% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου 
ή με μερίδια πρώτης εξασφάλισης που έχουν εκδοθεί από γαλλικά Fonds Communs 
de Creances ή ισοδύναμες οντότητες τιτλοποίησης διεπόμενες από τη νομοθεσία 
κράτους μέλους που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με ακίνητα. Σε περίπτωση που τα 
εν λόγω μερίδια πρώτης εξασφάλισης χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, η ειδική 
δημόσια εποπτική υπηρεσία για την προστασία των κατόχων των μεριδίων, όπως 
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προβλέπεται στην ενσωμάτωση της οικείας νομοθεσίας της παρ. 4 του άρθρου 52, της 
Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 
Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 
(ΟΣΕΚΑ), διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα μερίδια αυτά, 
αποτελούνται, ανά πάσα  στιγμή ενόσω περιλαμβάνονται στα συνολικά στοιχεία 
κάλυψης, τουλάχιστον κατά το 90% από εγγραφές υποθήκης σε κατοικία σε 
συνδυασμό με κάθε προηγούμενη υποθήκη μέχρι το μικρότερο ποσό μεταξύ: 

(1) του κεφαλαίου που οφείλεται στα μερίδια 
(2) του κεφαλαίου των υποθηκών και  
(3) του 80% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, 

ότι τα μερίδια κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας και ότι τα 
εν λόγω μερίδια δεν υπερβαίνουν το 10% του ονομαστικού ποσού της καλυπτόμενης 
έκδοσης ομολόγων. Τα ανοίγματα που δημιουργούνται από τη μεταβίβαση και τη 
διαχείριση πληρωμών από οφειλέτες δανείων ή από το προϊόν εκκαθάρισης σε σχέση 
με δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα σε κατόχους μεριδίων πρώτης 
εξασφάλισης ή χρεογράφων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ορίου του 
90%.» 
2. Αντικαθίσταται το στοιχείο vi της υποπαραγράφου 8.β. του Τμήματος Β, ως εξής: 
«vi. Δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Τμήμα Ε, υποπαρ. 10γ, ή μετοχές στις φινλανδικές στεγαστικές εταιρίες, μέχρι το 
μικρότερο ποσό μεταξύ: 

(1) Του ονομαστικού ποσού της υποθήκης/προσημείωσης, συνεκτιμώντας κάθε 
προηγούμενη υποθήκη/προσημείωση και  

(2) του 60% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου 
ή με μερίδια πρώτης εξασφάλισης που έχουν εκδοθεί από γαλλικά Fonds Communs 
de Creances ή ισοδύναμες οντότητες τιτλοποίησης διεπόμενες από τη νομοθεσία 
κράτους μέλους που τιτλοποιούν ανοίγματα σχετικά με ακίνητα. Σε περίπτωση που τα 
εν λόγω μερίδια πρώτης εξασφάλισης χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση, η ειδική 
δημόσια εποπτική υπηρεσία για την προστασία των κατόχων των μεριδίων, όπως 
προβλέπεται στην ενσωμάτωση της οικείας νομοθεσίας της παρ. 4 του άρθρου 52,  
της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες (ΟΣΕΚΑ), διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα μερίδια 
αυτά, αποτελούνται, ανά πάσα  στιγμή ενόσω περιλαμβάνονται στα συνολικά 
στοιχεία κάλυψης, τουλάχιστον κατά το 90% από εγγραφές υποθήκης σε εμπορικά 
ακίνητα σε συνδυασμό με κάθε προηγούμενη υποθήκη μέχρι το μικρότερο ποσό 
μεταξύ: 

(3) του κεφαλαίου που οφείλεται στα μερίδια 
(4) του κεφαλαίου των υποθηκών και  
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(5) του 60% της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου 

ότι τα μερίδια κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας και ότι τα 
εν λόγω μερίδια δεν υπερβαίνουν το 10% του ονομαστικού ποσού της καλυπτόμενης 
έκδοσης ομολόγων.»   _________ 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
                    

   Ο Υποδιοικητής                  Η Υποδιοικητής                     Ο Διοικητής  
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο, 
Αθήνα, 10.1.2013 
Δ/νση Εποπτείας Πιστωτικού  
Συστήματος 
Η Διευθύντρια 
 
[υπογεγραμμένο] 
 
 Β. Ζάκκα  
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