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ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

 

ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 7/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Δπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ Μεγάισλ 

Φξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ» 

 

 

 

ΣΟ ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππόςε: 

 

α) ηελ παξάγξαθν 1(ε) ηνπ άξζξνπ 81 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3601/2007 

«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 106 έσο 119 θαη ην άξζξν 152 ηεο Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη 

ηελ άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 

2009/111/ΔΚ (L 302/17.11.2009), 

 

γ) ηελ Οδεγία 2006/49/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Δπελδύζεσλ θαη ησλ Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2009/111/ΔΚ (L 

302/17.11.2009), 

 

δ) ηελ απόθαζε 7/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2456/31.12.2007)  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Δπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ Μεγάισλ Φξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ», 

 

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

θπβεξλεηηθά όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/2005). 

 

 

 



 2 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

Άπθπο 1 

 

Σο άπθπο 1 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ 

Κεθαλαιαγοπάρ ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ:  

 

«1. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:  

 

α. Φξεκαηνδνηηθό άλνηγκα: Τα ζηνηρεία εληόο θαη εθηόο ηζνινγηζκνύ, θαηά  ηελ έλλνηα ηεο 

απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

όπσο ηζρύεη, ηα νπνία δεκηνπξγνύλ ή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ απαίηεζε ηεο Δπηρείξεζεο 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, πξν ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπληειεζηώλ ζηάζκηζεο ή 

κεηαηξνπήο όπνπ πξνβιέπνληαη.  

 

 Δηδηθόηεξα: 

αα) Τα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα παξάγσγα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα II ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ 

απόθαζε 5/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

όπσο ηζρύεη. 

 

ββ) Όια ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ή ηα ηκήκαηα ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ ηα νπνία 

θαιύπηνληαη θαηά 100% από ίδηα θεθάιαηα, θαηά ηελ έλλνηα ηεο απόθαζεο 

2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη, εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό ησλ κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ, 

εθόζνλ ηα πνζά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ θαιύπηνπλ ηα ελ ιόγσ αλνίγκαηα δελ 

ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 

γγ) Σηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα δελ πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

ζπλήζε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνύ: 

 

i. ησλ πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν εξγαζίκσλ εκεξώλ κεηά ηελ 

πιεξσκή, 

 

 ii. ησλ ζπλαιιαγώλ γηα ηελ αγνξά ή πώιεζε ηίηισλ, εληόο ησλ πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ 

πνπ αθνινπζνύλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο ή ηελ παξάδνζε ησλ ηίηισλ, νπνηαδήπνηε εθ 

ησλ δύν πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα,  

 

iii. ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ δεκηνπξγνύλ αλνίγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από εξγαζίεο γηα 

ινγαξηαζκό  πειαηώλ κε δηάξθεηα όρη κεγαιύηεξε από ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη 

αθνξνύλ: α) ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ 
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πιεξσκώλ, β) ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ δηαθαλνληζκό ζε νπνηνδήπνηε λόκηζκα θαη κε 

νπνηαδήπνηε αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα ή ηελ εθθαζάξηζε νπνηνπδήπνηε ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

κέζνπ, γ) ηελ παξνρή ππεξεζηώλ εθθαζάξηζεο θαη ζεκαηνθπιαθήο γηα νπνηνδήπνηε 

ρξεκαηνπηζησηηθό κέζν γηα ινγαξηαζκό ησλ πειαηώλ, δ) θαζπζηεξεκέλεο θαηαβνιέο 

ρξεκαηνδόηεζεο, θαζώο θαη ε) άιια αλνίγκαηα,  

 

iv. ησλ ελδνεκεξήζησλ ζπλαιιαγώλ έλαληη ησλ ηδξπκάησλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ πιεξσκώλ θαη 

ππεξεζίεο εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνύ ζε νπνηνδήπνηε λόκηζκα θαη κε νπνηαδήπνηε  

αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα.      

 

δδ) Τα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα κηαο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ πξνο 

δύν ή πεξηζζόηεξα πξόζσπα, πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

ζεσξνύληαη νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε 25 ηνπ άξζξνπ 1  

ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, αζξνίδνληαη θαη απνηεινύλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

εληαίν ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 

β. Μεγάιν ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα: Έλα ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα πξνο έλαλ πειάηε ή πξνο κία 

νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ ζεσξείηαη κεγάιν ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα όηαλ ην ύςνο ηνπ, 

είλαη ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 10% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 

γ. Δγγύεζε: Σηνλ όξν εγγύεζε, εθηόο από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο, πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πηζησηηθά παξάγσγα κέζα, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη 

σο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην Κεθάιαην II ηεο 

απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη 

ζην Τκήκα Ζ ηεο ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο ηζρύνπλ. Σηνλ όξν εγγύεζε δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα νκόινγα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν ππνθείκελνπ 

κέζνπ (credit linked notes).  

 

2. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο έλλνηαο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο γηα ηα αλνίγκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:   

 

α.  Τα αλνίγκαηα έλαληη θαη' ηδίαλ πειαηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 

ππνινγίδνληαη αζξνίδνληαο ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

αα) ηελ αμία,-εθόζνλ είλαη ζεηηθή, θαηά ηελ νπνία νη ζεηηθέο ζέζεηο ηεο Δπηρείξεζεο 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ππεξβαίλνπλ ηηο αξλεηηθέο ζέζεηο ζε όια ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη από ηνλ ελ ιόγσ πειάηε. Ζ θαζαξή ζέζε ζε 

θαζέλα από ηα δηάθνξα κέζα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο κεζόδνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ απόθαζε 4/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη, 

 

ββ) ην θαζαξό άλνηγκα, ζηελ πεξίπησζε αλαδνρήο ηεο έθδνζεο ρξεσζηηθώλ ηίηισλ ή 

κεηνρώλ θαη 
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γγ) ηα αλνίγκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ζπκθσλίεο θαη ζπκβάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε 5/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη κε ηνλ νηθείν πειάηε. Τα αλνίγκαηα απηά 

ππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη ζηελ ίδηα σο άλσ απόθαζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ησλ αλνηγκάησλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλνηγκάησλ απηώλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΠΓ/ΤΔ 

2589/20.08.2007, όπσο ηζρύεη. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο πεξίπησζεο 2 (α) (ββ) σο αλσηέξσ, ην θαζαξό άλνηγκα 

ππνινγίδεηαη αθαηξώληαο ηηο ζέζεηο αλαδνρήο πνπ αλαιακβάλνπλ ή ππαλαδέρνληαη ηξίηνη, 

βάζεη ηππηθήο ζπκθσλίαο, κεησκέλεο βάζεη ησλ ζπληειεζηώλ πνπ νξίδνληαη ζην Τκήκα Ε 

ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηεο απόθαζεο 4/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

β. Τα αλνίγκαηα έλαληη νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 

ππνινγίδνληαη αζξνίδνληαο ηα αλνίγκαηα έλαληη θαη' ηδίαλ πειαηώλ εληόο κηαο νκάδαο, όπσο 

πξνβιέπεη ε πεξίπησζε (α) αλσηέξσ. 

      

     Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ύπαξμε νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ, γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά 

αλνίγκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο (ηδ), (ηζη), θαη (ηδ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο,όπσο ηζρύεη, όπνπ ππάξρεη άλνηγκα ζε ππνθείκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ, ε 

Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ νθείιεη λα ειέγρεη γηα ηελ ύπαξμε κεγάινπ 

ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο είηε ζηα σο άλσ αλνίγκαηα, είηε ζηα αλνίγκαηα ησλ 

ππνθείκελώλ ηνπο ζηνηρείσλ, είηε θαη ζηα δύν. Γηα ην ζθνπό απηό, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή νπζία θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηε δηάξζξσζε ηεο ζπλαιιαγήο.  

 

γ. Τα ζπλνιηθά αλνίγκαηα έλαληη κεκνλσκέλσλ πειαηώλ ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ 

ππνινγίδνληαη αζξνίδνληαο ηα αλνίγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ 

θαη εθείλα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζπλαιιαγέο εθηόο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ.  

 

3. Δπηηξέπεηαη ε αλαγλώξηζε ηεο ρξεκαηνδνηνύκελεο ή κε πηζησηηθήο πξνζηαζίαο, γηα  ηηο  

αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο ησλ  νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 5 θαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, 

εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο επηιεμηκόηεηαο θαη νη άιιεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, θαηά ηα 

πξνβιεπόκελα γηα ηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζην Κεθάιαην II ηεο απόθαζεο 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ ΠΓ/ΤΔ 

2589/20.08.2007, όπσο ηζρύνπλ. 

 

4.α) Μία Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ «πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλε αμία αλνίγκαηνο», εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο επηιεμηκόηεηαο θαη νη 

άιιεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα γηα ηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

ζην Κεθάιαην II ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ ΠΓ/ΤΔ 2589/20.08.2007, όπσο ηζρύνπλ, ιακβάλνληαο ππόςε γηα ηε 

κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ηηο πξνζαξκνγέο κεηαβιεηόηεηαο θαη θάζε αλαληηζηνηρία 

ιεθηόηεηαο.  
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β) Με ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, νη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ ζηηο νπνίεο έρεη επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηνύλ, βάζεη ηεο Πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθώλ 

Γηαβαζκίζεσλ (ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007,όπσο ηζρύεη), εζσηεξηθέο ηνπο εθηηκήζεηο γηα ηελ 

πνζνζηηαία δεκηά ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Loss Given Default, LGD) θαη ηνπο ζπληειεζηέο 

κεηαηξνπήο γηα κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλνίγκαηνο, ζα επηηξέπεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα απηά θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ νξίσλ ησλ Μεγάισλ Φξεκαηνδνηηθώλ Αλνηγκάησλ, 

εθόζνλ είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίδνπλ ηελ επίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ ζηα 

αλνίγκαηά ηνπο από άιια ζρεηηθά κε ηελ πνζνζηηαία δεκηά ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (LGD) 

ραξαθηεξηζηηθά αλά ηύπν εμαζθάιηζεο γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία αλνίγκαηνο.  

Ζ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ηεθκεξηώλεη ηελ νξζόηεηα ησλ εθηηκήζεσλ νη 

νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ηε κείσζε ηεο αμίαο αλνίγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο.  

 

Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, ζηελ νπνία έρεη επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

εζσηεξηθέο ηεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

εμαζθαιίζεσλ, ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε ε εθαξκνγή ηνπο λα είλαη ζπλεπήο κε ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ. 

  

Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, ζηελ νπνία έρεη επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηεί 

εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο γηα πνζνζηηαία δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (LGD) θαη ζπληειεζηέο 

κεηαηξνπήο γηα κία θαηεγνξία αλνηγκάησλ κε βάζε ηελ ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο ηζρύεη, θαη ε 

νπνία δελ ππνινγίδεη ηελ αμία ησλ αλνηγκάησλ ηνπο βάζεη ηεο κεζόδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην πξώην 

εδάθην απηήο ηεο παξαγξάθνπ, δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαιπηηθή κέζνδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ ή ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1β ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ησλ αλνηγκάησλ.    

 

Σε πεξίπησζε πνπ κία Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ εθαξκόδεη ηα ππό β) 

πξνβιεπόκελα, ε ρξεκαηνδνηνύκελε πηζησηηθή πξνζηαζία αλαγλσξίδεηαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη 

ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο ηζρύεη.  

Γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο νη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ πνπ εθαξκόδνπλ 

ηελ Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηελ ύπαξμε ησλ εμαζθαιίζεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 32-45 ηνπ Τκήκαηνο Ζ3 ηεο ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο 

ηζρύεη, εθηόο αλ απηό επηηξέπεηαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο.»  

 

 

Άπθπο 2 

 

1. Ζ παπάγπαθορ 2 ηος άπθπος 2 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ, ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ: 

 

«2. Μία Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηελ αλαιπηηθή 

κέζνδν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ, θαη’ εθαξκνγήλ ηεο παξαγξάθνπ 1 (β) ηνπ άξζξνπ 8 
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ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

όπσο ηζρύεη, ή ζηελ νπνία επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 4 (β) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ησλ 

αλνηγκάησλ, νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί πεξηνδηθνύο ειέγρνπο ησλ ζπγθεληξώζεσλ ηνπ πηζησηηθνύ 

θηλδύλνπ κε ηε ρξήζε αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, κεηαμύ άιισλ θαη όζνλ 

αθνξά ζηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ιεθζεηζώλ εμαζθαιίζεσλ ζε πεξίπησζε εθπνίεζεο. 

Οη ελ ιόγσ πεξηνδηθνί έιεγρνη κε ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, 

αθνξνύλ ζε θηλδύλνπο πνπ πξνέξρνληαη από κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθώλ ηεο αγνξάο, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, θαζώο θαη ζε θηλδύλνπο πνπ απνξξένπλ από ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 

ιεθζεηζώλ εμαζθαιίζεσλ ζε πεξίπησζε εθπνίεζήο ηνπο ππό αληίμνεο ζπλζήθεο.  

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζα αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη θαηαιιειόηεηα ησλ ζελαξίσλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δηεμάγνπλ νη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θηλδύλσλ.  

 

Όηαλ από ηα απνηειέζκαηα ησλ αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πξνθύπηεη όηη ε 

αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ ζε πεξίπησζε εθπνίεζεο είλαη ρακειόηεξε από απηήλ πνπ έρεη επηηξαπεί 

λα ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηε ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο κεζόδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ 

ή ηεο κεζόδνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 (β) ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, 

ηόηε κεηώλεηαη αλαιόγσο ε αμία ησλ εμαζθαιίζεσλ πνπ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ ζπγθέληξσζεο, νη ελ ιόγσ Δπηρεηξήζεηο 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο, κεηαμύ άιισλ, 

πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε: 

i) ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ πνπ απνξξένπλ από ηπρόλ αλαληηζηνηρίεο ιεθηόηεηαο κεηαμύ 

ησλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ θαη ηεο ελδερόκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ησλ αλνηγκάησλ 

απηώλ, 

ii) ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ αζθήζεσλ 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ,  

iii) ηνλ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο πνπ απνξξέεη από ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ 

θηλδύλνπ, ηδίσο ιόγσ κεγάισλ έκκεζσλ πηζησηηθώλ αλνηγκάησλ, όπσο π.ρ. αλνηγκάησλ έλαληη 

ελόο κεκνλσκέλνπ εθδόηε ηίηισλ πνπ ιακβάλνληαη σο εμαζθάιηζε.». 

 

2. Πποζηίθεηαι νέα παπάγπαθορ 3 ζηο άπθπος 2 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος 

Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ, ωρ ακολούθωρ: 
 

«3. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζπγθέληξσζεο θηλδύλσλ, νθείινπλ λα αλαιύνπλ ηα αλνίγκαηά ηνπο θαηά εθδόηε 

εμαζθαιίζεσλ, θαηά πάξνρν κε ρξεκαηνδνηνύκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο θαη θαηά ππνθείκελν 

ζηνηρείν ελεξγεηηθνύ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 (β) ηνπ άξζξνπ 1
 
 ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο, λα ηεθκεξηώλνπλ εγγξάθσο ηα επξήκαηά ηνπο θαη, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν, λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια δηνξζσηηθά κέηξα ελεκεξώλνληαο παξάιιεια ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο.»  

 

3. Οι παπάγπαθοι 3 και 4 ηος άπθπος 2 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ, θέποςν νέα απίθμηζη 4 και 5 ανηίζηοισα. 
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Άπθπο 3 

Σο άπθπο 3 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ 

Κεθαλαιαγοπάρ ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ: 

 

«Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ γλσζηνπνηνύλ ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο 

ηα ρξεκαηνδνηηθά ηνπο αλνίγκαηα ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

όπσο ηζρύεη.» 

 

 

Άπθπο 4 

1. Ζ παπάγπαθορ 1 ηος άπθπος 4 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ: 

 

«1. Κάζε κεγάιν ρξεκαηνδνηηθό άλνηγκα κηαο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

έλαληη ελόο πειάηε ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 25% ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ηα 

πξνβιεπόκελα γηα ηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηα άξζξα 1, 2 θαη 5 ηεο παξνύζαο 

απόθαζεο. 

 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν πειάηεο είλαη ίδξπκα ή νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζόηεξα ηδξύκαηα, ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβαίλνπλ ην 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ ή 

ην πνζό ησλ €150 εθ., νπνηνδήπνηε είλαη κεγαιύηεξν, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην άζξνηζκα ηεο 

αμίαο ησλ αλνηγκάησλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πξνβιεπόκελσλ γηα ηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ 

θηλδύλνπ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 5 ηεο παξνύζαο απόθαζεο πξνο όινπο ηνπο ζπλδεδεκέλνπο πειάηεο 

πνπ δελ είλαη ηδξύκαηα, δελ ππεξβαίλεη ην 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

Δάλ ην 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ δελ 

ππεξβαίλεη ηα €150 εθαη., ε αμία ηνπ αλνίγκαηνο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ηα πξνβιεπόκελα γηα ηε 

κείσζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηα άξζξα 1, 2 θαη 5 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη έλα εύινγν όξην ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ. Τν όξην απηό θαζνξίδεηαη από ηηο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η ηεο απόθαζεο 8/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηζρύεη, γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδύλνπ ζπγθέληξσζεο, 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε δελ ππεξβαίλεη ην 100% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ.»   

 

2. Ζ παπάγπαθορ 2 ηος άπθπος 4 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ: 
 

«2. Τν ζύλνιν ησλ αλνηγκάησλ  ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ έλαληη α) 

θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηα νπνία θαηέρνπλ ή απνθηνύλ πνζνζηό ζπκκεηνρήο ή 

δηθαησκάησλ  ςήθνπ ίζν ή αλώηεξν ηνπ 5% ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο 
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Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη β) ησλ πέληε κεγαιύηεξσλ κεηόρσλ ηεο, δελ ζα ππεξβαίλεη ην 25% 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ πξνζκεηξώληαη, ζε θάζε πεξίπησζε 

αληηζηνίρσο, ηα ρξεκαηνδνηηθά  αλνίγκαηα πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ απνηεινύλ «νκάδα 

ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ» κε ηα πξόζσπα ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ (α) θαη (β). 

 

Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί λα εμαηξεί ηηο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

από ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, θαζνξίδνληαο 

εηδηθή δηαδηθαζία θαη κέηξα ειέγρνπ ηεο ζπγθέληξσζεο θηλδύλσλ πνπ πξνθύπηνπλ.» 

 

3. Ζ παπάγπαθορ 3 ηος άπθπος 4 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ καηαπγείηαι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

4. Ζ παπάγπαθορ 4 ηος άπθπος 4 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ θέπει νέα απίθμηζη 3 και ανηικαθίζηαηαι ωρ 

ακολούθωρ: 

«3. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ νθείινπλ λα ηεξνύλ ηα όξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Δάλ, ζε 

εμαηξεηηθή πεξίπησζε, ηα αλαιεθζέληα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ππεξβνύλ ηα ελ ιόγσ όξηα, ε 

ππέξβαζε  θνηλνπνηείηαη άκεζα ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία δύλαηαη, εθόζνλ ην 

δηθαηνινγνύλ νη πεξηζηάζεηο λα ζέζεη πεξηνξηζκέλε πξνζεζκία πξνθεηκέλνπ ε Δπηρείξεζε 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ λα ζπκκνξθσζεί. Σηηο πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο ηνπ, 

πξνβιεπόκελνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, νξίνπ ησλ €150 εθ., ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο δύλαηαη λα επηηξέςεη, θαηά πεξίπησζε, ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηνπ 100% ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ.». 

 

5. Ζ παπάγπαθορ 5 ηος άπθπος 4 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ θέπει νέα απίθμηζη 4. 

 

6. Ζ παπάγπαθορ 6 ηος άπθπος 4 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ θέπει νέα απίθμηζη 5 και ανηικαθίζηαηαι ωρ 

ακολούθωρ: 
 

«5. Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ παξαγξάθσλ 1 σο 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ νη αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ηεο 

απόθαζεο 2/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη: 

α. ε πεξίπησζε (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2,  

β. ε πεξίπησζε (ε) ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 3, θαη  

γ. νη πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 4.»  

 

 

Άπθπο 5 

Σο άπθπο 5 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ 

Κεθαλαιαγοπάρ ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ: 

 

«Από ηα όξηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο εμαηξνύληαη: 
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1. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απαηηήζεηο έλαληη θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ ή 

θεληξηθώλ ηξαπεδώλ ρσξίο εμαζθάιηζε, ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνδόηαλ ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 

0%, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

2. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απαηηήζεηο έλαληη δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή 

πνιπκεξώλ ηξαπεδώλ αλάπηπμεο ρσξίο εμαζθάιηζε, ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνδόηαλ ζπληειεζηήο 

ζηάζκηζεο 0%, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

3. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απαηηήζεηο, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ηε 

ξεηή εγγύεζε θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ, θεληξηθώλ ηξαπεδώλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή πνιπκεξώλ ηξαπεδώλ αλάπηπμεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη, ζε 

απαηηήζεηο ρσξίο εμαζθάιηζε έλαληη ηεο παξέρνπζαο ηελ εγγύεζε νληόηεηαο, ζα εθαξκνδόηαλ 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 0%, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηεο απόθαζεο 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

4. Άιια αλνίγκαηα έλαληη, ή θαιππηόκελα από ηελ εγγύεζε, θεληξηθώλ θπβεξλήζεσλ, 

θεληξηθώλ ηξαπεδώλ, δηεζλώλ νξγαληζκώλ, πνιπκεξώλ ηξαπεδώλ αλάπηπμεο ή λνκηθώλ 

πξνζώπσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, όηαλ ζε απαηηήζεηο ρσξίο εμαζθάιηζε, θαηά ηεο νληόηεηαο 

έλαληη ηεο νπνίαο πθίζηαηαη ην άλνηγκα ή ε νπνία παξέρεη ηελ εγγύεζε, ζα εθαξκνδόηαλ 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 0%, βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηεο απόθαζεο 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

5. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απαηηήζεηο έλαληη πεξηθεξεηαθώλ θπβεξλήζεσλ 

θαη ηνπηθώλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαζώο θαη άιια αλνίγκαηα έλαληη ησλ θπβεξλήζεσλ θαη 

ησλ αξρώλ απηώλ ή αλνίγκαηα πνπ είλαη εγγπεκέλα από απηέο θαη ζηα νπνία ζα εθαξκνδόηαλ 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 0% βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο απόθαζεο 3/459/27.11.2007ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

6. Αλνίγκαηα έλαληη αληηζπκβαιινκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη, εθόζνλ ζε απηά εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο 0% βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ ελ ιόγσ 

απόθαζε. Αλνίγκαηα πνπ δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα απηά, εμαηξνύκελα ή κε από ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο, αληηκεησπίδνληαη σο αλνίγκαηα 

έλαληη ηξίηνπ.  

 

7. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη άιια αλνίγκαηα, θαηά ην ηκήκα πνπ είλαη εμαζθαιηζκέλα κε 

δεζκεπκέλε γηα ην ζθνπό απηό θαηάζεζε κεηξεηώλ ζε πηζησηηθό ίδξπκα, πνπ είλαη κεηξηθή ή 

ζπγαηξηθή επηρείξεζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ. 

 

8. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη άιια αλνίγκαηα, εμαζθαιηζκέλα θαηά πνζνζηό 120% ηνπιάρηζηνλ 

από ηελ ηξέρνπζα αμία πηζηνπνηεηηθώλ θαηαζέζεσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί από πηζησηηθό ίδξπκα 

πνπ είλαη κεηξηθή ή ζπγαηξηθή επηρείξεζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

θαη είλαη θαηαηεζεηκέλα γηα ην ζθνπό απηό ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

ή ζην πηζησηηθό ίδξπκα. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ θαη άιια αλνίγκαηα δελ θαιύπηνληαη κε 

ηελ σο άλσ ππεξαμία, κεηώλεηαη αληίζηνηρα ην εμαηξνύκελν πνζό ηνπ αλνίγκαηνο, έηζη ώζηε λα 



 10 

θαιύπηεηαη θαηά ην σο άλσ πνζνζηό. Τν αθάιππην πνζό πνπ πξνθύπηεη ιακβάλεηαη ππόςε 

θαηά 100% γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 9 Αλνίγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από κε ρξεζηκνπνηεζέληα όξηα, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζηα 

ζηνηρεία εθηόο ηζνινγηζκνύ κε ρακειό θίλδπλν, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο 

απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη, θαη εθόζνλ έρεη ζπλαθζεί κε ηνλ πειάηε ή ηελ νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ ζπκθσλία πνπ 

πξνβιέπεη όηη ην όξην κπνξεί λα αλαιεθζεί κόλνλ εθόζνλ εμαθξηβσζεί όηη δελ ζα νδεγήζεη ζε 

ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

10. Καιπκκέλα νκόινγα θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 8 ηνπ  άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

11. Τα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκκεηνρώλ ή άιινπ είδνπο 

επελδύζεσλ, πνπ αλαιακβάλεη κηα Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ έλαληη ηεο 

κεηξηθήο ηεο επηρείξεζεο, ησλ άιισλ ζπγαηξηθώλ ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηεο, εθόζνλ νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο ππόθεηληαη ζε επνπηεία ζε ελνπνηεκέλε βάζε, 

ή ζε επνπηεία κε ηζνδύλακνπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζε ηξίηε ρώξα. Αλνίγκαηα πνπ δελ πιεξνύλ 

ηα θξηηήξηα απηά, εμαηξνύκελα ή κε από ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο, αληηκεησπίδνληαη σο αλνίγκαηα έλαληη ηξίηνπ. 

 

12. Σηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απαηηήζεηο θαη άιια ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα 

έλαληη ηδξπκάησλ, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα αλνίγκαηα απηά δελ απνηεινύλ ζηνηρεία ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπο, δελ δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν από ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα θαη δελ είλαη 

εθπεθξαζκέλα ζε λνκίζκαηα επξέσο δηαδεδνκέλα.  

 

13. Tν 50% ησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ ελέγγπσλ πηζηώζεσλ κέζνπ/ρακεινύ θηλδύλνπ θαη ησλ 

εθηόο ηζνινγηζκνύ αρξεζηκνπνίεησλ πηζησηηθώλ δηεπθνιύλζεσλ κέζνπ/ρακεινύ θηλδύλνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύει.  

 

14. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ αμία ηνπ 

αλνίγκαηνο κέρξη ην 50% ηεο αμίαο θαηνηθηώλ εάλ πιεξνύηαη κία από ηηο αθόινπζεο 

πξνϋπνζέζεηο: 

α)ηα αλνίγκαηα εμαζθαιίδνληαη κε εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ησλ θαηνηθηώλ,  

β)ηα αλνίγκαηα ζρεηίδνληαη κε πξάμεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηνηθηώλ ζηηο νπνίεο ν 

εθκηζζσηήο δηαηεξεί ηελ  πιήξε θπξηόηεηα ηνπ αθηλήηνπ ελόζσ ν κηζζσηήο δελ έρεη αζθήζεη ην 

δηθαίσκα λα ην αγνξάζεη.  

Ζ αμία ησλ εληόο ηεο Διιάδνο αθηλήησλ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αγνξαία αμία ηνπο, θαηά 

ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 5 παξ. 10 ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, Τκήκα Ζ, παξάγξαθνη 

26 έσο 30, όπσο ηζρύνπλ. Ζ αμία ησλ αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη εθηόο Διιάδνο, πξνζδηνξίδεηαη 

ζύκθσλα κε ηνπο πξνβιεπόκελνπο από λνκνζεηηθέο ή δηνηθεηηθέο-θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

αληίζηνηρνπο θαλόλεο απνηίκεζεο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο.  
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Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, σο θαηνηθία ζεσξείηαη εθείλε ηελ νπνία θαηέρεη ή 

εθκηζζώλεη ν ηδηνθηήηεο.  

 

15. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

κπνξεί λα κεηώζεη ηελ αμία αλνίγκαηνο έσο θαη ζην 50% ηεο αμίαο εκπνξηθώλ αθηλήησλ, 

εθόζνλ ιακβάλνπλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 50% βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζην άξζξν 5 ηεο 

απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη θαη πξόθεηηαη γηα: 

α) αλνίγκαηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε εκπξάγκαην δηθαίσκα επί ησλ εκπνξηθώλ αθηλήησλ, θαη 

β) αλνίγκαηα ζρεηηδόκελα κε πξάμεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο αθηλήησλ γηα γξαθεία ή άιια 

εκπνξηθά αθίλεηα. 

Ζ αμία ησλ αθηλήησλ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.  

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, ην εκπνξηθό αθίλεην πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

απνπεξαησκέλν, κηζζσκέλν θαη λα παξάγεη θαηάιιειν εηζόδεκα από ηα κηζζώκαηα.  

 

16. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθαξκόδεηαη 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 20% ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απαηηήζεηο θαη 

άιια αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηάο ηνπο εθόζνλ έρνπλ πξνθύςεη πξηλ 

από ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη αληηπξνζσπεύνληαη από δηαπξαγκαηεύζηκνπο ρξεσζηηθνύο 

ηίηινπο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ίδξπκα θαη απνηηκώληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.»  

 
 

Άπθπο 6 

Σο άπθπο 6 ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ 

Κεθαλαιαγοπάρ ανηικαθίζηαηαι ωρ ακολούθωρ: 
 

« 

1. Γηα ηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα έλαληη ελόο πειάηε ή νκάδαο ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ, πνπ 

θαιύπηνληαη κε ηε ξεηή θαη άλεπ όξσλ εγγύεζε ηξίησλ πξνζώπσλ ή κε εμαζθάιηζε πνπ εμέδσζε 

ηξίηνο, κπνξνύλ λα  ζεσξεζνύλ, θαηά ηελ θξίζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ,  

α) σο αλνίγκαηα έλαληη ηνπ εγγπεηή θαη όρη έλαληη ηνπ πειάηε, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην κε 

εγγπεκέλν άλνηγκα ππόθεηηαη ζε ίζν ή ρακειόηεξν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο από ην ζπληειεζηή 

ζηάζκηζεο ηνπ αλνίγκαηνο έλαληη ηνπ πειάηε, βάζεη ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηελ απόθαζε 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο ηζρύεη. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ηα παξαπάλσ ιακβάλνληαη ππόςε ηα πξνβιεπόκελα ζην θεθάιαην 

ΗΗ ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

όπσο ηζρύεη θαη εηδηθόηεξα: 

α. ζε πεξίπησζε πνπ ε εγγύεζε είλαη εθπεθξαζκέλε ζε λόκηζκα δηαθνξεηηθό από εθείλν ηνπ 

ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο, ην πνζό ηνπ αλνίγκαηνο πνπ ζεσξείηαη θαιπκκέλν ζα 

ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαρείξηζε ηεο αλαληηζηνηρίαο 

λνκίζκαηνο γηα κε ρξεκαηνδνηνύκελε πηζησηηθή πξνζηαζία, πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Κεθάιαην ΗΗ ηεο απόθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη Τκήκα Ζ πεξί ηερληθώλ κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ηεο ΠΓ/ΤΔ 

2589/20.08.2007 », όπσο ηζρύνπλ. 
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β. ε αλαληηζηνηρία κεηαμύ ιεθηόηεηαο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο θαη ιεθηόηεηαο ηεο 

πξνζηαζίαο ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαρείξηζε ησλ αλαληηζηνηρηώλ 

ιεθηόηεηαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο κείσζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. 

γ. ε κεξηθή θάιπςε 

 β) σο αλνίγκαηα έλαληη ηνπ εθδόηε ησλ εμαζθαιίζεσλ  θαη όρη έλαληη ηνπ πειάηε, γηα ην 

ηκήκα ηνπ αλνίγκαηνο πνπ εμαζθαιίδεηαη κε ηελ αγνξαία αμία ησλ απνδεθηώλ εμαζθαιίζεσλ, κε 

ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην εμαζθαιηζκέλν άλνηγκα ππόθεηηαη ζε ίζν ή ρακειόηεξν ζπληειεζηή 

ζηάζκηζεο από ην ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηνπ κε εμαζθαιηζκέλνπ αλνίγκαηνο έλαληη ηνπ πειάηε, 

βάζεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ σο άλσ απόθαζε 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Ζ κέζνδνο απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ εάλ ππάξρεη αλαληηζηνηρία κεηαμύ ηεο ιεθηόηεηαο ηνπ αλνίγκαηνο θαη 

ηεο ιεθηόηεηαο ηεο πξνζηαζίαο.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο, κηα Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηόζν ηελ αλαιπηηθή κέζνδν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ όζν θαη ηε κέζνδν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1(β) ηνπ παξόληνο άξζξνπ, κόλν εθόζνλ επηηξέπεηαη ε 

ηαπηόρξνλε ρξήζε ηόζν ηεο αλαιπηηθήο κεζόδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ όζν θαη ηεο 

απιήο κεζόδνπ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμαζθαιίζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ έλαληη πηζησηηθνύ θηλδύλνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 i) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, όπσο 

ηζρύεη.  

 2. Σηελ πεξίπησζε αγνξάο/εθρώξεζεο απαηηήζεσλ, εθόζνλ ζηε ζύκβαζε πξνβιέπεηαη όηη ππάξρεη 

νηαζδήπνηε κνξθήο δηθαίσκα αλαγσγήο θαηά ηνπ εθρσξεηή ησλ απαηηήζεσλ, ε Δπηρείξεζε 

Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί λα ζεσξήζεη όηη ην άλνηγκα 

πθίζηαηαη είηε έλαληη ηνπ εθρσξεηή είηε έλαληη ηνπ πηζηνύρνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε 

κεηαρείξηζε πνπ ζα επηιεγεί ζα είλαη ζπλεπήο κε ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θαη κέηξεζεο 

πηζησηηθνύ θηλδύλνπ πνπ εθαξκόδεη ή κε ηελ εηδηθόηεξε κεζνδνινγία πνπ πξνβιέπεηαη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππνινγίδεη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζύκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο 

ηζρύεη.». 

 

 

Άπθπο 7 

1. Πποζηίθεηαι νέο άπθπο 7 ζηην απόθαζη 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ 

Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ ωρ ακολούθωρ: 

 

«Πεδίο Δθαπμογήρ 

 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο εθαξκόδνληαη από ηηο Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ 

Υπεξεζηώλ κε εμαίξεζε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 
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3 ηεο απόθαζεο 1/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, 

όπσο ηζρύεη.»  

 

2. Σο άπθπο 7 «Σελικέρ Γιαηάξειρ» ηηρ απόθαζηρ 7/459/27.12.2007 ηος Γιοικηηικού 

ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ θέπει νέα απίθμηζη 8. 

 

 

 

                                                           Ο Γξακκαηέαο 

   

   

 

Ο Πξόεδξνο Ζ Α΄ Αληηπξόεδξνο Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο 

   

   

   

   

                                         

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο 

Μαξίλα Σνπγηνπιηδή Ξελνθώλ Απισλίηεο 

   

   
 

  

   

   

   

Τα κέιε   

 

 


