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ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

 

Θέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2463/31.12.2007) ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Υπνινγηζκφο ησλ 

Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Τππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε» 

 

 

ΣΟ ∆ΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

 

Λακβάλνληαο  ππφςε: 

 

α) ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ην άξζξν 81 ηνπ Ν. 3601/1.8.2007 «Αλάιεςε θαη 

άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, επάξθεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α/178/1.8.2007),  

 

β) ηα άξζξα 78 έσο 83 θαη 90 έσο 93 θαζψο θαη ηα Παξαξηήκαηα VI θαη VIII ηεο 

Οδεγίαο 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Οδεγίεο 2009/83/ΔΚ (L 

196/28.07.2009) θαη 2009/111/ΔΚ (L 302/17.11.2009),  

 

γ) ηελ απφθαζε 3/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2463/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Υπνινγηζκφο ησλ Κεθαιαηαθψλ 

Απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Υπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Τππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε», 

 

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

ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/2005). 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Άπθπο 1 

Σην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 9 σο αθνινχζσο: 

«9. Η αμία αλνίγκαηνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

ειάρηζησλ θαηαβιεηέσλ πιεξσκψλ. Οη ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο πιεξσκέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο πιεξσκέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ν κηζζσηήο 

θαιείηαη ή κπνξεί λα θιεζεί λα θαηαβάιεη, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο ηνπ κηζζσκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη επιφγσο βέβαηε. Όηαλ ππάξρεη 

εγγπεκέλε ππνιεηπφκελε αμία πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο ηεο κε 

ρξεκαηνδνηνχκελεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξ. 23α εδάθην 

i ηνπ ηκήκαηνο ΣΤ ηεο ΠΓ/ΤΔ 2588/20.8.2007 φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

αλαγλψξηζεο άιισλ κνξθψλ εγγπήζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνπαξ. 18β εδάθην i 

θαη ii ηνπ σο άλσ ηκήκαηνο, ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο 

πιεξσκέο.» 

 

Άπθπο 2 

1. Η πεξίπησζε (ηε) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«ηε. Απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κε βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή 

αμηνιφγεζε». 

2. Η παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«9. Σηελ θαηεγνξία «Απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ κε βξαρππξφζεζκε 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε» εληάζζνληαη ηα αλνίγκαηα γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή 

βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε απφ θαζνξηζκέλν Δμσηεξηθφ Οξγαληζκφ  

Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.).».   

3. Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 10 ζην άξζξν 3 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο σο αθνινχζσο: 



 -3- 

«10. Οη ειάρηζηεο θαηαβιεηέεο πιεξσκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 

θαηαηάζζνληαη ζηελ ζπλαθή θαηεγνξία αλνίγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.». 

Άπθπο 3  

 

Η παξάγξαθνο 1
 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«1. Οη Δπηρεηξήζεηο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ελφο αλνίγκαηνο ηηο πηζηνιεπηηθέο 

αμηνινγήζεηο Δμσηεξηθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο (Δ.Ο.Π.Α.), ν 

νπνίνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Τκήκαηνο Γ ηεο ΠΓ/ΤΔ 2588/20.08.2007 φπσο 

ηζρχεη θαη έρεη αδεηνδνηεζεί θαη θαηαρσξεζεί σο νξγαληζκφο δηαβάζκηζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1060/2009.» 

 

Άπθπο 4  

1. Η πεξίπησζε (ζη) ηεο παξαγξάθνπ 1
 
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«ζη. Μέρξη ηηο 31.12.2015 εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 0% ζηα αλνίγκαηα 

έλαληη ησλ θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ είλαη εθπεθξαζκέλα θαη ρξεκαηνδνηνχκελα ζην λφκηζκα 

νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο κέινπο.» 

2. Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«4. Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία «απαιηήζειρ ή ενδεσόμενερ απαιηήζειρ καηά 

ιδπςμάηων» ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 

α. Αλνίγκαηα κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ. 

 

i. Σηα αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα άλσ ησλ ηξηψλ 

κελψλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε βαζκίδα πηζησηηθήο πνηφηεηαο κε βάζε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηνπο αμηνιφγεζε απφ θαζνξηζκέλν Δ.Ο.Π.Α., εθαξκφδεηαη 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5 θαησηέξσ: 
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ΠΗΝΑΚΑ 5 

Βαζκίδα πηζησηηθήο 

πνηφηεηαο 
1 2 3 4 5 6 

Σπληειεζηήο 

Σηάζκηζεο 
20% 50% 50% 100% 100% 150% 

 

ii.  Σηα αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ, ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζε βαζκίδα 

πηζησηηθήο πνηφηεηαο, κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ, 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 50%, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

αλνίγκαηα έλαληη ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

ηεο νπνίαο έρεη ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ην ελ ιφγσ ίδξπκα, ζηαζκίδνληαη κε 

πςειφηεξν ζπληειεζηή, νπφηε εθαξκφδεηαη απηφο ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο. 

 

β. Αλνίγκαηα κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα κηθξφηεξε ή ίζε ησλ ηξηψλ κελψλ. 

 

i.  Σηα αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ κε ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα κηθξφηεξε ή ίζε 

ησλ 3 κελψλ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζε βαζκίδα πηζησηηθήο πνηφηεηαο κε βάζε 

ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο αμηνιφγεζε απφ θαζνξηζκέλν Δ.Ο.Π.Α., εθαξκφδεηαη 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 6 θαησηέξσ:  

 

     ΠΗΝΑΚΑ 6 

Βαζκίδα πηζησηηθήο 

πνηφηεηαο 
1 2 3 4 5 6 

Σπληειεζηήο 

Σηάζκηζεο 
20% 20% 20% 50% 50% 150% 

 

ii. Σηα αλνίγκαηα έλαληη ηδξπκάησλ ρσξίο πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε, κε αξρηθή 

πξαγκαηηθή ιεθηφηεηα κηθξφηεξε ή ίζε ησλ ηξηψλ κελψλ, εθαξκφδεηαη 

ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 20%, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ηα αλνίγκαηα έλαληη 

ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο νπνίαο έρεη 

ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο ην ελ ιφγσ ίδξπκα, ζηαζκίδνληαη κε πςειφηεξν 

ζπληειεζηή, νπφηε εθαξκφδεηαη απηφο ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο.». 

 

3. Η παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«15. Σηηο απαηηήζεηο θαηά ηδξπκάησλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηηο απαηηήζεηο έλαληη 
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επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε απφ 

θαζνξηζκέλν Δ.Ο.Π.Α. εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 8: 

 

 

 

         ΠΗΝΑΚΑ 8 

Βαζκίδα πηζησηηθήο 

πνηφηεηαο 

1 2 3 4 5 6 

Σπληειεζηήο ζηάζκηζεο 20% 50% 100% 150% 150% 150% 

 

4. Σην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 18 σο αθνινχζσο: 

«18. Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Όηαλ ε απαίηεζε ζπληζηά ππνιεηκκαηηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία έρνπλ 

εθκηζζσζεί ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ηα ζηαζκηζκέλα πνζά απαηηήζεσλ 

ζα απνζβέλνληαη θαη’ έηνο θαη ζα ππνινγίδνληαη κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

Σηαζκηζκέλα πνζά = 1/t * 100% * αμία αλνίγκαηνο, 

φπνπ t είλαη αθέξαηνο αξηζκφο κεγαιχηεξνο ηνπ 1 θαη αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εηψλ ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.» 

 

Άπθπο 5 

Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«5. Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δσήο ελερπξαζκέλα ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε, κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά σο 

εμαζθαιίζεηο, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ 

πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

(α)  Τν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην δσήο ελερπξάδεηαη αλνηθηά ή εθρσξείηαη ζηελ 

Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε. 
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(β)  Η ελερχξαζε ή εθρψξεζε θνηλνπνηείηαη ζηελ επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηελ 

αζθάιηζε δσήο, ε νπνία δελ δχλαηαη, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε απηή, λα θαηαγγείιεη 

ην αζθαιηζηήξην ή λα θαηαβάιεη πνζά πνπ νθείινληαη βάζεη ηνπ αζθαιηζηεξίνπ 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ 

παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε. 

 

(γ)  Η Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε 

έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην θαη λα ιάβεη ζε 

εχζεην ρξφλν ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ. 

 

(δ) Η Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε 

ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ θάηνρν ηνπ ζπκβνιαίνπ γηα θάζε κε πιεξσκή ζην πιαίζην 

ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο.  

 

(ε)  Η πηζησηηθή πξνζηαζία παξέρεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πίζησζεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, επεηδή ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ιήγεη 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πίζησζεο, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ 

Υπεξεζηψλ πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη ρξεκαηνξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ σο εμαζθάιηζε κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πίζησζεο. 

 

(ζη) Τν ελέρπξν ή ε εθρψξεζε είλαη εθηειεζηφ ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

δηθαηνδνζία ηε ζηηγκή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δαλείνπ. 

 

 (δ)  Η επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο δειψλεη ηελ αμία εμαγνξάο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, ην πνζφ ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα κεησζεί. 

 

(ε)  Η αμία εμαγνξάο θαηαβάιιεηαη ζε εχζεην ρξφλν θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  

 

(ζ) Ο δηθαηνχρνο δελ κπνξεί λα εμαγνξάζεη ην ζπκβφιαην ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο 

Δπηρείξεζεο Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ. 

 

(η) Η επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο  

Οδεγίαο 2002/83/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 2001/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ζε επνπηεία απφ αξκφδηα αξρή ηξίηεο ρψξαο πνπ εθαξκφδεη 

επνπηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε εθείλεο ηεο 

Κνηλφηεηαο.» 
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Άπθπο 6 

1. Η πεξίπησζε (ix) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«ix.  Μεξίδηα Οξγαληζκψλ Σπιινγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΣΔKA), εθφζνλ 

ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

(1) ε ηηκή ηνπο δεκνζηεχεηαη θαζεκεξηλά, 

 

(2) ν ΟΣΔKA επελδχεη κφλν ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ είλαη απνδεθηά σο 

εμαζθαιίζεηο ζχκθσλα κε ηα εδάθηα (i) έσο (viii) αλσηέξσ. 

 

Η ρξήζε απφ ηνλ ΟΣΔKA παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε ζέζεσλ ζε απνδεθηέο επελδχζεηο δελ θαζηζηά ηα κεξίδηά ηνπ κε 

απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο. 

Δάλ ν ΟΣΔΚΑ δελ ππνρξενχηαη λα επελδχεη απνθιεηζηηθά ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πνπ είλαη απνδεθηά σο εμαζθαιίζεηο ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο (i) έσο (viii) αλσηέξσ, 

ηα κεξίδηά ηνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο θαηά ηελ αμία 

ησλ απνδεθηψλ σο εμαζθάιηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, κε ηελ παξαδνρή φηη ν 

ΟΣΔΚΑ έρεη εμαληιήζεη ην φξην ησλ επελδχζεσλ πνπ επηηξέπνληαη απφ ην ζθνπφ ηνπ ζε 

κε απνδεθηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα κε απνδεθηά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ έρνπλ ζπλνιηθά αξλεηηθή αμία, ιφγσ ππνρξεψζεσλ ή δπλεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ ζα αθαηξεί ηελ ελ ιφγσ αμία απφ ηελ αμία ησλ απνδεθηψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.» 

2. Η πεξίπησζε (ii) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο: 

«ii. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμαζθαιίζεσλ ζηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο ππνθαηάζηαζεο. Σεκεηψλεηαη 

φηη γηα ην ζθνπφ απηφ, ε αμία αλνίγκαηνο ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ πνπ 

παξαηίζεληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλφ ηνπο ζην παξάξηεκα Ι 

ζα ηζνχηαη κε ην 100% ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαη δελ ζα εθαξκφδνληαη νη 

ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2.  

     Δηδηθφηεξα, ζην ηκήκα ηνπ αλνίγκαηνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε 

εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
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ζην θεθάιαην Ι ηεο παξνχζαο απφθαζεο, αλ ην άλνηγκα αθνξνχζε ην κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο εμαζθάιηζε.  

    Ο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ ηκήκαηνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ εμαζθάιηζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 20%, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ (iii) έσο (vi) 

πνπ αθνινπζνχλ. Σην ππφινηπν ηµήµα ηνπ αλνίγκαηνο εθαξκφδεηαη ν ζπληειεζηήο 

ζηάζκηζεο πνπ ζα εθαξκνδφηαλ ζε έλα µε εμαζθαιηζκέλν άλνηγκα έλαληη ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην Ι ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο.» 

Άπθπο 7 

1. Η πεξίπησζε (iii) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο 

αθνινχζσο : 

«iii. κεξίδηα ΟΣΔKA, εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 

(1) ε ηηκή ηνπο δεκνζηεχεηαη θαζεκεξηλά, 

 

(2) ν ΟΣΔKA επελδχεη κφλν ζηνπο ηίηινπο πνπ είλαη απνδεθηνί σο εμαζθαιίζεηο, 

ζχκθσλα κε ηα εδάθηα (i) έσο (viii) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη ηνπ 

εδαθίνπ (ii) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Η ρξήζε απφ ηνλ ΟΣΔΚΑ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε επηηξεπφκελσλ επελδχζεσλ δελ θαζηζηά ηα κεξίδηά ηνπ κε απνδεθηέο 

εμαζθαιίζεηο. 

Δάλ ν ΟΣΔΚΑ δελ ππνρξενχηαη λα επελδχεη απνθιεηζηηθά ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πνπ είλαη απνδεθηά σο εμαζθαιίζεηο ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο (i) έσο (viii) ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ηεο πεξίπησζεο (ii) σο 

αλσηέξσ, ηα κεξίδηά ηνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο απνδεθηέο εμαζθαιίζεηο θαηά 

ηελ αμία ησλ απνδεθηψλ σο εμαζθάιηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, κε ηελ παξαδνρή 

φηη ν ΟΣΔΚΑ έρεη εμαληιήζεη ην φξην ησλ επελδχζεσλ πνπ επηηξέπνληαη απφ ην ζθνπφ 

ηνπ ζε κε απνδεθηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα κε απνδεθηά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ έρνπλ ζπλνιηθά αξλεηηθή αμία, ιφγσ ππνρξεψζεσλ ή δπλεηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπο, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο 

Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ ζα αθαηξεί ηελ ελ ιφγσ αμία απφ ηελ αμία ησλ απνδεθηψλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.» 
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2. Η πεξίπησζε (iii) (1) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο απφθαζεο 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«(1) Ωο αμία αλνίγκαηνο ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θίλδπλφ ηνπο ζην παξάξηεκα Ι ιακβάλεηαη ην 

100% ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαη δελ εθαξκφδνληαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.» 

 

Άπθπο 8 

Η πεξίπησζε (ii) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθαζεο 3/459/27.12.2007 ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«ii. Τν ηκήκα ηνπ αλνίγκαηνο πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα αμία εμαγνξάο ηεο 

πηζησηηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα δσήο ελερπξαζκέλα 

ζηελ Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε 

ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο θηλδχλνπ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

ζηάζκηζε πνπ ζα ιάκβαλαλ ηα κε εμαζθαιηζκέλα αλνίγκαηα κε θαλνληθή εμνθιεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο: 

(1) 20%, εθφζνλ ζην κε εμαζθαιηζκέλν άλνηγκα κε θαλνληθή εμνθιεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 20%, 

(2) 35%, εθφζνλ ζην κε εμαζθαιηζκέλν άλνηγκα κε θαλνληθή εμνθιεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 50%, 

(3) 70%, εθφζνλ ζην κε εμαζθαιηζκέλν άλνηγκα κε θαλνληθή εμνθιεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 100%, 

(4) 150%, εθφζνλ ζην κε εμαζθαιηζκέλν άλνηγκα κε θαλνληθή εμνθιεηηθή 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ηελ αζθάιηζε δσήο 

εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 150%. 

Σε πεξίπησζε αλαληηζηνηρίαο λνκηζκάησλ, ε ηξέρνπζα αμία εμαγνξάο κεηψλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ππνπαξ. 23β, εδάθην iii ηεο ΠΓ/ΤΔ 2588/20.8.2007, 

φπσο ηζρχεη, ελψ σο αμία ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ιακβάλεηαη ε ηξέρνπζα αμία 

εμαγνξάο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ δσήο.». 
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Άπθπο 9 

 Σελικέρ Γιαηάξειρ 

 

1. Η απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

2. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

3. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Τεχρνο Β΄). 

 

 

                                                           Ο Γξακκαηέαο 

   

   

 

Ο Πξφεδξνο Η Α΄ Αληηπξφεδξνο Ο Β΄ Αληηπξφεδξνο 

   

   

   

   

Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο Μαξίλα Σνπγηνπιηδή Ξελνθψλ Απισλίηεο 

   

   
 

  

   

   

   

Τα κέιε   

 


