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5/572 /23.12.2010 

 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

 

ΘΔΜΑ: Τξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 5/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2454/31.12.2007) ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Αληηζπκβαιινκέλνπ»  

 

ΣΟ ∆ΘΟΘΚΗΣΘΚΟ ΤΜΒΟΤΛΘΟ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ 

ΚΕΦΑΛΑΘΑΓΟΡΑ 

 

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 Παξαξηήκαηα III θαη IV 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 ηεο απόθαζεο 5/459/27.12.2007 (ΦΔΚ Β/2454/31.12.2007) ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο «Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Αληηζπκβαιινκέλνπ», 

 

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

θπβεξλεηηθά όξγαλα» (ΦΔΚ Α/98/2005). 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Άπθπο 1 

Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 5/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 
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«1. Η αμία αλνίγκαηνο γηα πηζησηηθό θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ηζνύηαη κε κεδέλ ζηηο 

εμήο πεξηπηώζεηο: 

 

α. Πηζησηηθά παξάγσγα, γηα ηα νπνία ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

αγνξάδεη πξνζηαζία γηα ηε κείσζε 

 

i. ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ γηα ηα ζηνηρεία εθηόο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ, όπσο 

απηό νξίδεηαη ζηελ απόθαζε 4/459/27.12.2007  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο όπσο ηζρύεη, ή 

 

ii. ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ  

 

θαη ππνινγίδεη ηελ θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ην αληηζηαζκηδόκελν ζηνηρείν ζύκθσλα 

κε ηελ απόθαζε 3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο ή ηελ ΠΓ/ΤΔ 2589/20.8.2007, όπσο ηζρύνπλ, θαηά πεξίπησζε. 

 

β. Πηζησηηθά παξάγσγα, γηα ηα νπνία ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ 

πσιεί πξνζηαζία, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά ππόθεηληαη ζε θεθαιαηαθή απαίηεζε 

γηα πηζησηηθό θίλδπλν επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ νλνκαζηηθνύ πνζνύ ηεο πηζησηηθήο 

πξνζηαζίαο. 

 

γ. Αλνίγκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλαιιαγέο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

έλαληη θεληξηθνύ αληηζπκβαιινκέλνπ θαη απνηεινύλ ζηνηρεία είηε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζπλαιιαγώλ είηε ζηνηρεία εθηόο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγώλ, εθόζνλ ηεξνύληαη νη 

αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: 

 

i. δελ έρνπλ απνξξηθζεί από ηνλ θεληξηθό αληηζπκβαιιόκελν, 

 

ii. παξακέλνπλ αλεμόθιεηεο από ηνλ θεληξηθό αληηζπκβαιιόκελν, 

 

iii. ηα αλνίγκαηα από πηζησηηθό θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ ηνπ θεληξηθνύ 

αληηζπκβαιινκέλνπ θαιύπηνληαη πιήξσο κε εμαζθαιίζεηο ζε θαζεκεξηλή βάζε από 

όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνύ. 

 

Ωζηόζν, ε Δπηρείξεζε Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Υπεξεζηώλ κπνξεί λα επηιέμεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζε ζηαζεξή βάζε, γηα ηνπο ζθνπνύο ππνινγηζκνύ θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, όια ηα πηζησηηθά 

παξάγσγα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγώλ θαη ηα νπνία είηε έρνπλ 

αγνξαζηεί γηα πηζησηηθή πξνζηαζία ζηνηρείσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιόγσ 

ραξηνθπιάθην, είηε έρνπλ αγνξαζηεί γηα πηζησηηθή πξνζηαζία έλαληη πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, εθόζνλ ε πηζησηηθή πξνζηαζία αλαγλσξίδεηαη, βάζεη ηεο απόθαζεο 

3/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ή ηεο ΠΓ/ΤΔ 

2589/20.8.2007 όπσο ηζρύνπλ.» 

 

Άπθπο 2 

Η παξάγξαθνο 27 ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηεο απόθαζεο 5/459/27.12.2007 ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αληηθαζίζηαηαη σο αθνινύζσο: 
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«27. Σε θάζε εθδόηε ρξεσζηηθνύ ηίηινπ αλαθνξάο πνπ απνηειεί ππνθείκελν κέζν ζε 

ζύκβαζε αληαιιαγήο θηλδύλνπ αζέηεζεο (credit default swap), αληηζηνηρεί έλα κόλν 

αληηζηαζκηζηηθό ζύλνιν. 

Έλα «θαιάζη» ληνζηήο ζεηξάο αζέηεζεο αληηκεησπίδεηαη σο εμήο: 

i. Τν κέγεζνο ηεο ζέζεο θηλδύλνπ ζε έλα ρξεσζηηθό ηίηιν αλαθνξάο πνπ απνηειεί 

ππνθείκελν κέζν ζε έλα «θαιάζη» ληνζηήο ζεηξάο αζέηεζεο είλαη ε πξαγκαηηθή νλνκαζηηθή 

αμία ηνπ ρξεσζηηθνύ ηίηινπ αλαθνξάο πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηνλ ηξνπνπνηεκέλν κέζν 

ζηαζκηθό δείθηε δηάξθεηαο ηνπ ληνζηήο ζεηξάο αζέηεζεο πηζησηηθνύ παξαγώγνπ, ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε κηα κεηαβνιή ηνπ πηζησηηθνύ πεξηζσξίνπ ηνπ ρξεσζηηθνύ ηίηινπ 

αλαθνξάο. 

ii. Γηα θάζε ρξεσζηηθό ηίηιν αλαθνξάο, πνπ απνηειεί ππνθείκελν κέζν ζε έλα «θαιάζη» 

ληνζηήο ζεηξάο αζέηεζεο, ππάξρεη κόλνλ έλα αληηζηαζκηζηηθό ζύλνιν. Θέζεηο θηλδύλνπ από 

δηαθνξεηηθά «θαιάζηα» ληνζηήο ζεηξάο αζέηεζεο δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ίδην 

αληηζηαζκηζηηθό ζύλνιν. 

iii. Σε θάζε αληηζηαζκηζηηθό ζύλνιν ελόο ρξεσζηηθνύ ηίηινπ αλαθνξάο πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζε έλα «θαιάζη» ληνζηήο ζεηξάο αζέηεζεο εθαξκόδεηαη γηα ηνλ θίλδπλν αληηζπκβαιιoκέλνπ 

πνιιαπιαζηαζηήο 0,3%, όηαλ νη ρξεσζηηθνί ηίηινη αλαθνξάο δηαζέηνπλ πηζηνιεπηηθή 

αμηνιόγεζε από αλαγλσξηζκέλν ΔΟΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηόηεηαο 

1 έσο 3 θαη 0,6% γηα άιινπο ρξεσζηηθνύο ηίηινπο.» 

 

Άπθπο 3 

Σελικέρ διατάξειρ 

 

1. Η απόθαζε απηή ηζρύεη από ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

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

Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

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

 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο Η Α΄Αληηπξόεδξνο Ο Β΄ Αληηπξόεδξνο 

   

   

   

    Αλαζηάζηνο Θ. Γαβξηειίδεο        Μαξίλα Σνπγηνπιηδή                                               

   

   

 
Τα κέιε 

 

 

 


