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™˘ÓÔÙÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ
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Σταθερότητας και το G-20  17

Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων 19

Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 30

ΙΙ. Λοιπές ρυθµιστικές πρωτοβουλίες 36

Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων 36

B. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 37
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∆. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 52

Ε. Νοµικά θέµατα 57

ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 68

∂ÓfiÙËÙ· ¢Â‡ÙÂÚË:

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ∂∂∆
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ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 92

Ζ. Αναπτυξιακή δραστηριότητα 95

Η. Επικοινωνιακή δραστηριότητα 100
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∂ÓfiÙËÙ· ∆Ú›ÙË: 

∂ÎÚÔÛÒËÛË ÙË˜ ∂∂∆ 

Α. Στην Ελλάδα 105
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∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
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∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ

∂ÓfiÙËÙ· ¶ÚÒÙË

√È ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Î·È Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 

ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

Ι. Πρωτοβουλίες που ελήφθησαν για την αντιµετώπιση των αιτίων 
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης 17

Α. Πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από το Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας και το G-20 17

1. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ‹˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË 

ÙË˜ ıÂÛÌÈÎ‹˜ ıˆÚ¿ÎÈÛË˜ Î·È ÙË˜ ıˆÚ¿ÎÈÛË˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ 17

2. ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ G-20 ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 18

Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων 19

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô 19

1.1. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ 19

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 20

2.1. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/48/∂∫ 20

2.2. ∂ÁÁ‡ËÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ 21

2.3. ™‡ÛÙ·ÛË Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ de Larosière Group 22

2.4. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹˜ ∂ÔÙÂ›·˜ 23

3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 28

3.1. ¡fiÌÔ˜ 3723/2008 «∂Ó›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË 

ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜» 28

3.2. ¡fiÌÔ˜ 3714/2008 «¶ÚÔÛÙ·Û›· ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜» 30

Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 30

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô 30

1.1. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ (√∞¶π) 30

1.2. π‰ÈˆÙÈÎ¿ ÌÂÙÔ¯ÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· (private equities) 32

1.3. ∫ÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÂ ÎÂÊ¿Ï·È· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ 32

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 32

2.1. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ 32

2.2. π‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜ 33

2.3. ª¤ÙÚ· ··ÁfiÚÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÔÈ¯ÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (short-selling) 34

2.4. ∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÂÍˆ-¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ 34

3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 35

3.1. ∞ÓÔÈÎÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜ 35
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ΙΙ. Λοιπές ρυθµιστικές πρωτοβουλίες 36

Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων 36

1. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 36

1.1. ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎ‹˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÔÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ 

·fi Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 36

1.2. ∂È‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 

ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤· 36

B. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 37

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô 37

1.1. ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ 37

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 38

2.1. √‰ËÁ›· 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ 38

2.1.1. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ 38

2.1.2. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ 

∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ (CESR) 39

2.2. √‰ËÁ›· 2003/6/∂∫ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜ – ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ 

∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ (CESR) 41

2.3. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÂ ∫ÈÓËÙ¤˜ ∞Í›Â˜ 42

2.4. ∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÛÂ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ 43

2.4.1. TARGET2-Securities 43

2.4.2. ™˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ CESR-ESCB ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi 

ÛÂ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ 43

3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 44

3.1. ∫·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ 

Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÂ ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ 44

3.2. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó·‰Ô¯ÒÓ 45

3.3. ªËÙÚÒÔ ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ 45

3.4. √ÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÚÈ‰›ˆÓ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ 46

3.5. ÃÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ (¶ª¢) 46

3.6. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ 47

Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών 49

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 49

1.1. ¢È·Û˘ÓÔÚÈ·Î¤˜ ÏËÚˆÌ¤˜ ÛÂ Â˘ÚÒ 49

1.2. π‰Ú‡Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ 49

1.3. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ÔÁÚ·Ê¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË 50

1.4. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â˘ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯¿Ú·ÍË Î·È ÙËÓ ÎÈ‚‰ËÏÂ›· 50

1.5. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙÚËÙÒÓ 50

1.6. ¢È·Î›ÓËÛË ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÂ Â˘ÚÒ 51

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 51

2.1. ™‡ÛÙ·ÛË ÓÔÌÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË 

ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2007/64/∂∫ 51

2.2. ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2 51
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∆. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 52

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 52

1.1. ™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ ›ÛÙË˜ 52

1.2. ™˘Ì‚·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ 53

1.3. ÿÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ‹ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, 

·Ó·ËÚ›·˜, ËÏÈÎ›·˜ ‹ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ 54

1.4. ª¤Û· Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ¤ÓÓÔÌË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ 54

1.5. ∞Ú¯¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ 55

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 56

2.1. ∫·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÔ› ÁÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ 56

Ε. Νοµικά θέµατα 57

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô 57

1.1. ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ ÂÓ‰È·ÌÂÛÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘˜ 

Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆ˜ 57

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 58

2.1. ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤Ô ‰›Î·ÈÔ ÛÙÈ˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÔ¯¤˜ 58

2.2. ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ ·ÚÔ¯‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ 

ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ 59

2.3. ∞ÁˆÁ¤˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙË˜ ·ÓÙÈÌÔÓÔˆÏÈ·Î‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ 

ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ 59

2.4. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË 60

2.5. ¢Â‡ÙÂÚË ŒÎıÂÛË ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¢ÈÎ·›Ô˘ 

(“Second Advice of the Legal Certainty Group”) 61

2.6. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 61
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Ι. Πρωτοβουλίες που ελήφθησαν 
για την αντιµετώπιση των αιτίων 
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης

Α. Πρωτοβουλίες που ελήφθησαν από το Φόρουµ 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και το G-20 

1. ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ‹˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ 

ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ıÂÛÌÈÎ‹˜ ıˆÚ¿ÎÈÛË˜ Î·È ÙË˜ ıˆÚ¿ÎÈÛË˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜

Στη Σύνοδο του G-7 στις 12 Απριλίου 2008 –και κατόπιν σχετικού αιτήµατος του G-7

που είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2007– το Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-

τητας (εφεξής FSF) παρουσίασε έκθεση για την ενίσχυση των αγορών και του θεσµι-

κού πλαισίου µε στόχο την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της χρηµατοπιστωτικής κρί-

σης (“Enhancing Market and Institutional Resilience”). Η εν λόγω έκθεση περιείχε

ένα σύνολο λεπτοµερών συστάσεων για τη λήψη µέτρων –µε συγκεκριµένο χρονοδιά-

γραµµα– αναφορικά µε τις ακόλουθες πέντε (5) θεµατικές ενότητες:

■ ενίσχυση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας,

■ ενίσχυση της διαφάνειας µέσω διευρυµένων γνωστοποιήσεων στοιχείων

και πληροφοριών µε έµφαση στα σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και

βελτίωση των πρακτικών αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων σε συνθή-

κες περιορισµένης ρευστότητας,

■ ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστο-

ληπτικής Ικανότητας (υιοθέτηση του Κώδικα ∆εοντολογίας της ∆ιεθνούς

Οργάνωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (εφεξής IOSCO), και επανεξέταση

του ρόλου των πιστοληπτικών αξιολογήσεων,

■ ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης των εποπτικών αρχών σε καταστά-

σεις χρηµατοπιστωτικής κρίσης (σύσταση κολλεγίου εποπτικών αρχών για

κάθε διεθνώς δραστηριοποιούµενο τραπεζικό όµιλο), και

■ διαµόρφωση αποτελεσµατικού λειτουργικού πλαισίου για τη χορήγηση

ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες και την εν γένει µεταχείριση τρα-

πεζών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας.

Σε συνέχεια της ως άνω έκθεσης εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2008 νέα έκθεση του

ίδιου φορέα µε γνώµονα την παρουσίαση των ενεργειών που αναλήφθηκαν σχετι-

κά –από την έκδοση της αρχικής έκθεσης µέχρι τη χρονική εκείνη στιγµή– και

την υιοθέτηση νέου χρονοδιαγράµµατος.
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2. ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ G-20 ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008

Στις 15 Νοεµβρίου 2008 οι ηγέτες των χωρών του G-20 µε γνώµονα τη διασφάλι-

ση της παγκόσµιας ανάπτυξης και την αποκατάσταση της σταθερότητας του χρη-

µατοπιστωτικού συστήµατος στο πλαίσιο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, συµφώ-

νησαν επί ενός «σχεδίου δράσης» για τις ενέργειες που θα έπρεπε να αναληφθούν

προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα αίτια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Το σχέ-

διο δράσης, το οποίο βασιζόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό στις προαναφερθείσες συ-

στάσεις του Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (υπό 1.1), περιείχε συγκε-

κριµένες ενέργειες και καθορισµένο χρονοδιάγραµµα που διέκρινε τις ενέργειες

σε άµεσες (δηλαδή εκείνες που έπρεπε να ολοκληρωθούν µέχρι τις 31 Μαρτίου

2009) και µεσοπρόθεσµες (δηλαδή εκείνες που έπρεπε να ολοκληρωθούν µετά τις

31 Μαρτίου 2009). Οι προβλεπόµενες στο σχέδιο δράσης του G-20 ενέργειες αφο-

ρούσαν τις ακόλουθες θεµατικές:

■ ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

µεθόδους αποτίµησης των σύνθετων χρηµατοπιστωτικών µέσων και τη

διεύρυνση των µελών των διεθνών φορέων που είναι αρµόδιοι για την

υιοθέτηση λογιστικών προτύπων,

■ ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του

κινδύνου ρευστότητας, υπαγωγή σε ρύθµιση επιχειρήσεων του χρηµατοπι-

στωτικού τοµέα, χρηµατοπιστωτικών µέσων και αγορών που δεν ρυθµίζονται

ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς, αυστηρότερη ρύθµιση των Οίκων Αξιολόγησης

Πιστοληπτικής Ικανότητας, και θέσπιση ρυθµίσεων για την πολιτική αµοιβών

στις επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 

■ ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των

αρµoδίων εποπτικών αρχών,

■ καθιέρωση κολλεγίων εποπτικών αρχών για όλους τους συστηµικά σηµα-

ντικούς οµίλους µε διασυνοριακή δραστηριότητα, και

■ ανασχεδιασµός της σύνθεσης και του ρόλου των διεθνών φορέων και, ει-

δικότερα, διεύρυνση των µελών του Φόρουµ Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-

ρότητας και εγκαθίδρυση στενότερης συνεργασίας µεταξύ του εν λόγω φο-

ρέα και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.

Η πρόοδος των εργασιών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο δράσης ορί-

στηκε ότι θα εξεταστεί στην επόµενη σύνοδο του G-20 τον Απρίλιο του επόµενου

έτους.
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Β. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ 

Στις 25 Σεπτεµβρίου 2008 εκδόθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τρα-

πεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) κείµενο Κατευθυντήριων

Γραµµών αναφορικά µε τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (“Principles for

Sound Liquidity Management and Supervision”).

Οι Κατευθυντήριες Γραµµές αποσκοπούν στην ενίσχυση αφενός µεν των διαδικα-

σιών µέτρησης και της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και αφετέρου στην

παροχή καθοδήγησης τόσο στις τράπεζες όσο και στις αρµόδιες εποπτικές αρχές σε

ό,τι αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

■ καθορισµός από το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας κατάλληλων επι-

πέδων ανοχής στον κίνδυνο ρευστότητας ανάλογα µε την επιχειρησιακή

στρατηγική που έχει χαράξει και το ρόλο της στο χρηµατοπιστωτικό σύ-

στηµα,

■ διατήρηση από την τράπεζα αποθεµατικού (cushion) µε υψηλής ποιότητας

ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία απαλλαγµένα από βάρη για την

αντιµετώπιση παρατεταµένων περιόδων κρίσεων ρευστότητας,

■ κατανοµή του κόστους/κέρδους και των αναλαµβανόµενων κινδύνων ρευ-

στότητας σε όλες τις κατηγορίες σηµαντικών επιχειρηµατικών δραστηριο-

τήτων, 

■ αποτελεσµατικές διαδικασίες αναφορικά µε τον εντοπισµό, τη µέτρηση,

την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου ρευστότητας, 

■ σχεδιασµός και χρήση ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων,

■ κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση καταστάσεων

κρίσεως,

■ ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης του ενδο-ηµερήσιου κινδύνου ρευστό-

τητας, ώστε η τράπεζα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις

υποχρεώσεις πληρωµών και διακανονισµού, 

■ ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης των καλυµµένων µε εξασφαλίσεις θέ-

σεων, και 

■ ενίσχυση των γνωστοποιήσεων για την προώθηση της πειθαρχίας στην αγορά.

Στις Κατευθυντήριες Γραµµές υπογραµµίζεται επίσης η σηµασία της αξιολόγησης

από τις εποπτικές αρχές της επάρκειας του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευ-
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στότητας και του επιπέδου ρευστότητας µιας τράπεζας, και προτείνονται τα µέτρα

που οι εποπτικές αρχές πρέπει να λαµβάνουν σε περίπτωση που αυτά κρίνονται

ανεπαρκή. Έµφαση αποδίδεται τέλος, στη σηµασία της αποτελεσµατικής συνεργα-

σίας µεταξύ των εποπτικών αρχών και άλλων βασικών συµµετεχόντων στην αγορά,

όπως οι κεντρικές τράπεζες, ειδικά σε περιόδους κρίσης. Η εφαρµογή των Κατευ-

θυντήριων Γραµµών από τις τράπεζες και από τις εποπτικές αρχές ορίζεται ότι

πρέπει να είναι ανάλογη του µεγέθους, της φύσης και της πολυπλοκότητας των

δραστηριοτήτων της τράπεζας. 

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/48/∂∫

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την 1η Οκτωβρίου 2008 πρόταση Οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για την τροποποίηση των οδηγιών

2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεµένες µε κεντρικούς

οργανισµούς, ορισµένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα µεγάλα χρηµατοδοτικά

ανοίγµατα, τις εποπτικές ρυθµίσεις και τη διαχείριση κρίσεων» µε προγραµµατι-

σµό υιοθέτησης της νέας τροποποιηµένης Οδηγίας τον Απρίλιο του 2009.

Η πρόταση Οδηγίας αφορούσε την αναθεώρηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και

2006/49/ΕΚ στις ακόλουθες θεµατικές:

■ µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα (υπό α),

■ υβριδικά κεφάλαια (υπό β),

■ πλαίσιο συνεργασίας των εποπτικών αρχών (υπό γ),

■ εξαιρέσεις αναφορικά µε τις συνεταιριστικές τράπεζες, και 

■ λοιπές τροποποιήσεις διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα.

(α) Μεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα

Αναφορικά µε τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα οι προταθείσες τροποποιήσεις

αφορούσαν θεµατικά, µεταξύ άλλων, τα εξής:

■ τον ορισµό των συνδεδεµένων πελατών,

■ την απλοποίηση και εναρµόνιση των απαιτήσεων παροχής στοιχείων στις

αρµόδιες αρχές σε ό,τι αφορά τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα,

■ την αντιµετώπιση των διατραπεζικών ανοιγµάτων όπως τα λοιπά µεγάλα

χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, ανεξάρτητα από τη ληκτότητά τους, και

■ την κατάργηση ορισµένων διακριτικών ευχερειών.
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(β) Υβριδικά κεφάλαια

Αναφορικά µε τα υβριδικά κεφάλαια οι προταθείσες τροποποιήσεις αφορούσαν

ιδίως τα εξής: 

■ τα κριτήρια αναγνώρισης των υβριδικών κεφαλαίων ως «αρχικών ιδίων

κεφαλαίων» των πιστωτικών ιδρυµάτων, 

■ τα ποσοτικά όρια που θα πρέπει να πληρούνται για την αναγνώριση των

υβριδικών κεφαλαίων ως στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, και

■ τη δηµοσιοποίηση στοιχείων για τα υβριδικά κεφάλαια. 

(γ) Συνεργασία των εποπτικών αρχών

Σηµαντικές ήταν επίσης οι προταθείσες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά το πλαίσιο

συνεργασίας των εποπτικών αρχών. Ειδικότερα, προτάθηκαν τροποποιήσεις σε

σχέση µε:

■ τον ορισµό του «συστηµικώς σηµαντικού υποκαταστήµατος», 

■ την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ εποπτικών αρχών, κεντρικών τραπε-

ζών και άλλων δηµόσιων αρχών σε καταστάσεις κρίσης,

■ την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της εποπτικής αρχής που είναι αρµόδια

για την άσκηση εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση, και 

■ τη θέσπιση «κολεγίων εποπτικών αρχών» για τη διευκόλυνση της επο-

πτείας σε ενοποιηµένη βάση.

2.2. ∂ÁÁ‡ËÛË Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ 

Στις 15 Οκτωβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας

94/19/ΕΚ περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων. 

Οι βασικότερες προταθείσες αλλαγές αφορούσαν τα ακόλουθα:

(α) Αύξηση της κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε περί-

πτωση που οι καταθέσεις ενός πιστωτικού ιδρύµατος καθίστανται µη διαθέσιµες

από είκοσι (20.000) χιλιάδες ευρώ (βάσει της ισχύουσας Οδηγίας 94/19/ΕΚ) σε κατ’

ελάχιστον πενήντα (50.000) χιλιάδες ευρώ και από τις 31 ∆εκεµβρίου 2009, το αρ-

γότερο, σε κατ’ ελάχιστον εκατό (100.000) χιλιάδες ευρώ.

(β) Κατάργηση της δυνατότητας των κρατών µελών να περιορίζουν το προβλεπό-

µενο ποσό εγγύησης των καταθέσεων σε συγκεκριµένο ποσοστό των καταθέσεων

(co-insurance).
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(γ) Καθιέρωση της υποχρέωσης των αρµοδίων αρχών να προβαίνουν στη διαπί-

στωση ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεν φαίνεται προς το παρόν ικανό να επιστρέψει

την κατάθεση για λόγους που έχουν άµεση σχέση µε την οικονοµική του κατάσταση

και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανό στο προσεχές µέλλον το συντοµότερο

δυνατό και, το αργότερο, εντός τριών (3) ηµερών, αντί είκοσι ενός (21) βάσει της

Οδηγίας 94/19/ΕΚ, από τη στιγµή κατά την οποία απεδείχθη για πρώτη φορά ότι

το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές κατα-

θέσεις. 

(δ) Καθιέρωση της υποχρέωσης για τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων να είναι

σε θέση να καταβάλουν τις δεόντως αποδεδειγµένες απαιτήσεις καταθετών που

αφορούν µη διαθέσιµες καταθέσεις εντός τριών (3) ηµερών, αντί εντός τριών (3)

µηνών βάσει της Οδηγίας 94/19/ΕΚ από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβαν

τα προαναφερθέντα δεδοµένα. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 18 ∆εκεµβρίου 2008 κατά την 1η ανάγνωση της

πρότασης Οδηγίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης, αποφάσισε να

παρατείνει την προθεσµία για την καταβολή από τα συστήµατα εγγύησης καταθέ-

σεων των αποδεδειγµένων απαιτήσεων καταθετών που αφορούν µη διαθέσιµες

καταθέσεις σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες (αντί τριών (3) ηµερών σύµφωνα µε

την αρχική πρόταση Οδηγίας). Το εν λόγω χρονικό διάστηµα θα δύναται να παρα-

τείνεται µόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από την έγκριση των αρµο-

δίων αρχών. 

2.3. ™‡ÛÙ·ÛË Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ de Larosière Group 

Με γνώµονα την αντιµετώπιση των αιτίων της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, το Νο-

έµβριο του 2008 ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε µια οµάδα υψηλού

επιπέδου εµπειρογνωµόνων µε επικεφαλής τον Jacques de Larosière η µελέτη και

η υποβολή συστάσεων στις αρχές του 2009 αναφορικά µε την ενίσχυση του ευρω-

παϊκού εποπτικού πλαισίου του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Ειδικότερα, η εν λόγω

Οµάδα Εργασίας κλήθηκε να υποβάλει προτάσεις επί των ακόλουθων τριών θεµα-

τικών:

■ τον τρόπο της βέλτιστης οργάνωσης της εποπτείας των κοινοτικών φορέων

παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και των αγορών, ώστε να διασφα-

λιστεί η σε προληπτική βάση ευρωστία των εν λόγω φορέων, η οµαλή λει-

τουργία των αγορών και η προστασία των καταθετών, των ασφαλισµένων

και των επενδυτών, 

■ τον τρόπο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας αναφορικά µε την επί-

βλεψη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, τους µηχανισµούς έγκαιρης
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προειδοποίησης και τη διαχείριση κρίσεων, περιλαµβανοµένης της διαχεί-

ρισης διασυνοριακών και διατοµεακών κινδύνων, και

■ τον τρόπο συνεργασίας των αρµοδίων αρχών στην Κοινότητα µε άλλες µεί-

ζονος σηµασίας δικαιοδοσίες, ώστε να συµβάλουν στη διασφάλιση της

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε παγκόσµιο επίπεδο.

Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η αξιοποίηση των πορισµάτων και

των συστάσεων της Οµάδας de Larosière προκειµένου να προβεί στη συνέχεια στις

απαραίτητες ενέργειες και προτάσεις για τα θέµατα αυτά προς τα αρµόδια κοινοτικά

όργανα.

2.4. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹˜ ∂ÔÙÂ›·˜

Το έργο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of

European Banking Supervisors, εφεξής CEBS), το οποίο κατά τη διάρκεια του

2008 υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντικό και εκτεταµένο, εστίασε στις ακόλουθες θεµατικές:

■ ορισµός των υβριδικών κεφαλαίων για σκοπούς εκπλήρωσης κεφαλαια-

κών απαιτήσεων (υπό α),

■ αναθεώρηση του πλαισίου για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα (υπό β),

■ επιπτώσεις στη συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών Χρη-

µατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων των διαφοροποιηµένων τοµεακών κανό-

νων εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων (υπό γ),

■ βέλτιστες πρακτικές για τις γνωστοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων

όσον αφορά την τιτλοποίηση και τα µη ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοι-

χεία (υπό δ),

■ Κοινό Πλαίσιο Υποβολής Εποπτικών Αναφορών (COREP) (υπό ε),

■ διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (υπό στ),

■ διακριτικές ευχέρειες των εποπτικών αρχών και των πιστωτικών ιδρυµάτων

στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ (υπό ζ),

■ ρυθµιστικό καθεστώς που διέπει τις επιχειρήσεις που διενεργούν συναλ-

λαγές σε παράγωγα επί εµπορευµάτων (υπό η), και

■ προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συµµετοχών στο

µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (υπό θ).
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(α) Ορισµός των υβριδικών κεφαλαίων για σκοπούς εκπλήρωσης κεφα-

λαιακών απαιτήσεων

Σε συνέχεια σχετικής κλήσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2008,

η CEBS εξέδωσε Συµβουλή για τα υβριδικά κεφάλαια, στην οποία, µεταξύ άλλων: 

■ διατυπώνονται οι γενικές αρχές που θα λαµβάνουν υπόψη οι εποπτικές

αρχές κατά τον έλεγχο της εκπλήρωσης των βασικών κριτηρίων εποπτι-

κής αναγνώρισης των υβριδικών κεφαλαίων (µονιµότητα, απορρόφηση ζη-

µιών και ευελιξία στην πραγµατοποίηση πληρωµών), και

■ προτείνονται ενιαία ποσοτικά όρια για τα καινοτοµικά και τα µη καινοτοµικά

υβριδικά κεφάλαια, αποβλέποντας στην επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης.

Ειδικότερα, προτείνεται τα καινοτοµικά υβριδικά κεφάλαια να µην υπερ-

βαίνουν το 15% των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ενώ για τα µη καινοτοµικά

υβριδικά κεφάλαια προτείνονται δύο εναλλακτικές δυνατότητες µε βάση

τα ίδια κεφάλαια κάθε πιστωτικού ιδρύµατος και τα χαρακτηριστικά των

συγκεκριµένων υβριδικών κεφαλαίων. 

(β) Αναθεώρηση του πλαισίου για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα

Σε συνέχεια σχετικής κλήσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Απρίλιο του 2008, η

CEBS εξέδωσε Συµβουλή σχετικά µε τεχνικά θέµατα του πλαισίου των µεγάλων χρη-

µατοδοτικών ανοιγµάτων. Η Συµβουλή της CEBS εστιάζει στα ακόλουθα ζητήµατα:

■ την αιτιολογική βάση και το σκοπό του πλαισίου για τα µεγάλα χρηµατο-

δοτικά ανοίγµατα,

■ τον υπολογισµό των ορίων για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα βάσει

της αξίας του ανοίγµατος,

■ τον ορισµό της έννοιας «συνδεδεµένοι πελάτες»,

■ το πεδίο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων,

■ τον υπολογισµό της αξίας των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, 

■ την ειδική µεταχείριση συγκεκριµένων κατηγοριών, όπως τα µεγάλα χρη-

µατοδοτικά ανοίγµατα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών,

διεθνών οργανισµών, πολυµερών τραπεζών αναπτύξεως ή επιχειρήσεων του

δηµόσιου τοµέα ή τα διατραπεζικά ή τα εντός οµίλου µεγάλα χρηµατοδο-

τικά ανοίγµατα, 

■ την αναγνώριση των αποτελεσµάτων των τεχνικών µείωσης του πιστωτι-

κού κινδύνου για σκοπούς µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, 

■ τα εποπτικά µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση παραβίασης

των προβλεπόµενων ορίων, και

■ το πλαίσιο υποβολής αναφορών για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα.
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(γ) Επιπτώσεις στη συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών

Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων των διαφοροποιηµένων τοµεακών

κανόνων εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων

Η Συµβουλή της CEBS σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών

Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (εφεξής CEIOPS) για την

επίλυση των βασικών προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη συµπληρωµατική

εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων λόγω

διαφοροποιηµένων τοµεακών κανόνων εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων,

εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2008. Η Συµβουλή εστιάζει στις εξής θεµατικές: 

■ µεταχείριση των υβριδικών κεφαλαίων, για τα οποία προτείνεται η εναρ-

µόνιση των τοµεακών κανόνων,

■ µεταχείριση των αποθεµατικών αναπροσαρµογής και µη πραγµατοποιηθέ-

ντων κερδών, για τα οποία προτείνεται η περαιτέρω ενίσχυση της προσπά-

θειας οµοιόµορφης ενσωµάτωσης στην εθνική νοµοθεσία των αντίστοιχων

τοµεακών Οδηγιών,

■ ειδικές συµµετοχές, αναφορικά µε τις οποίες προτείνονται διάφορες εναλ-

λακτικές λύσεις µε στόχο την επίτευξη οµοιόµορφης µεταχείρισης, και 

■ µεθοδολογίες ενοποίησης όπου προτείνεται η µέθοδος της λογιστικής ενο-

ποίησης ως η πιο ενδεδειγµένη, µε τη διατήρηση εκ µέρους των εποπτι-

κών αρχών της διακριτικής ευχέρειας υιοθέτησης άλλων προσφορότερων

κατά την κρίση τους µεθοδολογιών. 

(δ) Βέλτιστες πρακτικές για τις γνωστοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυµά-

των όσον αφορά την τιτλοποίηση και τα µη ρευστοποιήσιµα περιουσιακά

στοιχεία

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της αναγκαιότητας ενίσχυσης των γνωστοποιήσεων

στις οποίες προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα αναφορικά µε την τιτλοποίηση και

τα µη ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, η CEBS προέβη σε ανάλυση των σχε-

τικών γνωστοποιήσεων για είκοσι δύο (22) επιλεγµένα πιστωτικά ιδρύµατα, τα

κύρια συµπεράσµατα της οποίας δηµοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2008.

Με βάση την ανάλυση αυτή, η CEBS προσδιόρισε στη συνέχεια ένα σύνολο βέλτι-

στων πρακτικών που θα πρέπει να ακολουθούνται εν γένει από τα πιστωτικά ιδρύ-

µατα για τα εξής ζητήµατα:

■ περιεκτικές γνωστοποιήσεις αναφορικά µε το επιχειρησιακό µοντέλο και

τη διαχείριση κινδύνου,

■ περιεκτικές γνωστοποιήσεις για εκθέσεις κινδύνου (ανά κατηγορία χρη-

µατοπιστωτικού µέσου), 
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■ γνωστοποιήσεις για λογιστικά ζητήµατα και ζητήµατα αποτίµησης, και

■ βελτίωση του τρόπου παρουσίασης των γνωστοποιήσεων.

Το επίπεδο συµµόρφωσης των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τις ανωτέρω βέλτιστες

πρακτικές και το επίπεδο (ποσοτικά και ποιοτικά) των γνωστοποιήσεων αξιολογεί-

ται σε τριµηνιαία βάση. 

(ε) Κοινό Πλαίσιο Υποβολής Εποπτικών Αναφορών (COREP)

Τον Ιούλιο του 2008 εκδόθηκε από τη CEBS κείµενο τροποποιηµένων Κατευθυ-

ντήριων Γραµµών (το πρώτο κείµενο είχε εκδοθεί στις 13 Ιανουαρίου 2006) για τον

καθορισµό της συχνότητας και των προθεσµιών υποβολής εποπτικών αναφορών. 

Σύµφωνα µε τις τροποποιηµένες Κατευθυντήριες Γραµµές (η εφαρµογή των οποί-

ων θα ισχύσει από το 2012): 

■ η συχνότητα υποβολής εποπτικών αναφορών θα είναι τριµηνιαία, και κατ’

εξαίρεση σε ορισµένες περιπτώσεις µηνιαία, 

■ οι προθεσµίες υποβολής εποπτικών αναφορών καθορίζονται σε σαράντα

(40) εργάσιµες µέρες για την υποβολή στοιχείων σε ενοποιηµένη βάση και

σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες για την υποβολή στοιχείων σε ατοµική βάση,

και

■ οι εθνικές εποπτικές αρχές θα µπορούν να παρέχουν επιπλέον χρόνο για

την υποβολή αναφορών στα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δραστηριοποιού-

νται στην εγχώρια αγορά µε βάση την αρχή της αναλογικότητας. 

(στ) ∆ιαχείριση του κινδύνου ρευστότητας

Το Σεπτέµβριο του 2008 η CEBS εξέδωσε το δεύτερο µέρος της Συµβουλής της (το

πρώτο µέρος της εν λόγω Συµβουλής είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2007) όσον

αφορά τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, στο οποίο αναλύονται ειδικότερα,

µεταξύ άλλων: 

■ η χρήση εξασφαλίσεων, 

■ ο κίνδυνος συγκέντρωσης των πηγών ρευστότητας, 

■ η σχέση funding και market liquidity risk, 

■ η χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων για τη διαχείριση του κινδύνου ρευ-

στότητας, και 

■ η επίδραση της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας στα συστήµατα

πληρωµών και διακανονισµού.

Η εν λόγω Συµβουλή περιλαµβάνει συνολικά τριάντα (30) συστάσεις σχετικά µε το

πλαίσιο διαχείρισης και εποπτείας του κινδύνου ρευστότητας: 
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■ οι πρώτες δεκαοκτώ (18) συστάσεις απευθύνονται στα πιστωτικά ιδρύµατα

και τις επιχειρήσεις επενδύσεων και αφορούν ιδίως την επάρκεια των

µηχανισµών που οφείλουν να διαθέτουν για τη διαχείριση του κινδύνου

ρευστότητας, όπως ενδεικτικά, η διαφοροποίηση των πηγών ρευστότητας,

η χρήση αποθεµατικών ρευστότητας (liquidity buffers) και η εκπόνηση

σχεδίων για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων, και

■ οι λοιπές δώδεκα (12) συστάσεις αφορούν τις αρµόδιες εποπτικές αρχές

στις οποίες συστήνεται, µεταξύ άλλων, η εφαρµογή µιας αναλογικής προ-

σέγγισης, η οποία να επιτρέπει την αναγνώριση εσωτερικών υποδειγµά-

των κατά περίπτωση.

(ζ) ∆ιακριτικές ευχέρειες των πιστωτικών ιδρυµάτων και των εποπτικών

αρχών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ

Τον Οκτώβριο του 2008, σε συνέχεια σχετικής κλήσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

η CEBS εξέδωσε Συµβουλή αναφορικά µε τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η

Οδηγία 2006/48/ΕΚ και τη σκοπιµότητα µείωσής τους, ώστε αφενός µεν να επι-

τευχθεί µεγαλύτερη εποπτική σύγκλιση µεταξύ των κρατών µελών και αφετέρου

µείωση του κόστους κανονιστικής συµµόρφωσης για τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Σύµφωνα µε την CEBS, οι διακριτικές ευχέρειες που παρέχονται στο πλαίσιο της

εν λόγω Οδηγίας είναι εφικτό να µειωθούν σε ποσοστό 72% και να διατηρηθούν

αντίστοιχα σε ποσοστό 28% (συνολικά, οι διακριτικές ευχέρειες που παρέχονται

στο πλαίσιο της ως άνω Οδηγίας είναι 152). 

Η CEBS εκτιµά ότι µε τις προτάσεις της επιτυγχάνεται η αναγκαία ισορροπία,

ώστε να επιτευχθεί µεν µεγαλύτερη εποπτική σύγκλιση και να διευκολυνθεί η

εποπτεία των διασυνοριακά δραστηροποιούµενων πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά να

διατηρηθεί ταυτόχρονα η αναγκαία ευελιξία των εθνικών εποπτικών αρχών κατά

την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

(η) Ρυθµιστικό καθεστώς που διέπει τις επιχειρήσεις που διενεργούν

συναλλαγές σε παράγωγα επί εµπορευµάτων

Τον Οκτώβριο του 2008 εκδόθηκε σε συνέχεια σχετικής κλήσης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής, Συµβουλή της CEBS από κοινού µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθµι-

στικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (εφεξής CESR) αναφορικά µε το ρυθ-

µιστικό καθεστώς που πρέπει να διέπει τις επιχειρήσεις που διενεργούν συναλλα-

γές σε παράγωγα επί εµπορευµάτων. 

Στη Συµβουλή τους οι CESR και CEBS προσδιορίζουν αφενός µεν ρυθµιστικού πε-

ριεχοµένου αστοχίες, και αφετέρου αστοχίες της αγοράς όσον αφορά τις αγορές
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παραγώγων προϊόντων και προτείνουν για την αντιµετώπισή τους την αναθεώρη-

ση συγκεκριµένων διατάξεων των Οδηγιών 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατο-

πιστωτικών µέσων και 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των

επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

(θ) Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συµµετο-

χών στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα

Οι CEBS, CESR και CEIOPS, µε σκοπό την προώθηση της οµοιόµορφης εφαρµο-

γής των διατάξεων της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ «σχετικά µε τους διαδικαστικούς

κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της από-

κτησης και της αύξησης συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του

χρηµατοπιστωτικού τοµέα», εξέδωσαν το ∆εκέµβριο του 2008 κείµενο Κατευθυ-

ντήριων Γραµµών, το οποίο εστιάζει στις ακόλουθες θεµατικές:

■ κοινή ερµηνεία σχετικά µε τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότη-

τας του υποψηφίου αγοραστή που καθορίζονται στην Οδηγία 2007/44/ΕΚ µε

γνώµονα την ενίσχυση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών σχετικά,

■ καθορισµός κατάλληλου πλαισίου συνεργασίας προκειµένου να διασφαλι-

στεί η αποτελεσµατική και έγκαιρη ροή πληροφοριών µεταξύ των εποπτι-

κών αρχών, λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµένο χρόνο που παρέχεται

στο πλαίσιο της Οδηγίας για την ολοκλήρωση των προληπτικών αξιολο-

γήσεων, και 

■ καθιέρωση ενός πλήρους και οµοιόµορφου καταλόγου πληροφοριών που οι

υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να περιλαµβάνουν στις ανακοινώσεις τους

προς τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. 

3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

3.1. ¡fiÌÔ˜ 3723/2008 «∂Ó›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂ-
ÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜»

Το ∆εκέµβριο του 2008 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ν. 3723/2008 για την ενίσχυση

της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διε-

θνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Πρόκειται ειδικότερα για το πρόγραµµα ενί-

σχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας, ύψους 28 δισ. ευρώ, το οποίο

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν αντίστοιχο µε σχετικά προ-

γράµµατα και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ν. 3723/2008 περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις πυλώνες µέτρων:
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■ Παροχή στα πιστωτικά ιδρύµατα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο οµολόγων του

συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ έναντι αγοράς από το ∆ηµόσιο προνοµιούχων

µετοχών των πιστωτικών ιδρυµάτων που εκδίδονται µε αύξηση του µετο-

χικού τους κεφαλαίου και παρέχουν δικαίωµα σταθερής απόδοσης 10% επί

του εισφερόµενου κεφαλαίου. Οι ως άνω προνοµιούχες µετοχές εξαγορά-

ζονται από το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεωτικά στην τιµή διάθεσης, µετά

πάροδο πέντε ετών ή και προαιρετικά σε προγενέστερο χρόνο και πάντως

µετά την 1.7.2009 µε έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Εφόσον δεν εί-

ναι δυνατή η κατά τα ως άνω εξαγορά λόγω του ότι δεν πληρούται ο δεί-

κτης κεφαλαιακής επάρκειας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, οι εν

λόγω προνοµιούχες µετοχές που εκδίδονται σύµφωνα µε τα προαναφερθέ-

ντα µετατρέπονται σε κοινές µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και

Οικονοµικών µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

■ Παροχή στα πιστωτικά ιδρύµατα, έναντι προµήθειας, εγγυήσεων του

Ελληνικού ∆ηµοσίου συνολικού ύψους 15 δισ. ευρώ για δάνεια που θα συ-

ναφθούν µέχρι τις 31.12.2009 µε ή χωρίς έκδοση τίτλων που θα έχουν

διάρκεια από τρεις µήνες έως τρία έτη. 

■ Παροχή στις τράπεζες ειδικών οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους

8 δισ. ευρώ έναντι προµήθειας ή έναντι εκχώρησης στο ∆ηµόσιο ισόποσου

σχεδόν χαρτοφυλακίου δανείων τους προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις και

νοικοκυριά. Τα οµόλογα αυτά θα ρευστοποιούνται από τις τράπεζες και το

προϊόν της ρευστοποίησης θα διατίθεται σε στεγαστικά δάνεια και σε µι-

κροµεσαίες επιχειρήσεις µε ανταγωνιστικούς όρους.

Σε όσα πιστωτικά ιδρύµατα κάνουν χρήση των δύο πρώτων πυλώνων, παρέχεται

δικαίωµα συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο διοικητικό τους συµβούλιο

µέσω εκπροσώπου του που δύναται να ορίζεται ως πρόσθετο µέλος του διοικητι-

κού συµβουλίου. Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου θα έχει το δικαίωµα αρ-

νησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων

και την πολιτική παροχών προς τον Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα

λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τους γενικούς διευθυντές και

τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών

ή εφόσον κρίνει ότι η απόφαση αυτή δύναται να θέσει σε κίνδυνο τα συµφέροντα

των καταθετών ή να επηρεάσει ουσιωδώς τη φερεγγυότητα και την εύρυθµη λει-

τουργία του πιστωτικού ιδρύµατος. Σε κάθε περίπτωση, ορίζεται ότι οι αποδοχές

αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το σύνολο των αποδοχών του ∆ιοικητή της Τρά-

πεζας της Ελλάδος, ενώ για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο γίνεται χρήση των

µέτρων αυτών καταργούνται οι πάσης φύσεως πρόσθετες απολαβές των ίδιων προ-

σώπων. Τέλος ορίζεται ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα η διανοµή µερισµάτων

στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 35%. 



30

3.2. ¡fiÌÔ˜ 3714/2008 «¶ÚÔÛÙ·Û›· ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

Στις 30 Οκτωβρίου 2008 ψηφίστηκε ο ν. 3714/2008 «Προστασία δανειοληπτών και

άλλες διατάξεις», µε τον οποίο, µεταξύ άλλων, αυξήθηκε το ποσοστό κάλυψης για

το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυµα που καλύπτε-

ται από το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων, από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε

εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ µέχρι τις 31.12.2011. 

Γ. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ (√∞¶π) 

Το Μάιο του 2008 επήλθε τροποποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας της IOSCO για

τους Οργανισµούς αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (εφεξής ΟΑΠΙ) αναφο-

ρικά µε: 

■ την ποιότητα και την ακεραιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης (υπό α), 

■ την ανεξαρτησία των ΟΑΠΙ και την αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης

συµφερόντων (υπό β),

■ τις ευθύνες των ΟΑΠΙ προς το επενδυτικό κοινό και τους εκδότες (υπό γ),

και 

■ τη γνωστοποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας των ΟΑΠΙ και την επικοινω-

νία µε τους φορείς της αγοράς.

(α) Ποιότητα και ακεραιότητα των διαδικασιών αξιολόγησης

Σε σχέση µε την ενίσχυση της ποιότητας και της ακεραιότητας των διαδικασιών

αξιολόγησης, µεταξύ άλλων, προβλέφθηκε ότι οι ΟΑΠΙ:

■ δεν θα επιτρέπεται να κάνουν προτάσεις ή συστάσεις αναφορικά µε το σχε-

διασµό δοµηµένων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, τα οποία αποτιµούν, 

■ θα πρέπει να υιοθετούν εύλογα µέτρα, ώστε να διασφαλίζουν ότι η πληρο-

φόρηση που χρησιµοποιούν έχει επαρκή ποιοτικά χαρακτηριστικά και συµ-

βάλλει σε µια αξιόπιστη αποτίµηση, 

■ θα πρέπει να καθιερώσουν και να εφαρµόζουν έναν αυστηρό µηχανισµό

περιοδικής αναθεώρησης των µεθοδολογιών και των υποδειγµάτων που

χρησιµοποιούν, και 
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■ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε

την αναθεώρηση και την πιθανή υποβάθµιση υφιστάµενης αποτίµησης

ενός δοµηµένου χρηµατοπιστωτικού προϊόντος διενεργείται µε αντικειµε-

νικό τρόπο.

(β) Ανεξαρτησία των ΟΑΠΙ και αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συµ-

φερόντων

Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ΟΑΠΙ και την αποφυγή σύγκρουσης

συµφερόντων, ορίστηκε ότι οι ΟΑΠΙ θα πρέπει:

■ να αποθαρρύνουν το “ratings shopping” και να γνωστοποιούν στις ανα-

κοινώσεις τους εάν ο εκδότης ενός δοµηµένου χρηµατοπιστωτικού προϊό-

ντος έχει ενηµερώσει ότι είναι δηµόσια διαθέσιµη όλη η σχετική πληρο-

φόρηση για το υπό αξιολόγηση προϊόν, 

■ να γνωστοποιούν εάν οποιοσδήποτε εκδότης, διαχειριστής, χρηµατοδότης

ή άλλος πελάτης και οι θυγατρικές του κατέχουν στα ετήσια έσοδα του

ΟΑΠΙ ποσοστό µεγαλύτερο από 10%, και 

■ να διενεργούν περιοδικές αναθεωρήσεις στις πολιτικές και πρακτικές µε

τις οποίες διαµορφώνονται οι αµοιβές των αναλυτών στους ΟΑΠΙ, ώστε να

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω πολιτικές και πρακτικές δεν επηρεάζουν την

αντικειµενικότητα της διαδικασίας αποτίµησης των ΟΑΠΙ.

(γ) Ευθύνες των ΟΑΠΙ προς το επενδυτικό κοινό και τους εκδότες

Τέλος, σε σχέση µε την ευθύνη των ΟΑΠΙ προς το επενδυτικό κοινό και τους εκ-

δότες, σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις που επήλθαν, µεταξύ άλλων, οι ΟΑΠΙ θα

πρέπει:

■ να δηµοσιεύουν επιβεβαιωµένη και ποσοτικοποιηµένη ιστορική πληροφό-

ρηση αναφορικά µε την επίδοση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων, και,

όπου είναι εφικτό, τυποποιηµένη πληροφόρηση, ώστε να µπορούν οι επεν-

δυτές να πραγµατοποιούν συγκρίσεις στις επιδόσεις που εµφανίζουν οι

αξιολογήσεις που προέρχονται από διαφορετικούς ΟΑΠΙ, και 

■ να επισηµαίνουν τα χαρακτηριστικά και τους περιορισµούς κάθε πιστολη-

πτικής αξιολόγησης, καθώς και τους περιορισµούς που αντιµετωπίζουν στο

να επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη.
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1.2. π‰ÈˆÙÈÎ¿ ÌÂÙÔ¯ÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È· (private equities)

Τον Ιούνιο του 2008 δηµοσιεύτηκε έκθεση της IOSCO για τα ιδιωτικά µετοχικά κε-

φάλαια, σκοπός της οποίας ήταν η καταγραφή των κινδύνων που προκαλούνται

από τις δραστηριότητες των ιδιωτικών µετοχικών κεφαλαίων (private equities)

και ο προσδιορισµός των δράσεων για την αντιµετώπισή τους. 

Σύµφωνα µε την έκθεση της IOSCO, οι κίνδυνοι που συνδέονται µε τη λειτουργία της

αγοράς των ιδιωτικών µετοχικών κεφαλαίων και οι οποίοι ενδέχεται να θέσουν σε δια-

κινδύνευση τη σταθερότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών είναι, µεταξύ άλλων:

■ το υψηλό επίπεδο µόχλευσης, 

■ η εφαρµογή ενδεχόµενων πρακτικών κατάχρησης αγοράς, 

■ οι συγκρούσεις συµφερόντων, και 

■ η έλλειψη διαφάνειας στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας των εν λόγω κε-

φαλαίων.

1.3. ∫ÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÂ ÎÂÊ¿Ï·È· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ 

Τον Οκτώβριο του 2008, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σε διε-

θνές επίπεδο για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών, η οποία έχει

κλονιστεί εξαιτίας της κρίσης, η IOSCO δηµοσίευσε µια σειρά προτύπων τα οποία

θα πρέπει να υιοθετούνται από τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύουν σε κεφά-

λαια αντιστάθµισης κινδύνου (funds of hedge funds). 

Τα πρότυπα αφορούν κυρίως το νοµικό και τον οικονοµικό έλεγχο που πρέπει να

διενεργείται, καθώς και τον έλεγχο για τη ρευστότητα των εν λόγω κεφαλαίων.

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ πÎ·ÓfiÙËÙ·˜ 

Το Νοέµβριο του 2008 υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση Κανονι-

σµού σχετικά µε τους Οργανισµούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (εφε-

ξής ΟΑΠΙ). Αναγνωρίζοντας ότι οι ΟΑΠΙ συνέβαλαν σηµαντικά στη χρηµατοπιστω-

τική κρίση, στο µέτρο που αφενός µεν δεν αξιολόγησαν ορθά ορισµένα χρηµατοπι-

στωτικά προϊόντα και αφετέρου δεν προσάρµοσαν έγκαιρα τις αξιολογήσεις τους

ακόµη και όταν εκδηλώθηκαν προβλήµατα στην αγορά, µε την πρόταση Κανονισµού

επιδιώκεται η συνολική ρύθµιση της λειτουργίας και της εποπτείας των ΟΑΠΙ. 
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Ο Κανονισµός θα εφαρµόζεται σε αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίες:

■ προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για κανονιστικούς ή άλλους σκοπούς

από κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις επενδύσεων, ασφαλιστι-

κές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισµούς συλλογικών

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή ιδρύµατα επαγγελµατικών συ-

νταξιοδοτικών παροχών, και 

■ κοινοποιούνται δηµοσίως ή διανέµονται µε την καταβολή συνδροµής.

Για να είναι δυνατή η χρήση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας από τα ως

άνω κοινοτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θα πρέπει:

■ αφενός µεν οι αξιολογήσεις αυτές να εκδίδονται από ΟΑΠΙ που είναι εγκα-

τεστηµένοι στην Κοινότητα, και

■ αφετέρου οι ΟΑΠΙ αυτοί να είναι εγγεγραµµένοι σύµφωνα µε τις σχετικές

προβλέψεις του Κανονισµού.

Η πρόταση Κανονισµού περιέχει ρυθµίσεις που αφορούν, µεταξύ άλλων:

■ τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ΟΑΠΙ σε ό,τι αφορά

την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας,

■ τη διαδικασία εγγραφής των ΟΑΠΙ, καθώς και της ανάκλησης αυτής,

■ την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού, και

■ τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών και τη συνεργασία µε τρίτες

χώρες. 

2.2. π‰ÈˆÙÈÎ¤˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ˜

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον Ιούλιο του 2008 µελέτη επιπτώσεων ανα-

φορικά µε την καθιέρωση ενός ενιαίου πλαισίου για τις ιδιωτικές τοποθετήσεις σε

κοινοτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, η έλλειψη ενός ενι-

αίου νοµοθετικού πλαισίου σε κοινοτικό επίπεδο:

■ επιβάλλει πρόσθετο κόστος συναλλαγών, 

■ προκαλεί σηµαντική νοµική αβεβαιότητα, και 

■ αποτρέπει την πραγµατοποίηση τέτοιου είδους συναλλαγών. 

Συνεπώς, αναγνωρίζεται σε πρώτο στάδιο η ανάγκη για την καθιέρωση ενός ενι-

αίου, αποτελεσµατικού καθεστώτος ιδιωτικών τοποθετήσεων σε κοινοτικό επίπεδο. 



34

2.3. ª¤ÙÚ· ··ÁfiÚÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÔÈ¯ÙÒÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (short-selling)

Το Σεπτέµβριο του 2008 η CESR δηµοσίευσε συνοπτικό πίνακα αναφορικά µε τα

µέτρα που ισχύουν ή πρόκειται να ληφθούν ανά κράτος µέλος σε σχέση µε την

απαγόρευση της πρακτικής των ανοιχτών πωλήσεων (short-selling). Ο εν λόγω

πίνακας επικαιροποιείται έκτοτε σε διαρκή βάση µε νέα στοιχεία από τα κράτη µέλη.

Στη συνέχεια, το ∆εκέµβριο του 2008, η CESR κάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους

φορείς να υποβάλουν τις απόψεις τους αναφορικά µε πρακτικά ζητήµατα που ανέ-

κυψαν ως αποτέλεσµα της επιβολής προσωρινών µέτρων απαγόρευσης των ακά-

λυπτων ανοιχτών πωλήσεων, καθώς και ως προς το ποια θα πρέπει να είναι τα µέ-

τρα που θα πρέπει να λάβει σχετικά η CESR, τόσο σε βραχυπρόθεσµο όσο και σε

µακροπρόθεσµο επίπεδο.

2.4. ∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÂÍˆ-¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁÒÁˆÓ

Το Σεπτέµβριο του 2008 δηµοσιεύτηκε Ανακοίνωση του Επιτρόπου για την Εσωτε-

ρική Αγορά σχετικά µε την πρόθεσή του να διερευνήσει τον τρόπο λειτουργίας της

εξω-χρηµατιστηριακής αγοράς παραγώγων µε σκοπό την εφαρµογή διαδικασιών

άµβλυνσης των κινδύνων που προέρχονται από τα πιστωτικά παράγωγα και συ-

γκεκριµένα από τις συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης (CDS), καθώς και

τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού κεντρικού αντισυµβαλλοµένου για τα εν λόγω

παράγωγα. 

Προκειµένου να διερευνηθεί το θέµα, δηµιουργήθηκε Οµάδα Εργασίας υπό το συ-

ντονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι από

ένα µεγάλο αριθµό φορέων (CEBS, CESR, CEIOPS, EBF, ISDA, FESE, SIFMA,

EFAMA, ECB, EACH, LIBA). Οι διαδικασίες κινήθηκαν εντός του 2008 µε ταχύ-

τατους ρυθµούς και, εντός του 2009, αναµένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η

επίσηµη δέσµευση των διαπραγµατευτών των CDS για τη µεταφορά όλων των

συµβολαίων προς εκκαθάριση σε έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς κεντρικούς

αντισυµβαλλοµένους.
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3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

3.1. ∞ÓÔÈÎÙ¤˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜

Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/485/23.9.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ανοικτές πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χρη-

µατιστήριο Αθηνών, καθιερώθηκε η υποχρέωση τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα

οποία εισάγουν στο σύστηµα συναλλαγών εντολή για την κατάρτιση συναλλαγής

πώλησης µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, να δηλώνουν κατά την

εισαγωγή της εντολής πώλησης ότι πρόκειται για «εντολή ανοικτής πώλησης»

(flagging). 

Σύµφωνα µε την ίδια Απόφαση, τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα έπρεπε να γνω-

στοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αυθηµερόν κάθε καθαρή αρνητική θέση

επί συγκεκριµένης µετοχής, η οποία υπερέβαινε το 0,1% του αριθµού των µετοχών

της εκδότριας εταιρείας ή κάθε µεταβολή αρνητικής θέσης (αύξηση ή µείωση) που

είχε ήδη γνωστοποιηθεί.

Στη συνέχεια, µε την Απόφαση 1/488/10.10.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µε την οποία τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα από-

φαση 1/485/23.9.2008, καθιερώθηκε η απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων µε

άµεση ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2008 έως 31 Οκτωβρίου 2008. Η ανωτέρω απα-

γόρευση δεν καταλάµβανε υπό τις ειδικά προβλεπόµενες σε αυτήν προϋποθέσεις

τους Ειδικούς ∆ιαπραγµατευτές.

Το ∆εκέµβριο του 2008, µε την Απόφαση 15/493/11.12.2008 του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς παρατάθηκε η ως άνω απαγόρευση των

ανοικτών πωλήσεων µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έως την 31

Μαΐου 2009.
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ΙΙ. Λοιπές ρυθµιστικές πρωτοβουλίες 

Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων 

1. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎ‹˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÔÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È ÏËÚÔ-

ÊÔÚÈÒÓ ·fi Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

Το Φεβρουάριο του 2008 δηµοσιεύτηκε η Π∆/ΤΕ 2606/21.2.2008 για την «Κωδικο-

ποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιο-

δική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα πιστωτικά ιδρύµατα για σκοπούς άσκη-

σης εποπτείας – Αντικατάσταση 2563/19.7.2005 – καθορισµός προσώπων που

έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα». Η αναµόρφωση του περιεχοµένου

της Π∆/ΤΕ 2563/19.7.2005 ως προς τα υποβαλλόµενα για σκοπούς εποπτείας στην

Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία, κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου:

■ τα υποβαλλόµενα στοιχεία των εποπτευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων να

ανταποκρίνονται στο νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας µε τη χρήση των

Κοινών Υποδειγµάτων Υποβολής Εποπτικών Αναφορών που έχουν προταθεί

από τη CEBS,

■ οι βασικές οικονοµικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που εφαρ-

µόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα να υποβάλλονται βάσει των προτα-

θέντων από την Επιτροπή Υποδειγµάτων Παροχής Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης, και

■ να αντικατασταθούν ή να προστεθούν όπου απαιτείται, πίνακες εποπτικής

πληροφόρησης, λόγω των σηµαντικών αλλαγών που επήλθαν στο νοµοθε-

τικό και κανονιστικό πλαίσιο, κατάλληλα προσαρµοσµένων στις εξελίξεις,

και µεριµνώντας ταυτόχρονα για τη µείωση του διοικητικού βάρους που

ενέχει για τους υπόχρεους η υποβολή των εποπτικών αναφορών.

1.2. ∂È‰ÈÎ¤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 

ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·

Το Φεβρουάριο του 2008 δηµοσιεύτηκε η Π∆/ΤΕ 2604/4.2.2008 για την «Απόκτη-

ση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο

επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα», µε την οποία απλοποιείται η διαδι-

κασία αξιολόγησης των «ειδικών συµµετοχών» που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύ-

µατα σε επιχειρήσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
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B. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. ™Ùfi¯ÔÈ Î·È ·Ú¯¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ 

Το Φεβρουάριο του 2008 εκδόθηκε από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαι-

αγοράς (εφεξής IOSCO) αναθεωρηµένο κείµενο αρχών αναφορικά µε τη ρυθµιστι-

κή παρέµβαση στις κεφαλαιαγορές. Σύµφωνα µε την IOSCO, οι τρεις στόχοι στους

οποίους βασίζεται η ρυθµιστική παρέµβαση στις κεφαλαιαγορές συνίστανται:

■ στην προστασία των επενδυτών,

■ τη διασφάλιση δίκαιου, αποτελεσµατικού και διαφανούς τρόπου λειτουρ-

γίας των αγορών, και

■ τη µείωση του συστηµικού κινδύνου. 

Όπως επισηµαίνεται, παρά τις διαφορές που παρουσιάζει η δοµή και η διάρθρωση

των επιµέρους εθνικών/τοπικών αγορών, οι στόχοι αυτοί αποτελούν τη βάση ενός

αποτελεσµατικού συστήµατος ρυθµιστικής παρέµβασης στις κεφαλαιαγορές στο

σύνολό τους που διασφαλίζει την ακεραιότητα, επέκταση και ανάπτυξή τους. Τα

µέσα υλοποίησης των στόχων αυτών, οι οποίοι συνδέονται στενά µεταξύ τους και

ενδέχεται να επικαλύπτονται σε ορισµένες περιπτώσεις, αποτυπώνονται σε τριά-

ντα (30) αρχές, που θα πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε την IOSCO σε ό,τι αφορά

τη ρυθµιστική παρέµβαση στις κεφαλαιαγορές από όλα τα µέλη της. 

Το κείµενο χωρίζεται σε τρία µέρη, εκ των οποίων:

■ στο πρώτο µέρος αναλύονται οι τρεις ως άνω επιµέρους στόχοι και περιέ-

χονται οι τριάντα αρχές που αποτελούν τα µέσα υλοποίησής τους, 

■ στο δεύτερο µέρος καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέ-

τουν οι ρυθµιστικές και εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών, περιγράφε-

ται ο δυνητικός ρόλος της αυτορρύθµισης και αναλύεται η ανάγκη συνερ-

γασίας µεταξύ των επιµέρους αρχών, και 

■ στο τρίτο µέρος γίνεται µια συνολική θεώρηση της πρακτικής εφαρµογής

των αρχών που ορίζεται ότι πρέπει να τηρούνται µε ειδικές αναφορές

στους εκδότες, τα συλλογικά επενδυτικά σχήµατα, τους διαµεσολαβούντες

χρηµατοπιστωτικούς φορείς, τη δευτερογενή αγορά και την εκκαθάριση

και το διακανονισµό των συναλλαγών.
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2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. √‰ËÁ›· 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ 

2.1.1. Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τον Απρίλιο του 2008 δηµοσιεύτηκε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντικεί-

µενο της οποίας ήταν η διερεύνηση της σκοπιµότητας διεύρυνσης του πεδίου

εφαρµογής επιµέρους διατάξεών της σε µη µετοχικά χρηµατοπιστωτικά προϊόντα.

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έκθεσης, δεν διαφαίνεται στο παρόν στάδιο

ανάγκη νοµοθετικής παρέµβασης σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε τις υποχρεώ-

σεις διαφάνειας πριν και µετά τη διαπραγµάτευση για συναλλαγές σε κατηγορίες

χρηµατοπιστωτικών µέσων άλλων από µετοχές. Κατά την ίδια έκθεση, στην οποία

γίνεται επίκληση σχετικής Συµβουλής της CESR προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

και Έκθεσης του European Securities Markets Expert Group, οι ισχύουσες εθνι-

κές ρυθµίσεις φαίνεται ότι λειτουργούν ικανοποιητικά, καθώς επίσης και η αυτορ-

ρύθµιση, η οποία θα πρέπει ωστόσο να ενισχυθεί. 

Περαιτέρω, την 1η Ιουλίου 2008 δηµοσιεύτηκε κείµενο διαβούλευσης της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, σκοπός του οποίου ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης τυχόν πε-

ριπτώσεων µη συνεπούς ενσωµάτωσης ή εσφαλµένης εφαρµογής από τα κράτη

µέλη της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλί-

ου «για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων» (ΜiFID), καθώς επίσης και της

Οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την εφαρµογή της οδηγίας

2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τις

οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύ-

σεων, καθώς και τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδη-

γίας». Στις 4 Νοεµβρίου 2008 δηµοσιεύτηκε έκθεση µε τα αποτελέσµατα της προ-

αναφερθείσας διαβούλευσης, τα οποία ανέδειξαν τη, σε γενικές γραµµές, ορθή και

συνεπή ενσωµάτωση των ως άνω Οδηγιών από τα κράτη µέλη. Ωστόσο, αναδεί-

χτηκαν και θέµατα που χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης από τις αρµόδιες αρ-

χές, όπως, ενδεικτικά, οι κανόνες για τη βέλτιστη εκτέλεση και την εκτέλεση

εντολών για τα µη σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, καθώς επίσης και οι κα-

νόνες για τις υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής διαφάνειας για τους συστηµατι-

κούς εσωτερικοποιητές.
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2.1.2. Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών

Κινητών Αξιών (CESR)

(α) Αλλαγές στο περιεχόµενο και τη λειτουργία της βάσης δεδοµένων της

MiFID

Σε συνέχεια κειµένου διαβούλευσης που δηµοσίευσε αναφορικά µε τη βελτίωση

της λειτουργίας της βάσης δεδοµένων που οφείλει να τηρεί στο πλαίσιο της MiFID

(MiFID database), η CESR ανακοίνωσε το Φεβρουάριο του 2008 µια σειρά τροπο-

ποιήσεων σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο και τη λειτουργία της εν λόγω βάσης δε-

δοµένων µε σκοπό:

■ τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της, 

■ τη διευκόλυνση της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων της, και

■ την αποτελεσµατικότερη παρουσίαση των στοιχείων προς τους φορείς της

αγοράς. 

Οι τροποποιήσεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ το Μάρτιο του 2008.

(β) Οδηγός ιδιωτών επενδυτών για την παροχή προστασίας στο πλαίσιο

της MiFID

Στις 7 Μαρτίου 2008 εκδόθηκε από τη CESR οδηγός για τους ιδιώτες επενδυτές

αναφορικά µε την Οδηγία «για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID)».

Σκοπός του εν λόγω οδηγού είναι να εξηγήσει σε απλή και κατανοητή γλώσσα τα

δικαιώµατα που απορρέουν για τους επενδυτές από την Οδηγία αυτή. 

Ο οδηγός, ο οποίος µεταφράστηκε από τα µέλη της CESR σε αρκετές γλώσσες, και,

µεταξύ άλλων, και στα ελληνικά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαµβάνει

τρία µέρη, εκ των οποίων:

■ το πρώτο µέρος αφορά το στάδιο πριν από τη συναλλαγή, στο οποίο ο επεν-

δυτής πρέπει να λάβει πληροφόρηση για την κατηγορία στην οποία υπά-

γεται, τις υπηρεσίες που µπορεί να του παρασχεθούν και την πληροφόρη-

ση που υποχρεούται να του παράσχει η επιχείρηση που του παρέχει επεν-

δυτικές υπηρεσίες,

■ το δεύτερο µέρος αναφέρεται στη σύναψη της συναλλαγής και παρέχο-

νται εξηγήσεις αναφορικά µε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται

κατά τη λήψη και την εκτέλεση εντολών και την πληροφόρηση που παρέ-

χεται στον επενδυτή κατά και µετά τη συναλλαγή, και

■ στο τρίτο µέρος του οδηγού αναφέρονται ορισµένες από τις κύριες υπο-

χρεώσεις της επιχείρησης επενδύσεων ή του πιστωτικού ιδρύµατος που

παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν άµεσα τον επενδυτή,
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όπως η υποχρέωση αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων, οι όροι φύλαξης

των χρηµατοπιστωτικών µέσων του επενδυτή και η διαχείριση παραπόνων.

(γ) Έκδοση οδηγιών της CESR προς τα µέλη της αναφορικά µε την επο-

πτεία εφαρµογής της MiFID

Στο πλαίσιο των εργασιών της για την προώθηση της εποπτικής σύγκλισης, η

CESR δηµοσίευσε τον Οκτώβριο του 2008 οδηγίες προς τα µέλη της αναφορικά µε

την εποπτεία εφαρµογής συγκεκριµένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ και,

ειδικότερα, των διατάξεων για τις συγκρούσεις συµφερόντων, τη βέλτιστη εκτέλε-

ση και τις αντιπαροχές. 

(δ) Πεδίο εφαρµογής της MiFID σχετικά µε την υποχρέωση γνωστοποί-

ησης συναλλαγών

Η CESR δηµοσίευσε το Νοέµβριο του 2008 κείµενο διαβούλευσης σκοπός του οποί-

ου είναι η αναθεώρηση από τη CESR των κατευθυντήριων γραµµών που είχε εκ-

δώσει παλαιότερα αναφορικά µε τη γνωστοποίηση των συναλλαγών µε άµεσο στό-

χο την πλήρη σύγκλιση των πρακτικών που εφαρµόζονται από τα µέλη της. Η

αναθεώρηση επικεντρώνεται στο πεδίο εφαρµογής της υποχρέωσης για τη γνω-

στοποίηση των συναλλαγών (δηλαδή, σε τι συνίσταται η «εκτέλεση µιας συναλλα-

γής» για τους σκοπούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης γνωστοποίησής της) και στις

τυχόν δυσκολίες που έχουν αντιµετωπίσει τα µέλη της CESR από την ύπαρξη δια-

φορετικού πεδίου εφαρµογής της υποχρέωσης γνωστοποίησης των συναλλαγών. 

(ε) Επίδραση της εφαρµογής της MiFID στη λειτουργία των δευτερογε-

νών αγορών

Η CESR δηµοσίευσε το Νοέµβριο του 2008 κείµενο διαβούλευσης αναφορικά µε

την επίδραση της εφαρµογής της MiFID στη λειτουργία των δευτερογενών αγο-

ρών και, ειδικότερα, σε θέµατα διαφάνειας, κόστους συναλλαγών, καθώς και ωφε-

λειών και µειονεκτηµάτων που ανακύπτουν σχετικά. 

(στ) Προϋποθέσεις διαφάνειας στους µη µετοχικούς τίτλους

Το ∆εκέµβριο του 2008 η CESR δηµοσίευσε κείµενο διαβούλευσης µε σκοπό τη διε-

ρεύνηση της ενδεχόµενης ανάγκης καθιέρωσης απαιτήσεων διαφάνειας –ανάλο-

γων µε εκείνες που ισχύουν για τους µετοχικούς τίτλους σύµφωνα µε τα προβλε-

πόµενα στην Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID)– µε έµφαση στις απαιτήσεις µετα-συ-

ναλλακτικής διαφάνειας. 
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Οι αγορές τις οποίες αφορά το κείµενο διαβούλευσης είναι οι αγορές των εταιρικών

οµολόγων, των πιστωτικών παραγώγων και των δοµηµένων χρηµατοπιστωτικών

προϊόντων. Επίσης, η CESR επιθυµεί να εξετάσει κατά πόσο η µετα-συναλλακτική

διαφάνεια συµβάλλει στη διαµόρφωση των τιµών, ενισχύει τις πρακτικές αποτί-

µησης και παρέχει συµπληρωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τη µεταφορά του

πιστωτικού κινδύνου στις δευτερογενείς ευρωπαϊκές αγορές για τα ABS, CDOs,

ABCP και CDS. 

2.2. √‰ËÁ›· 2003/6/∂∫ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜ – ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜

∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ (CESR)

(α) Συνοπτική παρουσίαση των διοικητικών µέτρων και των ποινικών

κυρώσεων των κρατών µελών για την κατάχρηση αγοράς

Το Φεβρουάριο του 2008 η CESR δηµοσίευσε συνοπτική παρουσίαση της έκθεσής

της αναφορικά µε τα διοικητικά µέτρα και τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλο-

νται σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες των κρατών µελών για την κατάχρηση αγοράς.

Σκοπός της έκθεσης ήταν η ενηµέρωση των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και των φορέων της αγοράς για τα διαφορετικά νοµικά πλαίσια που ισχύ-

ουν στα κράτη µέλη σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων και διοικητικών µέτρων

σε περιπτώσεις παραβιάσεων των διατάξεων της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κα-

τάχρηση αγοράς.

(β) Εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς

Η CESR συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για την επίτευξη της µεγαλύτερης δυ-

νατής σύγκλισης σε ό,τι αφορά την εφαρµογή της Οδηγίας για την κατάχρηση

αγοράς, δηµοσίευσε το Μάιο και τον Οκτώβριο του 2008 κείµενα διαβούλευσης

αναφορικά µε: 

■ την εναρµόνιση των προϋποθέσεων για την κατάρτιση των καταλόγων των

προσώπων που έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πληροφόρηση, 

■ τη συλλογή σχολίων για την υποβολή γνωστοποιήσεων για ύποπτες συ-

ναλλαγές,

■ τις πράξεις σταθεροποίησης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου και τα προ-

γράµµατα σταθεροποίησης ιδίων µετοχών, 

■ τον ορισµό της προνοµιακής πληροφορίας, και

■ τη διάδοση φηµών.
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Αναφορικά µε το πρώτο θέµα, οι προτεινόµενες από τη CESR κατευθυντήριες

γραµµές αφορούν πρακτικά ιδίως ζητήµατα, όπως η κατηγοριοποίηση προσώπων

που συνήθως έχουν πρόσβαση σε προνοµιακή πληροφόρηση ανάλογα µε τη δρα-

στηριότητα που ασκούν και τη θέση που κατέχουν στην εταιρεία, η γλώσσα στην

οποία θα πρέπει να συντάσσονται οι κατάλογοι, καθώς και ζητήµατα ανάθεσης της

κατάρτισης των εν λόγω καταλόγων σε τρίτους (outsourcing). 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της υποβολής γνωστοποιήσεων για ύποπτες συναλλαγές

στην αρµόδια εποπτική αρχή, οι προτεινόµενες από τη CESR κατευθυντήριες

γραµµές αφορούν τα κριτήρια µε τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται οι συναλ-

λαγές που πρέπει να γνωστοποιούνται, καθώς και ποιες πληροφορίες θα πρέπει να

περιλαµβάνονται στη γνωστοποίηση προς την αρµόδια αρχή.

Σε σχέση µε τις πράξεις σταθεροποίησης ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου η CESR

επισηµαίνει, µεταξύ άλλων, ότι αυτές στις οποίες δεν εφαρµόζεται η εξαίρεση από

τις απαγορεύσεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ δεν θα πρέπει να θεωρεί-

ται ότι de facto συνιστούν κατάχρηση αγοράς. 

Σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα που πιθανόν εγείρει ο ορισµός της προνοµιακής πλη-

ροφορίας, η CESR γνωστοποιεί ότι στο παρόν στάδιο δεν αναµένεται να προβεί

στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών, λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα το εν

λόγω ζήτηµα να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείµενης αναθεώρησης της Οδηγίας

2003/6/ΕΚ. 

Σε ό,τι αφορά τέλος, το ζήτηµα της διάδοσης φηµών, η CESR υποστηρίζει ότι οι

εκδότες δεν υποχρεούνται να προβούν σε ανακοίνωση απαντώντας σε φήµες

που δεν εµπεριέχουν ουσιώδεις πληροφορίες και έχουν δηµοσιευτεί στον Τύπο

ή στο διαδίκτυο.

2.3. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÂ ∫ÈÓËÙ¤˜ ∞Í›Â˜

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον Ιούλιο 2008 πρόταση Οδηγίας «για το συ-

ντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)»

µε την οποία προτείνει σηµαντικές τροποποιήσεις στην ισχύουσα Οδηγία

85/611/ΕΟΚ. Ειδικότερα, µε την πρόταση Οδηγίας επιδιώκεται, µεταξύ άλλων: 

■ να αρθούν οι διοικητικοί φραγµοί στη διασυνοριακή διάθεση των ΟΣΕΚΑ

στην ενιαία αγορά, 

■ να αντικατασταθεί το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο από ειδικό έντυ-

πο που θα τιτλοφορείται «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» (Key

Investor Information),
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■ να διευκολυνθούν οι συγχωνεύσεις µεταξύ κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (ειδικότερα,

προτείνεται να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε

τη χορήγηση άδειας για συγχώνευση κεφαλαίων και σχετικά µε τις πλη-

ροφορίες που πρέπει να τίθενται στην περίπτωση αυτή στη διάθεση των

επενδυτών), και 

■ να βελτιωθούν οι µηχανισµοί συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων εθνικών

εποπτικών αρχών.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ και σε συνέχεια σχετικής

κλήσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2008 η CESR δηµοσίευσε

Συµβουλή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε το «διαβατήριο» των εται-

ρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, την έλλειψη οµοφω-

νίας µεταξύ των µελών της ως προς τα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν από

την εφαρµογή του διαβατηρίου των εταιρειών διαχείρισης των ΟΣΕΚΑ. Συγκεκρι-

µένα, ορισµένα από τα µέλη της διαφώνησαν µε το περιεχόµενο της εν λόγω Συµ-

βουλής συνολικά, ενώ ορισµένα άλλα µέλη εξέφρασαν τη διαφωνία τους σε επιµέ-

ρους ζητήµατα. Τα βασικά σηµεία της Συµβουλής αφορούσαν κυρίως:

■ τον ορισµό της έδρας για τους ΟΣΕΚΑ, τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

και τους θεµατοφύλακες,

■ το εφαρµοστέο δίκαιο και την κατανοµή των εποπτικών αρµοδιοτήτων, και

■ την εποπτεία σε συνεχή βάση ενός ΟΣΕΚΑ.

2.4. ∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÛÂ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜

2.4.1. TARGET2-Securities

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε ανακοίνωσή της στις 17 Ιουλίου 2008 αποφά-

σισε να προχωρήσει στην υλοποίηση της πλατφόρµας διακανονισµού TARGET2-

Securities, σε συνέχεια των θετικών απαντήσεων που έλαβε από την πλειοψηφία

των ευρωπαϊκών κεντρικών αποθετηρίων αξιών στην πρόσκλησή της για την εκ-

δήλωση πρόθεσης συµµετοχής των αποθετηρίων στην εν λόγω πλατφόρµα.

2.4.2. Συστάσεις CESR-ESCB για την εκκαθάριση και το διακανονισµό 

σε κινητές αξίες

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του EcoFin του Ιουνίου 2008 αποφασίστηκε να ολο-

κληρωθεί η εφαρµογή των προτύπων CESR-ESCB για την εκκαθάριση και το δια-

κανονισµό σε κινητές αξίες, τα οποία είχαν δηµοσιευτεί το 2004, όµως δεν είχαν
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τελικώς εφαρµοστεί, δίνοντας προτεραιότητα στην εφαρµογή του Κώδικα ∆εοντο-

λογίας για την Εκκαθάριση και το ∆ιακανονισµό. 

Από το πεδίο εφαρµογής των εν λόγω συστάσεων εξαιρέθηκαν οι τράπεζες θεµα-

τοφύλακες, ώστε να µην υπάρξει ρυθµιστική επικάλυψη µε τις διατάξεις της Οδη-

γίας 2006/48/ΕΚ «σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πι-

στωτικών ιδρυµάτων». Ωστόσο, προκειµένου να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνι-

σµού, στο µέτρο που ορισµένα διεθνή κεντρικά αποθετήρια εµπίπτουν στην εφαρ-

µογή των διατάξεων της ανωτέρω Οδηγίας, το EcoFin κάλεσε την CEBS να διε-

ρευνήσει σε συνεργασία µε τη CESR τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι

θεµατοφύλακες, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούνται από τα µέλη της

CEBS αναφορικά µε τη διαχείριση της ηµερήσιας ρευστότητας.

Η CEBS δηµοσίευσε το ∆εκέµβριο του 2008 τα αποτελέσµατα της έρευνάς της,

σύµφωνα µε τα οποία οι συστάσεις που αφορούν τις τράπεζες θεµατοφύλακες που

συµµετέχουν στο σύστηµα εκκαθάρισης και διακανονισµού καλύπτονται από τις

διατάξεις περί κεφαλαιακής επάρκειας και/ή από άλλες σχετικές κοινοτικές δια-

τάξεις µε την εξαίρεση µόνο της περίπτωσης κατά την οποία, οι τράπεζες θεµατο-

φύλακες εσωτερικοποιούν τις διαδικασίες διακανονισµού (internalise settlement

activities), ζήτηµα το οποίο αποφασίστηκε να διερευνηθεί περαιτέρω. 

3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

3.1. ∫·Ù·ÓÔÌ‹ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙË˜ ÙÂÏÈÎ‹˜ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ 

Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÂ ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿

Με την Απόφαση 2/460/10.1.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς για την κατανοµή και τον προσδιορισµό της τελικής τιµής διάθεσης

µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά προσδιορίζονται οι τρόποι κατανο-

µής των µετοχών από τον εκδότη ή τον προσφέροντα µέτοχο στις περιπτώσεις:

■ δηµόσιας προσφοράς µετοχών µε εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά,

■ δηµόσιας προσφοράς ήδη εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά µετοχών, και

■ δηµόσιας προσφοράς µετοχών χωρίς εισαγωγή σε οργανωµένη αγορά.

Επίσης, προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων:

■ οι κατηγορίες των επενδυτών στους οποίους διατίθενται οι µετοχές µε τη

διαδικασία του βιβλίου προσφορών, 

■ η διαδικασία κατανοµής µετοχών σε διάφορες κατηγορίες επενδυτών κα-

τά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, και

■ η τελική τιµή διάθεσης των µετοχών.
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3.2. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ·Ó·‰Ô¯ÒÓ

Με την Απόφαση 3/460/10.1.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς για τον Κανονισµό Αναδοχών ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τις

υποχρεώσεις και την εν γένει συµπεριφορά των πιστωτικών ιδρυµάτων και των

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαµεσολαβούν, σε αναδοχή ή

σε τοποθέτηση κινητών αξιών µε ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, σε δηµόσια προσφο-

ρά και στην εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.

Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων:

■ οι γενικές υποχρεώσεις των Συµβούλων και των Αναδόχων,

■ οι υποχρεώσεις ως προς τη συµµετοχή επενδυτών σε δηµόσια προσφορά,

και

■ οι υποχρεώσεις ως προς τη διαφήµιση.

3.3. ªËÙÚÒÔ ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ 

Με την Απόφαση 4/460/10.1.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς για το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών καταρτίζεται Μητρώο Ειδικών

Επενδυτών, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005

«Ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους

για διαπραγµάτευση».

Στο εν λόγω Μητρώο καταχωρούνται φυσικά πρόσωπα και µικρές και µεσαίες επι-

χειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του εν λόγω νόµου. Με την απόφαση

προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων:

■ η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο, 

■ η χρονική διάρκεια και η ανανέωση εγγραφής,

■ η διαδικασία διαγραφής, και

■ οι υποχρεώσεις εκδότη και προσφέροντος.
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3.4. √ÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÚÈ‰›ˆÓ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

Με την Απόφαση 2/462/7.2.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς για την οργάνωση δικτύου διάθεσης µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων

προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των Ανωνύµων Εταιρειών ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων

Κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ) σε ό,τι αφορά την οργάνωση του δικτύου διάθεσης µεριδίων

των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται, ώστε να προστατεύονται τα συµφέ-

ροντα των µεριδιούχων.

Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων:

■ οι υποχρεώσεις των ΑΕ∆ΑΚ,

■ ο έλεγχος καταλληλότητας των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε

τη διάθεση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, και

■ η τήρηση αρχείου των φυσικών προσώπων που ασχολούνται µε τη διάθεση

µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων.

3.5. ÃÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏ˘ÌÂÚÔ‡˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ (¶ª¢)

Με την Απόφαση 2/477/1.7.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού

διαπραγµάτευσης (ΠΜ∆) εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη

χορήγηση άδειας λειτουργίας Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης σε

ΑΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµα ή διαχειριστή αγοράς.

Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω απόφαση προσδιορίζονται, µεταξύ άλλων:

■ οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας,

■ οι κανόνες λειτουργίας του ΠΜ∆,

■ η ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής, και

■ η δυνατότητα ανάκλησης άδειας λειτουργίας ΠΜ∆ από διαχειριστή αγοράς.
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3.6. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

Στις 18 Ιουλίου 2008 δηµοσιεύτηκε ο «Νέος Αναθεωρηµένος Κανονισµός του

Χρηµατιστηρίου Αθηνών», µε έναρξη ισχύος από τις 22.7.2008.

Στόχος των τροποποιήσεων υπήρξε κατά κύριο λόγο η προσαρµογή των διατάξεών

του τόσο νοµοτεχνικά όσο και ουσιαστικά στις απαιτήσεις του ν. 3606/2007 για τις

αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δί-

καιο η Οδηγία 2004/39/ΕΚ. Οι βασικοί άξονες των αλλαγών που επήλθαν αφορού-

σαν θέµατα:

■ µελών (υπό α), 

■ συναλλαγών (υπό β), και 

■ εταιρικών πράξεων (υπό γ).

(α) Τροποποιήσεις σε θέµατα µελών

Οι τροποποιήσεις σε θέµατα µελών αφορούσαν, µεταξύ άλλων: 

■ την υιοθέτηση των προϋποθέσεων του ν. 3606/2007 για την απόκτηση της

ιδιότητας Μέλους από τις ΕΠΕΥ (συµπεριλαµβανοµένων και των πιστωτι-

κών ιδρυµάτων) για τη δυνατότητα πρόσβασης στις οργανωµένες αγορές

του ΧΑ, 

■ την κατάργηση των εξειδικεύσεων στον Κανονισµό αναφορικά µε την ορ-

γανωτική επάρκεια των Μελών και των Ειδικών ∆ιαπραγµατευτών και

την υιοθέτηση νέων ρυθµίσεων που υποχρεώνουν τα Μέλη να δηλώνουν

τις διαδικασίες που πρόκειται να εφαρµόζουν για την κάλυψη υποχρεώ-

σεων οργανωτικής επάρκειας, σύγκρουσης συµφερόντων και διασφάλισης

της εκτέλεσης εντολών µε βάση την αρχή της βέλτιστης εκτέλεσης,

■ την επάρκεια των στελεχών των Μελών µε την υιοθέτηση της προϋπόθε-

σης για το διορισµό από το Μέλος ενός τουλάχιστον πιστοποιηµένου δια-

πραγµατευτή ανά αγορά (Αξιών ή Παραγώγων),

■ την απλοποίηση της διαδικασίας απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην

αγορά παραγώγων µε την κατάργηση της υποχρεωτικής υπογραφής συµ-

βάσεων και την αντικατάστασή της µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος

Μέλους που θα έχει την έννοια της προσχώρησης στους όρους του Κανονι-

σµού και αποδοχής τους, και 

■ τη θέσπιση κοινών ρυθµίσεων διαφάνειας για τους Ειδικούς ∆ιαπραγµα-

τευτές Αξιών και Παραγώγων, καθώς και την άρση της απαγόρευσης διε-

νέργειας ειδικής διαπραγµάτευσης επί ιδίων µετοχών.
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(β) Τροποποιήσεις σε θέµατα συναλλαγών

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν σε θέµατα συναλλαγών αφορούσαν κυρίως: 

■ την υιοθέτηση νέων κανόνων για τις προσυµφωνηµένες συναλλαγές

αξιών, ώστε να είναι ανταγωνιστικές των ανάλογων εξωχρηµατιστηριακών

(OTC) συναλλαγών,

■ την υιοθέτηση ειδικού κεφαλαίου στον Κανονισµό αναφορικά µε τα µέτρα

προστασίας της αγοράς µε σκοπό τη συγκέντρωση συστηµατικά όλων των

σχετικών ρυθµίσεων του Κανονισµού (π.χ. ΑΜΕΜ), την ειδικότερη ρύθµι-

ση των µέτρων που αφορούν το χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίασης, τη συ-

γκέντρωση όλων των ρυθµίσεων του Κανονισµού για αναγκαστική ακύ-

ρωση των εντολών-συναλλαγών από το ΧΑ σε ειδικές περιπτώσεις, τη συ-

γκέντρωση των ρυθµίσεων για άρση των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγ-

µάτευσης ή για ανάληψη σχετικών υποχρεώσεων από µη ειδικούς δια-

πραγµατευτές σε έκτακτες περιπτώσεις, καθώς και την ειδικότερη ρύθµι-

ση των µέτρων αναστολής και διαγραφής χρηµατοπιστωτικών µέσων µε

βάση το ν. 3606/2007, και

■ την υιοθέτηση της υπηρεσίας υποστήριξης συναλλαγών – OBOT στο ΧΑ,

καθώς και την υιοθέτηση ρυθµίσεων στον Κανονισµό που αναφέρονται

στην παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης σε συστηµατικούς εσωτερικοποιητές

(systematic internallizers).

(γ) Τροποποιήσεις σε θέµατα εταιρικών πράξεων

Η σηµαντικότερη τροποποίηση εν προκειµένω ήταν η υιοθέτηση της «ηµεροµηνίας

εγγραφής» (record date) αντί της “trade date” για τον προσδιορισµό των δικαιού-

χων στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων επί εισηγµένων τίτλων. Λαµβάνοντας

υπόψη τη διεθνή πρακτική, ως ηµεροµηνία εγγραφής (ηµεροµηνία προσδιορισµού

δικαιούχων) καθορίστηκε η ηµεροµηνία διακανονισµού των συναλλαγών που λαµ-

βάνουν χώρα κατά την τελευταία χρηµατιστηριακή συνεδρίαση πριν την ηµέρα

αποκοπής. 
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Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών 

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ¢È·Û˘ÓÔÚÈ·Î¤˜ ÏËÚˆÌ¤˜ ÛÂ Â˘ÚÒ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την 13η Οκτωβρίου 2008 πρόταση Κανονισµού

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για τις διασυνοριακές πλη-

ρωµές στην Κοινότητα». Ειδικότερα, προτείνεται η αναθεώρηση του υφιστάµενου

Κανονισµού (ΕΚ) 2560/2001 σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες θεµατικές:

■ επέκταση της αρχής της ισότητας των επιβαρύνσεων για τις διασυνοριακές

και τις αντίστοιχες εγχώριες πληρωµές ώστε να καλύπτονται και οι άµε-

σες χρεώσεις,

■ υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωµής κατά τον προσδιο-

ρισµό των επιβαρύνσεων για µια διασυνοριακή πληρωµή να λαµβάνουν

υπόψη την επιβάρυνση της αντίστοιχης εγχώριας πληρωµής,

■ κατάργηση, έως την 1η Ιανουαρίου 2010, των υποχρεώσεων υποβολής στατιστι-

κών στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωµών µέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ, και

■ επιβολή στα κράτη µέλη της υποχρέωσης να ορίσουν τις αρµόδιες αρχές

και τους φορείς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που θα ασχολούνται

αποτελεσµατικά µε τις καταγγελίες και τις διαφορές που ανακύπτουν από

την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού.

1.2. π‰Ú‡Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜

Στις 13 Οκτωβρίου 2008 δηµοσιεύτηκε η πρόταση Οδηγίας «για την ανάληψη, την

άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού

χρήµατος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κα-

τάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ». Η πρόταση Οδηγίας εστιάζει στον εκσυγχρονισµό

των διατάξεων της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ για το ηλεκτρονικό χρήµα, µε ειδική µνεία στο

καθεστώς προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, εξασφαλίζο-

ντας έτσι συνοχή µε το αντίστοιχο καθεστώς που ισχύει για τα ιδρύµατα πληρωµών, δυ-

νάµει της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωµών. Στόχος της είναι:

■ να επιτρέψει το σχεδιασµό νέων, καινοτόµων και ασφαλών υπηρεσιών

ηλεκτρονικού χρήµατος, 

■ να διευκολύνει την πρόσβαση νέων παραγόντων στην αγορά, και 

■ να προωθήσει τον ουσιαστικό και αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µεταξύ

όλων των συµµετεχόντων στην αγορά. 



50

1.3. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ÔÁÚ·Ê¤˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË 

Στις 28 Νοεµβρίου 2008 δηµοσιεύτηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

αναφορικά µε το «Πρόγραµµα δράσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την

ηλεκτρονική ταυτοποίηση προκειµένου να διευκολυνθεί η παροχή διασυνορια-

κών δηµοσίων υπηρεσιών στην ενιαία αγορά». Στόχος του προγράµµατος δράσης

είναι η παροχή ενός καθολικού και ρεαλιστικού πλαισίου προκειµένου να επιτευ-

χθεί η εφαρµογή διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικής

ταυτοποίησης, που θα απλουστεύσουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των πο-

λιτών σε διασυνοριακές ηλεκτρονικές δηµόσιες υπηρεσίες. 

1.4. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Â˘ÚÒ ·fi ÙËÓ ·Ú·¯¿Ú·ÍË Î·È ÙËÓ ÎÈ‚‰ËÏÂ›· 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) 44/2008 µε τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισµός (ΕΚ)

1338/2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία

του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία ψηφίστηκε από το Συµβούλιο

στις 12 ∆εκεµβρίου 2008 και δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρω-

παϊκής Ένωσης στις 18 ∆εκεµβρίου 2008. Στόχος του νέου Κανονισµού είναι η λή-

ψη των απαραίτητων µέτρων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και από άλλους φορείς

που χειρίζονται µετρητά, όπως π.χ. τα γραφεία συναλλάγµατος, για την προστασία

του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. 

1.5. ∂ÓÈ·›Ô˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙÚËÙÒÓ 

Το Φεβρουάριο 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-

ζας αποφάσισε την κατάργηση της υποχρεωτικής ταξινόµησης των τραπεζογραµ-

µατίων κατά κεφαλή και κατ’ όψη δηλαδή προς την ίδια κατεύθυνση (non-faced &

non-orientated banknotes) κατά την κατάθεση και την ανάληψη από και προς

εθνική κεντρική τράπεζα. Ειδικότερα, αποφασίστηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου

2011 το αργότερο, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες θα δέχονται µη ταξινοµηµένα κα-

τά κεφαλή και κατ’ όψη τραπεζογραµµάτια, µέτρο το οποίο στην Ελλάδα ίσχυε ήδη

και εξακολουθεί να ισχύει.
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1.6. ¢È·Î›ÓËÛË ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÂ Â˘ÚÒ

Στις 2 Ιουλίου 2008 πραγµατοποιήθηκε η 1η συνάντηση της Οµάδας Εργασίας για

την εκπόνηση σχεδίου Κανονισµού για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που

δηµιουργούνται από την ύπαρξη διαφορετικών εθνικών νοµοθεσιών για τη διασυ-

νοριακή οδική µεταφορά µετρητών σε ευρώ. Η εν λόγω οµάδα εργασίας συγκρο-

τήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε τη συµµετοχή φορέων εκ-

προσώπησης όλων των εµπλεκόµενων µερών στη διακίνηση των µετρητών. Η πρό-

ταση Κανονισµού επί του θέµατος αναµένεται να υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή µέχρι το τέλος του 2009.

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ™‡ÛÙ·ÛË ÓÔÌÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË 

ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2007/64/∂∫

Με την υπ’ αριθµ. 9989/Β504 Υπουργική Απόφαση της 29ης Φεβρουαρίου 2008

(ΦΕΚ Β΄ 107/11.3.2008) συστάθηκε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε σκοπό την

ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις «υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική

αγορά». Η ολοκλήρωση των εργασιών της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής ανα-

µένεται εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009. 

2.2. ∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2

Στις 19 Νοεµβρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η µετάπτωση των εθνικών

τραπεζικών συστηµάτων των χωρών της πρώτης περιόδου µετάπτωσης, ενώ ακο-

λούθησε στις 18 Φεβρουαρίου 2008 η µετάπτωση των χωρών της δεύτερης περιό-

δου µετάπτωσης στο TARGET2. Η οµάδα των χωρών της τρίτης περιόδου µετά-

πτωσης, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία στις 19

Μαΐου 2008. 

Τον Απρίλιο του 2008 δηµοσιεύτηκε η Πράξη Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτι-

κής της Τράπεζας της Ελλάδος 66/8.4.2008 µε θέµα «Κανονισµός λειτουργίας του

Συστήµατος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και ∆ιακανονισµού σε Συνεχή Χρό-

νο TARGET2-GR», που καθιερώνει το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του

TARGET2-GR ως συνιστώσας του TARGET2 την οποία διαχειρίζεται η Τράπεζα

της Ελλάδος.



52

∆. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών 

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ ›ÛÙË˜

Στις 23 Απριλίου 2008 εκδόθηκε η Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συµβουλίου για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης και την

κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, την οποία τα κράτη µέλη

οφείλουν να ενσωµατώσουν στις εθνικές τους νοµοθεσίες έως την 12η Μαΐου 2010.

Οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις της Οδηγίας είναι οι εξής: 

■ Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας δεν καταλαµβάνει συµβάσεις πίστωσης

που αφορούν συνολικό ποσό πίστωσης µικρότερο των 200 ευρώ και µεγα-

λύτερο των 75.000 ευρώ, καθώς επίσης και συµβάσεις πίστωσης που εξα-

σφαλίζονται είτε µε υποθήκη είτε µε άλλη παρόµοια εγγύηση που χρησι-

µοποιείται γενικά σε κράτος µέλος για ακίνητα. 

■ Η υποχρέωση παροχής τυποποιηµένης πληροφόρησης κατά τη διαφήµιση

εφόσον αναφέρεται σε αυτή συγκεκριµένο επιτόκιο ή άλλο αριθµητικό

στοιχείο του κόστους, καθώς επίσης και η υποχρέωση παροχής τυποποιη-

µένης προσυµβατικής πληροφόρησης.

■ Η υποχρέωση των κρατών µελών να διασφαλίζουν ότι πριν από τη σύνα-

ψη της σύµβασης πίστωσης ο πιστωτικός φορέας αξιολογεί την πιστολη-

πτική ικανότητα του καταναλωτή, βάσει επαρκών στοιχείων που λαµβά-

νονται κατά περίπτωση από τον καταναλωτή και, εν ανάγκη, κατόπιν

έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδοµένων. 

■ Η παροχή δικαιώµατος υπαναχώρησης αναιτίως από τη σύµβαση πίστω-

σης εντός προθεσµίας δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών. 

■ Η θέσπιση δικαιώµατος του καταναλωτή σε περίπτωση συνδεδεµένης σύµβα-

σης πίστωσης και εφόσον τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από συν-

δεδεµένη σύµβαση πίστωσης δεν παρασχεθούν ή παρασχεθούν εν µέρει µόνο,

ή εάν δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης παροχής τους, να στραφεί κατά

του πιστωτικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει στραφεί κατά του προµη-

θευτή και έχει αποτύχει να λάβει από αυτόν την ικανοποίηση την οποία δικαι-

ούται δυνάµει του νόµου ή της σύµβασης παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. 

■ Η καθιέρωση δικαιώµατος πρόωρης εξόφλησης της πίστωσης εκ µέρους

του καταναλωτή και ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων που πρέπει να

συντρέχουν για την αξίωση αποζηµίωσης στην περίπτωση αυτή του πι-

στωτικού φορέα.
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1.2. ™˘Ì‚·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

Τον Οκτώβριο του 2008 υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση Οδη-

γίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα συµβατικά δικαι-

ώµατα των καταναλωτών, µε την οποία αναθεωρούνται τέσσερις (4) Οδηγίες του

τοµέα της προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων του καταναλωτή και, συ-

γκεκριµένα, οι Οδηγίες 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη

σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος, 93/13/ΕΟΚ σχετικά µε τις

καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, 97/7/ΕΚ

για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις και

1999/44/ΕΚ σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης καταναλωτικών αγαθών

και των σχετικών εγγυήσεων.

Μία από τις σηµαντικότερες αλλαγές που επέρχονται µε την πρόταση Οδηγίας εί-

ναι η καθιέρωση της αρχής της µέγιστης εναρµόνισης –αντί της αρχής της ελάχι-

στης εναρµόνισης που διείπε και τις τέσσερις ως άνω Οδηγίες– σύµφωνα µε την

οποία τα κράτη µέλη δεν µπορούν να διατηρούν ή να προβλέπουν αυστηρότερες

διατάξεις από εκείνες που θεσπίζονται µε την Οδηγία. Αντίθετα, οι ορισµοί τόσο

του καταναλωτή όσο και του προµηθευτή παραµένουν, κατά βάση, αναλλοίωτοι σε

σχέση µε το ισχύον κοινοτικό καθεστώς. Ειδικότερα: 

■ ως καταναλωτής νοείται το φυσικό πρόσωπο, το οποίο για τις συµβάσεις

που καλύπτονται µε τις εν λόγω Οδηγίες ενεργεί για σκοπούς εκτός της

επιχειρηµατικής, εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας, και

■ ως προµηθευτής νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που για τις συµβά-

σεις που καλύπτονται µε τις ως άνω Οδηγίες, λειτουργεί για σκοπούς που

είναι σχετικοί µε την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική του

δραστηριότητα, καθώς και κάθε πρόσωπο που δρα στο όνοµα ή για λογα-

ριασµό του.

Σε ό,τι αφορά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ιδίως, οι

τροποποιήσεις που επέρχονται στην Οδηγία 93/13/ΕΟΚ για τις καταχρηστικές ρή-

τρες σε συµβάσεις µε καταναλωτές. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν, µεταξύ άλ-

λων, την καθιέρωση δύο καταλόγων «καταχρηστικών» ρητρών, εκ των οποίων ο

πρώτος περιέχει όρους που θα θεωρούνται καταχρηστικοί σε κάθε περίπτωση, και

ο δεύτερος όρους που θα θεωρούνται κατ’ αρχήν καταχρηστικοί, εκτός αν ο προ-

µηθευτής αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 της πρό-

τασης Οδηγίας, µε το οποίο τίθενται τα γενικά κριτήρια για το χαρακτηρισµό ενός

όρου ως καταχρηστικού. 
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1.3. ÿÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ‹ ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ, 

·Ó·ËÚ›·˜, ËÏÈÎ›·˜ ‹ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ 

Τον Ιούλιο του 2008 το Συµβούλιο υπέβαλε πρόταση Οδηγίας δυνάµει του άρθρου

13, παρ. 1 ΣυνθΕΚ για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης των προσώπων ανε-

ξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατο-

λισµού. Με την πρόταση Οδηγίας διαµορφώνεται το πλαίσιο για την απαγόρευση

των διακρίσεων µε βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και καθιερώνεται ενιαίο

ελάχιστο επίπεδο προστασίας εντός της Ε.Ε. για τα άτοµα που έχουν υπάρξει θύ-

µατα τέτοιων διακρίσεων.

Στόχος της Οδηγίας είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πε-

ποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού και η εφαρµογή της

αρχής της ίσης µεταχείρισης, εκτός του τοµέα απασχόλησης. 

Η απαγόρευση των διακρίσεων αφορά, µεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε αγαθά και

υπηρεσίες διαθέσιµων στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της στέγασης, και την πα-

ροχή αυτών. 

1.4. ª¤Û· Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ¤ÓÓÔÌË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

Το Νοέµβριο του 2008 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινη Βίβλος

σχετικά µε τα µέσα συλλογικής έννοµης προστασίας των καταναλωτών, στην

οποία αναλύονται οι εναλλακτικές επιλογές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιη-

θούν για την εξασφάλιση ικανοποιητικής έννοµης προστασίας των καταναλωτών

σε περίπτωση που υφίστανται ζηµία από την ίδια παράβαση.

Σκοπός της παρουσίασης των εναλλακτικών επιλογών είναι η αξιολόγηση της κα-

τάστασης που επικρατεί όσον αφορά τους µηχανισµούς έννοµης προστασίας, ιδίως

σε περιπτώσεις στις οποίες περισσότεροι καταναλωτές είναι πιθανόν να θιγούν από

την ίδια παράβαση της ισχύουσας νοµοθεσίας, και η πρόταση λύσεων για την αντι-

µετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίζονται στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά

την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών έννοµης προστασίας.
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1.5. ∞Ú¯¤˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ

Η European Banking Industry Committee (EBIC) δηµοσίευσε το ∆εκέµβριο του

2008, στο πλαίσιο της αυτορρύθµισης του τραπεζικού κλάδου, Κοινές Αρχές ανα-

φορικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς τραπεζικού λογαριασµού από ένα πιστωτικό

ίδρυµα σε ένα άλλο, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο κράτος µέλος µε έναρξη ισχύος

την 1η Νοεµβρίου του 2009. 

Τα σηµαντικότερα σηµεία των Κοινών Αρχών είναι τα εξής:

■ Η δυνατότητα µεταφοράς τραπεζικού λογαριασµού θα αφορά τρεχούµενους

λογαριασµούς και επαναλαµβανόµενες άµεσες χρεώσεις, πάγιες εντολές για

µεταφορά πιστώσεων και επαναλαµβανόµενες µεταφορές εισερχόµενων µε-

ταφορών πιστώσεων που συνδέονται µε τους λογαριασµούς αυτούς.

■ Τόσο το «νέο» όσο και το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να διευκο-

λύνουν τους καταναλωτές σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις που απο-

τελούν µέρος της διαδικασίας. 

■ Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του «νέου» πιστωτικού ιδρύµατος ως

πρωταρχικού σηµείου επαφής στη διαδικασία µεταφοράς του τραπεζικού

λογαριασµού. 

■ Η µεταφορά του λογαριασµού, καθώς και η πληροφόρηση του καταναλω-

τή δεν επιβαρύνονται µε έξοδα, µε την επιφύλαξη των προβλεπόµενων

στην Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική

αγορά. Τυχόν επιβαρύνσεις για υπηρεσίες σχετικές µε τη µεταφορά του

τραπεζικού λογαριασµού πρέπει να είναι κατάλληλες και ανάλογες µε το

κόστος.

■ Οι ευρωπαϊκές ενώσεις τραπεζών θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρµο-

γή και την τήρηση των εν λόγω αρχών από τις εθνικές ενώσεις τραπεζών. 
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2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ∫·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÔ› ÁÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

Με βάση την εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Υπουργό Ανάπτυξης µε την

παρ. 21 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994, σύµφωνα µε την οποία «Ο Υπουργός

Ανάπτυξης µπορεί µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-

βερνήσεως να καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις προσαρµογής της συ-

ναλλακτικής συµπεριφοράς των προµηθευτών στο δεδικασµένο αµετάκλητων

δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτών,

εφόσον οι συνέπειες του δεδικασµένου έχουν ευρύτερο δηµόσιο ενδιαφέρον

για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και των καταναλωτών», εκδόθηκε τον

Ιούνιο του 2008 η Υ.Α. Ζ1-798/25.6.2008, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται

η αναγραφή των όρων που αναφέρονται σε αυτήν για τις ακόλουθες κατηγορίες

συµβάσεων:

■ συµβάσεις στεγαστικών δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου, 

■ συµβάσεις χορήγησης πιστωτικών καρτών, και 

■ συµβάσεις λογαριασµού καταθέσεως.
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Ε. Νοµικά θέµατα

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. ∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÂ ÂÓ‰È·ÌÂÛÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘˜

Ù›ÙÏÔ˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆ˜

Το Σεπτέµβριο του 2008 συνήλθε στη Γενεύη ∆ιπλωµατική ∆ιάσκεψη, η οποία συ-

γκλήθηκε από την Ελβετία σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Ινστιτούτο για την ενο-

ποίηση του Ιδιωτικού ∆ικαίου (UNIDROIT) «για την κατάρτιση ∆ιεθνούς Σύµβασης

επί των κανόνων ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόζονται στους ενδιαµεσοποιη-

µένους τίτλους επενδύσεως» (on substantive rules regarding intermediated

securities). Η Συνδιάσκεψη λειτούργησε ως Επιτροπή επανεξέτασης του προσχε-

δίου της Σύµβασης, όπως είχε διαµορφωθεί στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συ-

ναντήσεων εµπειρογνωµόνων που έχουν λάβει χώρα, προοδευτικά από το 2004. 

Η Σύµβαση στοχεύει στην εναρµόνιση, σε διεθνές επίπεδο, των κανόνων ουσιαστι-

κού δικαίου που διέπουν την κατοχή και διακίνηση ενδιαµεσοποιηµένων κινητών

αξιών (ήτοι αξιών, αποϋλοποιηµένων ή µη, που τηρούνται σε λογιστική µορφή σε

λογαριασµούς πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων ενδιάµεσων φορέων), µε απώτερο

στόχο τη µείωση του συναλλακτικού κόστους και την εν γένει προώθηση της οµα-

λής διεθνούς κυκλοφορίας των κινητών αξιών. 

Ειδικότερα, οι διατάξεις του προσχεδίου της Σύµβασης αφορούν κυρίως τη ρύθµι-

ση των θεµάτων που άπτονται:

■ του τρόπου απόκτησης και µεταβίβασης δικαιωµάτων επί των τίτλων/αξιών,

■ της δηµιουργίας δικαιωµάτων «εµπράγµατης φύσης» επί των αξιών και

προβολής τους έναντι τρίτων, κυρίως σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας των

διαφόρων µερών (όπως, ενδεικτικά του δικαιούχου του λογαριασµού αξιών

ή του ενδιαµέσου/θεµατοφύλακα στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός και ο

οποίος είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση των αξιών), και

■ της εφαρµογής της Σύµβασης έναντι των σχετικών λειτουργιών ή αρµο-

διοτήτων των κεντρικών αποθετηρίων, κεντρικών τραπεζών και άλλων

κρατικά ρυθµιζόµενων ή εποπτευόµενων οργάνων και φορέων. 
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2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ∂Ê·ÚÌÔÛÙ¤Ô ‰›Î·ÈÔ ÛÙÈ˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎ¤˜ ÂÓÔ¯¤˜

Τον Ιούλιο του 2008 εκδόθηκε ο Κανονισµός 593/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συµβουλίου για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές

(Ρώµη Ι), µε τον οποίο αντικαθίσταται στα κράτη µέλη η Σύµβαση της Ρώµης του

1980 περί του εφαρµοστέου δικαίου στις συµβατικές ενοχές. 

Κατ’ αντιστοιχία µε τη Σύµβαση της Ρώµης, ο γενικός κανόνας που καθιερώνεται

µε τον Κανονισµό 593/2008/ΕΚ σε ό,τι αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο είναι ότι η σύµ-

βαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα µέρη, η δε επιλογή πρέπει να γίνεται

ρητά ή να συνάγεται σαφώς από τις διατάξεις της σύµβασης ή τα δεδοµένα της υπό-

θεσης. Στην αντίθετη περίπτωση που τα µέρη δεν έχουν επιλέξει το εφαρµοστέο

στη µεταξύ τους σύµβαση δίκαιο, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα –και µε την επι-

φύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων που καθιερώνονται για ειδικές κατηγορίες συµβά-

σεων– ορίζεται συγκεκριµένα το εφαρµοστέο δίκαιο ανά κατηγορία συµβάσεων. Σε

ό,τι αφορά ειδικότερα τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, ως εφαρµοστέο ορίζεται το

δίκαιο της χώρας στην οποία ο παρέχων την υπηρεσία έχει τη συνήθη διαµονή του,

ενώ στη σύµβαση δικαιόχρησης, το δίκαιο της χώρας στην οποία ο δικαιοδόχος έχει

τη συνήθη διαµονή του. 

Εφόσον η σύµβαση δεν εµπίπτει σε µία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις ή

όταν τα στοιχεία της σύµβασης καλύπτονται από περισσότερες από µία από τις προ-

αναφερθείσες περιπτώσεις, εφαρµοστέο ορίζεται ότι είναι το δίκαιο της χώρας στην

οποία το µέρος, το οποίο οφείλει να εκπληρώσει τη χαρακτηριστική παροχή της

σύµβασης, έχει τη συνήθη διαµονή του. Τέλος, ειδικές ρυθµίσεις καθιερώνονται σε

ό,τι αφορά τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δικαίου στις συµβάσεις µεταφοράς,

στις συµβάσεις καταναλωτών, στις συµβάσεις ασφάλισης και στις ατοµικές συµβά-

σεις εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τους κανόνες άµεσης εφαρµογής, στον Κανονισµό, σε διαφοροποίηση

προς τη Σύµβαση της Ρώµης, υιοθετείται συγκεκριµένος ορισµός, σύµφωνα µε τον

οποίο, ως «υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» νοούνται οι κανόνες η

τήρηση των οποίων κρίνεται πρωταρχικής σηµασίας από µια χώρα για τη διασφάλι-

ση των δηµοσίων συµφερόντων της, όπως π.χ. της πολιτικής, κοινωνικής ή οικονο-

µικής οργάνωσής της, σε τέτοιο βαθµό ώστε να επιβάλλεται η εφαρµογή τους σε κά-

θε περίπτωση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής τους, ανεξάρτητα από το δίκαιο που

κατά τα άλλα είναι εφαρµοστέο στη σύµβαση σύµφωνα µε τον εν λόγω Κανονισµό.
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2.2. ™˘ÌÊˆÓ›Â˜ ·ÚÔ¯‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÔ

ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ

Τον Απρίλιο του 2008 υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση Οδηγίας

για την τροποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ «σχετικά µε το αµετάκλητο του

διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα διακανονισµού

αξιογράφων» και 2002/47/ΕΚ «για τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής

ασφάλειας όσον αφορά τα συνδεδεµένα συστήµατα και τις πιστωτικές απαιτή-

σεις» µε στόχο την προσαρµογή τους στις τελευταίες εξελίξεις των αγορών και

της νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, αναφορικά µε την Οδηγία 98/26/ΕΚ, όπως είχε επισηµανθεί, στο πλαί-

σιο έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής, η ανάγκη αναθεώρησης των διατάξεών

της υπαγορεύεται ενόψει σηµαντικών αλλαγών που επήλθαν τα τελευταία χρόνια

στη λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών και των συστηµάτων διακανονισµού,

µε προεξέχον θέµα τον αυξανόµενο ρυθµό συνδέσεων και διαλειτουργικότητας των

συστηµάτων ως απόρροια της υιοθέτησης της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές

χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς και του ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για

την εκκαθάριση και το διακανονισµό.

Επιπλέον, προτείνεται η επέκταση του πεδίου εφαρµογής των ως άνω Οδηγιών στις

επιλέξιµες πιστωτικές απαιτήσεις ως ασφάλειας για τις πιστωτικές εργασίες των

κεντρικών τραπεζών.

2.3. ∞ÁˆÁ¤˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÙË˜ ·ÓÙÈÌÔÓÔˆÏÈ·Î‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜

ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ 

Στις 2 Απριλίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε Λευκή Βίβλο σχετικά µε

τις αγωγές αποζηµίωσης για παραβίαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΚ.

Σύµφωνα µε τα άρθρα 81 και 82 της ΣυνθΕΚ, κάθε πολίτης ή επιχείρηση που υφί-

σταται ζηµία λόγω παραβίασης της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας της ΕΚ πρέπει να

δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από το µέρος που προκάλεσε τη ζηµία. Η κατο-

χύρωση δε από την κοινοτική νοµοθεσία του δικαιώµατος αυτού των θυµάτων προς

αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστησαν αναγνωρίζεται, όπως επισηµαίνεται στη

Λευκή Βίβλο, και από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα θέµατα που εξετάζονται στη Λευκή Βίβλο αφορούν όλες τις κατηγορίες των θυ-

µάτων, όλα τα είδη παραβιάσεων των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης και όλους

τους τοµείς της οικονοµίας, θέτοντας ως κύρια κατευθυντήρια αρχή την επίτευξη

πλήρους αποζηµίωσης. 
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Σε ό,τι αφορά το έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής, η Επιτροπή υπενθυµίζει

ότι σύµφωνα µε το ∆ΕΚ «κάθε υποκείµενο δικαίου» που υπέστη ζηµία εξαιτίας πα-

ραβίασης της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας πρέπει να δικαιούται να ασκήσει αγωγή

για αποζηµίωση ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Η αρχή αυτή εκτείνεται και στους

έµµεσους αγοραστές, δηλαδή στους αγοραστές που δεν είχαν άµεση δοσοληψία µε το

δράστη της παράβασης, αλλά οι οποίοι υπέστησαν σοβαρή ζηµία λόγω της µετακύλι-

σης σε αυτούς παράνοµης επιπλέον επιβάρυνσης µέσω της αλυσίδας διανοµής. 

Αναφορικά µε τις συλλογικές προσφυγές, θεωρείται αναγκαία η θέσπιση µηχανισµών

που να επιτρέπουν την οµαδοποίηση των µεµονωµένων αγωγών θυµάτων παραβίασης

της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η προστασία

ακόµα και στις περιπτώσεις µεµονωµένων καταναλωτών και µικρών επιχειρήσεων. 

2.4. ∂ÎÙ¤ÏÂÛË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË 

Το Μάρτιο του 2008 η Επιτροπή Εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για την αποτελεσµατική

εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της οποίας

ξεκίνησε διαβούλευση µε αντικείµενο τη βελτίωση του επιπέδου διαφάνειας των

περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Πράσινη Βίβλος εντοπίζει προβληµατικές ισχύουσες πρακτικές και προτείνει

εναλλακτικές µεθόδους προσέγγισης του ζητήµατος της διαφάνειας των περιουσια-

κών στοιχείων του οφειλέτη διασυνοριακής απαίτησης, προς το σκοπό της βελτίωσης

της διασυνοριακής είσπραξης απαιτήσεων. Ειδικότερα, εξετάζεται η εισαγωγή συστη-

µάτων καταγραφής και ενηµέρωσης που θα βελτιστοποιούν το επίπεδο πληροφόρησης

του δανειστή, τηρουµένων των αρχών προστασίας της ιδιωτικής ζωής του οφειλέτη

όπως εξειδικεύονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η θεµατολογία προς διαβούλευση εστιάζει σε µια δέσµη από µέτρα, όπως:

■ η σύνταξη εγχειριδίου όπου θα καταγράφεται το εθνικό δίκαιο εκτέλεσης

και οι αντίστοιχες πρακτικές,

■ η αύξηση των πληροφοριών που διατίθενται στα εµπορικά µητρώα/δηµόσια

αρχεία και η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά,

■ η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών Αρχών/οργάνων εκτέλε-

σης, και

■ η λήψη µέτρων που συνδέονται µε τη δήλωση του οφειλέτη (για τα περι-

ουσιακά του στοιχεία) και το ενδεχόµενο θέσπισης ευρωπαϊκής δήλωσης

περιουσιακών στοιχείων.
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2.5. ¢Â‡ÙÂÚË ŒÎıÂÛË ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¢ÈÎ·›Ô˘

(“Second Advice of the Legal Certainty Group”)

∆ηµοσιεύθηκε τον Αύγουστο 2008 η 2η Γνώµη της Οµάδας για την Ασφάλεια του

∆ικαίου (“Legal Certainty Group”) αναφορικά µε την άρση των νοµικών φραγµών

που σχετίζονται µε το µετασυναλλακτικό στάδιο της αγοράς εκκαθάρισης και δια-

κανονισµού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Συστάσεις που εµπεριέχονται

στην Έκθεση στοχεύουν στη βελτίωση και οµογενοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου

για την κατοχή και το διακανονισµό τίτλων/αξιών που τηρούνται από ενδιάµεσους

φορείς και τη διεκπεραίωση των εταιρικών πράξεων. 

Ειδικότερα, η Έκθεση καλύπτει θεµατικά τρία από τα πέντε νοµικά εµπόδια που

έχουν επισηµανθεί στο πλαίσιο της Εκθεσης Giovannini σχετικά µε τις διασυνο-

ριακές συµφωνίες εκκαθάρισης και διακανονισµού, ως εξής: 

■ στο πλαίσιο των Συστάσεων 1-11, διατυπώνονται προτάσεις για την άρση

του εµποδίου αριθµ. 13 αναφορικά µε την απουσία, σε κοινοτικό επίπεδο,

ενιαίου νοµοθετικού πλαισίου για την τήρηση τίτλων σε λογιστική µορφή

(“book-entry securities”),

■ oι Συστάσεις 12-14 πραγµατεύονται τις νοµικές πτυχές του εµποδίου

αριθµ. 3 αναφορικά µε τη µέθοδο διεκπεραίωσης των εταιρικών πράξεων

(“on corporate actions processing”), και

■ η Σύσταση 15 αφορά την άρση του εµποδίου αριθµ. 9 σχετικά µε τους πε-

ριορισµούς ως προς τον τόπο τήρησης των τίτλων (“location of securities”)

και τη δυνατότητα του εκδότη για επιλογή του κεντρικού αποθετηρίου

αξιών για σκοπούς τήρησης των τίτλων, σε εναρµόνιση µε τις επιταγές του

ευρωπαϊκού κώδικα για την εκκαθάριση και το διακανονισµό.

2.6. ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

Τον Οκτώβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση την αναθεώ-

ρηση του Κανονισµού Συγκεντρώσεων 139/2004/ΕΚ, ο οποίος θέτει τους κανόνες

για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οικο-

νοµικού Χώρου. 

Στόχος της διαβούλευσης είναι η αποτίµηση της λειτουργίας των κανόνων για τα

κατώφλια δικαιοδοσίας (jurisdictional thresholds), που προβλέπονται στο άρθρο 1,

και τους µηχανισµούς παραποµπής υποθέσεων (referral mechanisms), που προ-
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βλέπονται στο άρθρο 4, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που βρίσκεται σε ισχύ

ο Κανονισµός. 

Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε πληρο-

φόρηση προερχόµενη από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισµού στο πλαίσιο σύνταξης

Έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε τη λειτουργία του Κανονισµού, η οποία θα πρέ-

πει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έως την 1η Ιουλί-

ου 2009. 

2.7. ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 1/2003/∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 

Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 81 Î·È 82 ÙË˜ ™˘Óı‹ÎË˜

Τον Ιούλιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση κείµενο για την

αποτίµηση της λειτουργίας του Κανονισµού 1/2003/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης

∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται

στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης. Tα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης

θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνταξη Έκθεσης της Επιτροπής αναφορικά µε την

εφαρµογή του εν λόγω Κανονισµού, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έως την 1η Μαΐου 2009.

2.8. ∫Ú·ÙÈÎ¿ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·

Στις 9 Ιουλίου 2008 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα σχετικά

µε τα Κρατικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Sovereign Wealth Funds). Στο εν λόγω ψή-

φισµα επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

(α) Κατ’ αρχήν, τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια δεν έχουν προκαλέσει διαταρα-

χή των κεφαλαιαγορών, αλλά η δοµή, το µέγεθος και η γρήγορη ανάπτυξή τους

επιτάσσουν προσεκτική ανάλυση του ρόλου τους και της επιρροής τους. Η επισή-

µανση αυτή γίνεται λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, ότι:

■ τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια αναπτύσσουν δραστηριότητα στις αγορές

σε παγκόσµια κλίµακα εδώ και περισσότερο από πενήντα χρόνια,

■ η επενδυτική στρατηγική των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων είναι

προσανατολισµένη στις µακροπρόθεσµες σταθερές επενδύσεις,
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■ υφίσταται προβληµατισµός για την έλλειψη διαφάνειας ορισµένων κρατι-

κών επενδυτικών κεφαλαίων όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού τους,

την επενδυτική στρατηγική, τα κέρδη και τη διοικητική τους δοµή, και ότι

■ ο ρόλος των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων υπήρξε σηµαντικός κατά

την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση όσον αφορά τη «διάσωση» ορισµέ-

νων σηµαντικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

(β) Εκφράζεται, επίσης, ο προβληµατισµός ως προς το ότι η έλλειψη διαφάνειας

ορισµένων κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται να µην επιτρέπει την

επαρκή κατανόηση της δοµής και των κινήτρων τους και, στο πλαίσιο αυτό, ζητά

από την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η διαφάνεια και η γνωστοποίηση αποτελούν

τη βασική αρχή για τη δηµιουργία πραγµατικά ίσων όρων ανταγωνισµού και την

εύρυθµη λειτουργία των αγορών εν γένει.

(γ) Περαιτέρω, µε το Ψήφισµά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή

να προβεί σε ανάλυση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της είτε στο πλαίσιο

διατάξεων της Συνθήκης είτε µε βάση το παράγωγο δίκαιο, όπως οι απαιτήσεις

διαφάνειας, τα δικαιώµατα ψήφου ή τα δικαιώµατα των µετόχων, τα οποία θα κα-

θιστούσαν δυνατή ενδεχόµενη αντίδρασή της σε περίπτωση ιδιοκτησιακών προ-

βληµάτων εξαιτίας παρέµβασης κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων.

(δ) Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από το Συµβούλιο και την Επιτροπή να

αξιολογήσουν το περιθώριο χειρισµών που αφήνεται στα ευρωπαϊκά όργανα από το

ισχύον θεσµικό πλαίσιο προκειµένου να επαληθευθούν οι δυνατότητες συντονι-

σµένης δράσης σε επίπεδο Ε.Ε., η οποία είναι αναγκαία για την προάσπιση των

συµφερόντων της Ε.Ε. και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

3. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

3.1. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ 

Εντός του 2008 η ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού εξέδωσε τις εξής απο-

φάσεις: 

(α) Απόφαση 376/V/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1646/14.8.2008) 

Λήψη απόφασης επί της µε αριθ. πρωτ. 294/16.1.2007 Εισήγησης της Γενικής ∆ιεύ-

θυνσης Ανταγωνισµού που αφορά: «Ι) Γνωστοποίηση Σύµβασης ∆ιατραπεζικής Εί-

σπραξης Εργοδοτικών Εισφορών 26 ανωνύµων τραπεζικών εταιρειών και πιστω-

τικών ιδρυµάτων, αφενός µε το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφετέρου µε
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την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ∆ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., µε

ταυτόχρονο αίτηµα για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο

11 παρ. 1, του ν. 703/77 όπως ισχύει ή εξαίρεσης σύµφωνα µε το άρθρο 1. παρ. 3 του

ιδίου νόµου, και ΙΙ) Αυτεπάγγελτος έλεγχος για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του

ν. 703/77».

Με την ως άνω αναφερόµενη εισήγηση η ΕΕΤ είχε κατηγορηθεί για παραβίαση της

νοµοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισµού και είχε απειληθεί µε πρόστιµο. Η από-

φαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού ως προς την ΕΕΤ απεφάνθη:

«Η ΕΕΤ δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος στην υπό κρίση σύµβαση. Εκλήθη να

διαπραγµατευθεί τους όρους της σύµβασης ως διαµεσολαβητής, εξουσιοδοτη-

µένη προς τούτο από τα συµβαλλόµενα µέρη και κατόπιν προσκλήσεως του

ΙΚΑ, διότι το όλο εγχείρηµα ήταν πολυδιάστατο. Έπρεπε να επιλυθούν και να

συµφωνηθούν πολλά οργανωτικά και τεχνικά ζητήµατα, που απαιτούσαν την

διοργάνωση πολλών συναντήσεων, το συντονισµό διαφορετικών κατά ειδικό-

τητα οµάδων εργασίας µε τη συµµετοχή εκπροσώπων των τραπεζών, της ∆ΙΑΣ

και του ΙΚΑ, την ανταλλαγή κειµένων και σχετικής αλληλογραφίας. Από την

άποψη αυτή ο συντονιστικός ρόλος της ΕΕΤ υπήρξε καθοριστικός για την δια-

µόρφωση της τελικής συµφωνίας. Ενδέχεται στα πλαίσια των συντονιστικών

αυτών δραστηριοτήτων της, η ΕΕΤ να υπερέβη τις καταστατικές της αρµοδιό-

τητες (π.χ. γνωστοποίηση στην Ε.Α. της σύµβασης). Από τα στοιχεία όµως που

τέθηκαν υπόψη της Ε.Α., δεν προέκυψε από µέρους της παράβαση του δικαίου

του ανταγωνισµού».

Περαιτέρω η Επιτροπή Ανταγωνισµού απέρριψε το αίτηµα για έκδοση απόφα-

σης αρνητικής πιστοποίησης, αποδέχθηκε όµως το αίτηµα για χορήγηση στην

ως άνω Σύµβαση εξαίρεσης κατ’ άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για

χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την 1.4.2004, δεδοµένου ότι για το διά-

στηµα αυτό απεδείχθη ότι πληρούνται αθροιστικά οι προβλεπόµενες από το νό-

µο προϋποθέσεις.

(β) Απόφαση 408/V/2008 της Ολοµελείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού

(ΦΕΚ Β΄ 2637/29.12.2008)

Η απόφαση αυτή έκανε δεκτές τις δεσµεύσεις των τραπεζών και της ΕΕΤ οι οποίες

υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και οι οποίες στα βασικά τους σηµεία έχουν ως εξής:

«Παύει η εφαρµογή των περί διατραπεζικών προµηθειών όρων του ισχύοντος

Κανονισµού DIASATM. Οι διατραπεζικές συναλλαγές ανάληψης µετρητών και

ερώτησης υπολοίπου θα συνεχίσουν να εκκαθαρίζονται µέσω της ∆ΙΑΣ ΑΕ, η

οποία θα εφαρµόζει (µε την επιφύλαξη της παρ. 2 πιο κάτω) τις ακόλουθες δια-

τραπεζικές προµήθειες:
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■ Ποσό ανάληψης έως € 50, € 0,73 διατραπεζική προµήθεια πλέον αµοιβής

∆ΙΑΣ ΑΕ

■ Ποσό ανάληψης από € 51 έως € 100, € 0,85 διατραπεζική προµήθεια πλέον

αµοιβής ∆ΙΑΣ ΑΕ

■ Ποσό ανάληψης από € 101 έως € 110, € 0,95 διατραπεζική προµήθεια πλέον

αµοιβής ∆ΙΑΣ ΑΕ

■ Ποσό ανάληψης άνω των € 110, € 1 διατραπεζική προµήθεια πλέον αµοιβής

∆ΙΑΣ ΑΕ

■ Ερώτηση υπολοίπου: € 0,15

Οι Τράπεζες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσαρµόσουν την έναντι των

πελατών τους τιµολόγηση για τις διατραπεζικές συναλλαγές σε ΑΤΜs, στην ίδια

ως άνω προθεσµία, ώστε να προκύψει ανάλογη υπέρ αυτών ωφέλεια. 

Οι Τράπεζες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσαρµόσουν σε συνεργασία

και µε την ∆ΙΑΣ ΑΕ τα πληροφορικά συστήµατά τους, ώστε οι πελάτες τους να

πληροφορούνται πριν από την πραγµατοποίηση διατραπεζικής συναλλαγής σε

ΑΤΜ, µέσω του ΑΤΜ που χρησιµοποιούν, ότι η συναλλαγή αυτή ίσως συνεπά-

γεται επιβάρυνσή τους από την Τράπεζά τους λόγω του διατραπεζικού χαρα-

κτήρα της. 

Αναφορικά µε τα συστήµατα DIASDEBIT και DIATRANSFER, έχοντας υπόψη ότι

από 1.1.2008 οι µεταφορές πιστώσεων ή κεφαλαίων αντίστοιχα πραγµατοποιούνται

είτε µέσω των αντίστοιχων συστηµάτων που προβλέπονται στο πλαίσιο της

SEPA (SEPA Direct Debit και SEPA Direct Transfer), είτε στο πλαίσιο διµερών

διατραπεζικών συµφωνιών για τους σχετικούς οικονοµικούς όρους, δεν τίθεται,

ούτε θα τεθεί στο µέλλον θέµα ενιαίας τιµολόγησης για την παροχή των αντί-

στοιχων υπηρεσιών, εκτός εάν υπάρξει ενιαία ρύθµιση στο πλαίσιο της SEPA.

Αναφορικά µε τα συστήµατα DIASDEBIT και DIATRANSFER, οι Τράπεζες, µε

την επιφύλαξη και των διατάξεων του Κανονισµού 2560/2001 «σχετικά µε τις

διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ», αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µειώσουν

τις τυχόν µεταξύ τους διµερείς προµήθειες σε επίπεδο χαµηλότερο από εκείνο

που ίσχυε βάσει των καταργηθεισών πολυµερών διατραπεζικών συµφωνιών και

να προσαρµόσουν την έναντι των πελατών τους τιµολογιακή πολιτική, ώστε να

προκύπτει ανάλογη υπέρ των πελατών τους ωφέλεια από την αναπροσαρµογή

των µεταξύ τους προµηθειών. 

Οι δεσµεύσεις της ΕΕΤ έχουν ως εξής: 

«…Ι. Στην επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΤ, το ∆ιοικητικό της Συµ-

βούλιο θα εισηγηθεί την τροποποίηση του καταστατικού της (σχετικό 1), και συ-

γκεκριµένα του περί σκοπού άρθρου του καταστατικού της, στο οποίο:
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α) θα ενταχθεί η προώθηση του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισµού στον χρη-

µατοπιστωτικό τοµέα, 

β) θα αποκλεισθεί ρητά η εξέταση, συζήτηση και πολύ περισσότερο η λήψη από-

φασης σε οποιαδήποτε όργανο της ΕΕΤ, καταστατικό ή ad hoc, οποιουδήποτε

θέµατος αφορά σε τιµολογιακή πολιτική των µελών της, περιλαµβανοµένου του

άµεσου ή έµµεσου καθορισµού τιµών.

Μέχρι την τροποποίηση του καταστατικού, µε την ίδια ως άνω απόφαση του

∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα απαγορευθεί ρητά οποιαδήποτε συζήτηση στα όργανα

της ΕΕΤ θέµατος που θα αφορά, άµεσα ή έµµεσα, σε καθορισµό τιµών.

ΙΙ. Η ΕΕΤ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, δεσµεύεται να λάβει κάθε πρό-

σφορο µέσο, ώστε να ενταχθεί στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των µονάδων

κανονιστικής συµµόρφωσης των τραπεζών η πρόληψη και η αποφυγή κάθε αντι-

ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των τραπεζών.

ΙΙΙ. Η ΕΕΤ δεσµεύεται ότι θα εντάξει έτι περαιτέρω την θεµατολογία που άπτεται

της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στα εκπαιδευτικά της προγράµµατα

για τα στελέχη των τραπεζών και ιδίως στα προγράµµατα που απευθύνονται σε

στελέχη µονάδων κανονιστικής συµµόρφωσης».

3.2. ™¯¤‰ÈÔ ¡fiÌÔ˘ «∂Ù·ÈÚÂ›Â˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÂ˜ 

··ÈÙ‹ÛÂÈ˜»

Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η θέσπιση αρχών συναλλακτικής συµπεριφοράς,

κανόνων λειτουργίας και κρατικής εποπτείας για τις «Εταιρείες ενηµέρωσης οφει-

λετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις» (εφεξής οι «Εταιρείες»), καθώς και η ρύθµιση

της σχέσεως των Εταιρειών µε τους δανειστές και τους οφειλέτες τους. 

Για τους σκοπούς του νόµου, ως «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρό-

θεσµες απαιτήσεις» νοούνται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που έχουν ως αποκλει-

στικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενηµέρωση οφειλετών για την ύπαρξη

ληξιπρόθεσµων και απαιτητών χρηµατικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν

από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής

εκτέλεσης, που προέρχονται από συµβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόµιµες

εµπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων,

εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγµά-

τευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωµής των οφειλών,

κατ’ εντολή και για λογαριασµό των δανειστών.

Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη
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από τις Εταιρείες ληξιπρόθεσµων οφειλών. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανάθεση

εντολής Ενηµέρωσης για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από

καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών που αναφέρονται στις υπουργικές

αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 10

του ν. 2251/1994.

Περαιτέρω, µε το σχέδιο νόµου καθορίζονται: 

■ οι πρακτικές που απαγορεύεται να ασκούν οι Εταιρείες, όπως για παρά-

δειγµα η άσκηση σωµατικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης

του επαγγέλµατος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη

ή των οικείων του,

■ οι ελάχιστες οργανωτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Εται-

ρείες και τα ίδια κεφάλαια που πρέπει να διαθέτουν,

■ οι υποχρεώσεις που έχουν κατά την επικοινωνία τους µε τον πελάτη,

■ η υποχρέωση εγγραφής τους στο Μητρώο Εταιρειών Ενηµέρωσης Οφει-

λετών για Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις, 

■ η προστασία του απορρήτου, και

■ οι επιβαλλόµενες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του

νόµου.
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ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 
και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2005/60/∂∫ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë 

ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË 

ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 

ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

Με την Οδηγία 2008/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 11ης Μαρτίου 2008 τροποποιήθηκε η Οδηγία 2005/60/ΕΚ σχετικά µε την πρό-

ληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποί-

ηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρα-

τίας, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή

και, ειδικότερα, τα άρθρα 40 και 41 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Όπως επισηµαίνεται

στο σηµείο 8 του αιτιολογικού της Οδηγίας 2008/20/ΕΚ, λόγω του ότι οι τροποποι-

ήσεις που επέρχονται µε την ως άνω Οδηγία είναι τεχνικού χαρακτήρα και αφο-

ρούν µόνο τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, δεν

απαιτείται να µεταφερθούν από τα κράτη µέλη στο εσωτερικό τους δίκαιο. 

1.2. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 1781/2006/∂∫ ÂÚ› ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ 

ÁÈ· ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ

Τον Οκτώβριο του 2008, οι Επιτροπές του επιπέδου 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία

Lamfalussy (CEBS, CESR και CEIOPS) δηµοσίευσαν από κοινού το τελικό κείµε-

νο για την οµοιόµορφη κατανόηση των υποχρεώσεων που επιβάλλουν στα επο-

πτευόµενα ιδρύµατα οι διατάξεις του Κανονισµού 1781/2006/ΕΚ περί των πληρο-

φοριών για τον πληρωτή, που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών. 

Το εν λόγω κείµενο, το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο επεξεργασίας και διαβούλευ-

σης µε τον τραπεζικό κλάδο από τις αρχές του 2008, αποτυπώνει τις προσδοκίες

των αρµoδίων εποπτικών αρχών των 27 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

συµπεριλαµβανοµένης και της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ό,τι αφορά την εφαρµο-

γή των άρθρων 8, 9 και 10 του Κανονισµού 1781/2006/ΕΚ από τα εποπτευόµενα

ιδρύµατα. 
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1.3. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· Î·Ù¿ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ 

‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÎÚ·ÙÒÓ 

Κατά τη διάρκεια του 2008 δηµοσιεύτηκαν δεκαέξι (16) Κανονισµοί του Ευρωπαϊ-

κού Συµβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τους οποίους επιβλήθηκαν πε-

ριοριστικά µέτρα κατά φυσικών ή νοµικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισµών

και κρατών (financial και commercial embargos). 

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ¡fiÌÔ˜ 3691/2008 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ «¶ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ 
ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜ 
ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»

Με το ν. 3691/2008 σκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου για

την πρόληψη και καταστολή των αδικηµάτων της νοµιµοποίησης εσόδων από

εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Προς

τούτο, µε το ν. 3691/2008 ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ καθώς και τα εκτελεστικά µέτρα αυτής (Οδηγία 2006/70/EK),

ενώ, παράλληλα, αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995, όπως αυτός

ίσχυε µετά την τροποποίησή του από το ν. 3424/2005. 

Σύµφωνα µε το ν. 3691/2008 στην έννοια της «νοµιµοποίησης εσόδων από εγκλη-

µατικές δραστηριότητες» (ή ξέπλυµα χρήµατος) υπάγονται οι εξής πράξεις:

■ η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προ-

έρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε

τέτοιες δραστηριότητες, µε σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της πα-

ράνοµης προέλευσής της ή την παροχή συνδροµής σε οποιονδήποτε εµπλέ-

κεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες

συνέπειες των πράξεών του,

■ η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο,

όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή

τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιου-

σίας ή σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η πε-

ριουσία αυτή προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη

συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες,

■ η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το

χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρ-
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χεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε

τέτοιες δραστηριότητες,

■ η χρησιµοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σε

αυτόν ή τη διακίνηση µέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληµα-

τικές δραστηριότητες, µε σκοπό να προσδοθεί νοµιµοφάνεια στα εν λόγω

έσοδα, και

■ η σύσταση οργάνωσης ή οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη διάπραξη

µιας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοι-

χεία και η συµµετοχή σε τέτοια οργάνωση ή οµάδα.

Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες υπάρχει, σύµφωνα µε το

ν. 3691/2008, και όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νοµι-

µοποίηση περιουσία έλαβαν χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα

ήταν βασικό έγκληµα αν διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες

σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους αυτού. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι µε την υπ’ αριθµ. 38587/Β.1842 απόφαση των συναρµό-

διων Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, διορίστηκαν τα µέ-

λη της Επιτροπής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο άρθρο 7 του νόµου 3691/2008. 

2.2. ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ¢.√.À. Î·È ÙˆÓ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ Î·Ù’ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 

ÙÔ˘ Ó. 3691/2008

Με την ΠΟΛ αριθµ. 1151/14.11.2008 προσδιορίστηκαν, µεταξύ άλλων, τα αδικήµα-

τα που τιµωρούνται µε ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο

όριο είναι άνω των έξι µηνών και από τα οποία προκύπτει περιουσιακό όφελος,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3, περίπτωση ιη) του νόµου 3691/2008. Προς

διευκόλυνση των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών και των Ελεγκτικών Κέ-

ντρων (∆ΕΚ και ΠΕΚ) µε την ΠΟΛ αριθµ. 1151/14.11.2008 επισυνάπτονται και τα

σχετικά δύο υποδείγµατα αναφορών τα οποία θα πρέπει να χρησιµοποιούν κατά

περίπτωση, µε κατάλληλη προσαρµογή αν αυτό απαιτείται, οι κατά τόπους ∆.Ο.Υ.

και τα Ελεγκτικά Κέντρα. 
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2.3. πÛÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2005/60/∂∫ 

«Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ 
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 
Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»

Με την υπ’ αριθµ. 57950/Β 3099/12.12.2008 επιστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης

Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γνωστοποι-

ήθηκε, στις αρµόδιες αρχές του άρθρου 6 του νόµου 3691/2008, κατάλογος των τρίτων

χωρών και περιοχών ιδιαίτερης δικαιοδοσίας, οι οποίες, σύµφωνα µε την Κοινή Θέση

της 11-12.6.2008 των κρατών µελών διαθέτουν ισοδύναµο κανονιστικό πλαίσιο µε

αυτό που επιβάλλει η Οδηγία 2005/60/ΕΚ.

Ο κατάλογος αυτός περιλαµβάνει τις παρακάτω χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία,

Βραζιλία, Καναδά, Χονγκ-Κονγκ, Ιαπωνία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Ρωσική Οµο-

σπονδία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Νότιο Αφρική, ΗΠΑ, τις Γαλλικές υπερπόντιες πε-

ριοχές (Mayotte, New Caledonia, French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon),

και τις Ολλανδικές υπερπόντιες περιοχές Αντίλλες (Antilles και Αρούµπα (Aruba). 

Ο ανωτέρω κατάλογος θα αναθεωρείται ανάλογα µε τις εξελίξεις και τα στοιχεία

που ενδέχεται να προκύψουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης ∆ιεθνών Οργανισµών

και φορέων (FATF, FSRB΄s, IMF και World Bank), σύµφωνα µε τις συστάσεις και

την αναθεωρηµένη µεθοδολογία της FATF.

2.4. ¡fiÌÔ˜ 3707/2008 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË «ƒ‡ıÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 
·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÂ›·˜ Î·È ÁÚ·ÊÂ›ˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ»

Τον Οκτώβριο του 2008 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόµος 3707/2008 σχετικά µε τη

«Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και

γραφείων ιδιωτικών ερευνών». Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, το

άρθρο 5, παράγραφος 2 του εν λόγω νόµου το οποίο αφορά τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις χορήγησης άδειας οπλοφορίας στο προσωπικό ασφαλείας των ιδιωτικών

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη

τραπεζών ή η µεταφορά χρηµάτων. 





Eνότητα ∆εύτερη

Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ
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Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων

1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 

Η ΕΕΤ παρακολούθησε συστηµατικά τις ρυθµιστικές εξελίξεις που επήλθαν σύµ-

φωνα µε τα προαναφερθέντα στην πρώτη ενότητα του παρόντος τόσο σε διεθνές

όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, ενηµερώνοντας τα µέλη της και συµµετέχοντας στις

διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µέσω ιδίως της εκπροσώπησής της στην

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία. Βασική µέριµνα της ΕΕΤ αποτέλεσε η αξιολό-

γηση των επιπτώσεων των εξελίξεων που έλαβαν χώρα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία

των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων.

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ¢È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË Â› ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ «∆·ÌÂ›Ô ∂ÁÁ‡ËÛË˜ ∫·Ù·ı¤ÛÂˆÓ 
Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (∆∂∫∂), ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2005/14/∂∫ 
ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È 2005/68/∂∫ Û¯ÂÙÈÎ¿ 
ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

Κατά τη διάρκεια του 2008 τέθηκε σε διαβούλευση σχέδιο νόµου, σκοπός του οποί-

ου ήταν η αναθεώρηση και κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την εγγύηση των κα-

ταθέσεων, ώστε να καλύπτονται όχι µόνο οι καταθέσεις αλλά και οι τυχόν απαιτή-

σεις από επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µε την Τρά-

πεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και αρκετές από

τις θέσεις τις οποίες υποστήριξε έγιναν δεκτές, όπως, ενδεικτικά:

■ η υπαγωγή, µε γνώµονα την ασφάλεια δικαίου και την αποφυγή προβλη-

µάτων που ενδέχεται να ανακύψουν από τη δυσκολία χαρακτηρισµού ορι-

σµένων προϊόντων ως καταθετικών ή επενδυτικών, σε έναν ενιαίο φορέα

εγγύησης τόσο των καταθέσεων όσο και των επενδύσεων, όπως και έγινε µε

τη δηµιουργία του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, και 

■ ο χαρακτηρισµός του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων και

του ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων ως περιουσίας που

ανήκει στα πιστωτικά ιδρύµατα, αλλά τελεί υπό τη διαχείριση του Ταµεί-

ου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. 
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2.2. ¢È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË Â› ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ¶Ú¿ÍË˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 

·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ «Ï·›ÛÈÔ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·˜ 
ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ»

Το Σεπτέµβριο του 2008 τέθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε δηµόσια διαβού-

λευση σχέδιο Πράξης ∆ιοικητή αναφορικά µε το πλαίσιο ελέγχου της επάρκειας

ρευστότητας, µε το οποίο αφενός µεν καταργείτο η Π∆/ΤΕ 2560/1.4.2005 και αφε-

τέρου τροποποιείτο η Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006. 

Με το εν λόγω σχέδιο Π∆/ΤΕ, στο οποίο ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες

γραµµές τόσο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Ενότητα

Πρώτη, Ι, υπό Β, 1.1) όσο και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Επο-

πτείας (Ενότητα Πρώτη, Ι, υπό Β, 2.4), καθορίζονταν:

■ υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας µε τη µορφή ελάχιστων ορίων (δείκτης

ρευστών διαθεσίµων, δείκτης ασυµφωνίας ληκτότητας απαιτήσεων-υπο-

χρεώσεων),

■ τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην

Τράπεζα της Ελλάδος, όπως οι πίνακες ρευστότητας µε στοιχεία τέλους

κάθε τριµήνου, το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης (funding plan), σε επί-

πεδο οµίλου, το οποίο θα περιέχει τις εκτιµήσεις για το τυχόν χρηµατοδο-

τικό άνοιγµα που δηµιουργείται από την εκτέλεση του επιχειρηµατικού

σχεδίου σε επίπεδο οµίλου και τις ανάγκες κεφαλαίων για τη χρηµατοδό-

τηση των δραστηριοτήτων και την κάλυψη του ανοίγµατος κατά το επό-

µενο έτος, καθώς και τις εκτιµήσεις για τις πηγές εξεύρεσης αυτών των

αναγκαίων κεφαλαίων, η καταγεγραµµένη πολιτική ρευστότητας, το Σχέδιο

Αντιµετώπισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας (Contingency Funding

Plan), σε επίπεδο οµίλου, και τα αποτελέσµατα της άσκησης προσοµοίωσης

καταστάσεων κρίσης (stress testing) σε επίπεδο οµίλου,

■ τα ελάχιστα όρια απαιτήσεων και υποχρεώσεων που θα πρέπει να τηρούν

τα πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση σε κάθε χρονική

στιγµή,

■ οι βασικές αρχές διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, και

■ οι υποχρεώσεις των καταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν

σε άλλες χώρες.

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση και υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις

αναφορικά ιδίως µε τα ακόλουθα ζητήµατα:

■ σε ό,τι αφορά τον υπολογισµό των ∆εικτών Ρευστότητας σε ενοποιηµένη

βάση, οι παρατηρήσεις της ΕΕΤ εστίασαν στην περιοδικότητα της αποστο-

λής στοιχείων από τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου, στις προθεσµίες
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υποβολής στοιχείων σε ενοποιηµένη βάση και στις εταιρείες που είναι σκό-

πιµο να υπάγονται σε ενοποιηµένη βάση, καθώς επίσης και στη χρήση ενός

κοινού ορισµού του “materiality”, βάσει του οποίου θα ορίζονται οι ενοποι-

ούµενες εταιρείες µε βάση αντικειµενικά στοιχεία,

■ στη διάκριση των αξιογράφων στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας,

■ στη διάκριση των πελατών σε πελάτες εσωτερικού-εξωτερικού και σε

πελάτες χονδρικής-λιανικής, 

■ στα άµεσα ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, 

■ στο χειρισµό των συµφωνιών επαναπώλησης και επαναγοράς (repos - reverse

repos), και

■ στα ποσοστά περικοπής αξίας τίτλων (haircuts).
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Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)

H ΕΕΤ ενηµέρωσε διεξοδικά τα µέλη της αναφορικά µε όλες τις εξελίξεις που έλα-

βαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 2008 στο πλαίσιο των εργασιών της CESR

σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην πρώτη ενότητα του παρόντος, µέσω ιδίως

της εκπροσώπησής της στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία.

1.2. TARGET2-Securities

Η ΕΕΤ συµµετείχε στη διαβούλευση του Ευρωσυστήµατος για το TARGET2-

Securities αναφορικά µε τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι χρήστες

και απέστειλε εκτενείς παρατηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Επιπλέον, συµµετείχε στις εργασίες που διεξήχθησαν σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο

της Εθνικής Οµάδας Χρηστών που συγκροτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

1.3. ∂Í¿ÏÂÈ„Ë ÂÌÔ‰›ˆÓ Giovannini – ∂Ìfi‰ÈÔ Giovannini 3 Û¯ÂÙÈÎ¿ 

ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÙ·ÈÚÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜

Η ΕΕΤ συµµετείχε στη διαβούλευση αναφορικά µε τα προτεινόµενα πρότυπα για

τις διαδικασίες των εταιρικών πράξεων (Market Standards for Corporate Actions

Processing), όπως τα επεξεργάστηκαν οι συµµετέχοντες στο Corporate Actions

Joint Working Group (ECSAs, ECSDA, European Issuers, ESSF, EACH), καθώς

και για την εναρµόνιση των διαδικασιών Transaction Management (Market claims,

Transformations, Buyer Protection Rules).
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2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È 

ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3401/2005 

«∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Î·Ù¿ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ 
‹ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË» Î·È ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∞Ó·‰Ô¯ÒÓ

Η ΕΕΤ υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξοδικές παρατηρήσεις επί των

τριών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε:

■ την «Κατανοµή και τον προσδιορισµό της τελικής τιµής διάθεσης µετο-

χών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά» (Απόφαση 2/460/10.1.2008), 

■ τον «Κανονισµό Αναδοχών» (Απόφαση 3/460/10.1.2008)», και 

■ το «Μητρώο Ειδικών Επενδυτών» (Απόφαση 4/460/10.1.2008),

αρκετές από τις οποίες έγιναν δεκτές και υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Κεφα-

λαιαγοράς.

2.2. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στο έργο της Επιτροπής Τροποποίησης του Κανονισµού

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις για διάφορα

ζητήµατα, οι οποίες έγιναν σε πολύ µεγάλο βαθµό δεκτές.

2.3. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜, ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù·¯ÒÚÈÛË˜ 

ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ∞ÍÈÒÓ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

Η ΕΕΤ συµµετείχε στη διαβούλευση της ΕΧΑΕ αναφορικά µε τις προτεινόµενες

αλλαγές για τη διάκριση των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισµού και κατα-

χώρισης της ΕΧΑΕ (Clearing, Settlement & Registry), στο πλαίσιο των διατάξεων

του ν. 3606/17.8.2007 µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία

2004/39/ΕΚ «για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID)».
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2.4. ∂Ù·ÈÚÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜

Σε εθνικό επίπεδο η ΕΕΤ συµµετείχε επίσης ενεργά στις διαβουλεύσεις της Ελλη-

νικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) αναφορικά µε:

■ τον προσδιορισµό των προδιαγραφών και τη συστηµική υποστήριξη της

εφαρµογής επανεπένδυσης µερίσµατος, 

■ την υιοθέτηση της «ηµεροµηνίας εγγραφής» (record date) αντί της “trade

date” για τον προσδιορισµό των δικαιούχων στις περιπτώσεις εταιρικών

πράξεων επί εισηγµένων τίτλων, και 

■ θέµατα που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση των market claims.



81

Γ. Πληρωµές

1. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ì¤Û· ÏËÚˆÌÒÓ

1.1.1. Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών 

Tο διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων σε συ-

νεχή χρόνο (σύστηµα ΤARGET) παρέµεινε κλειστό την 21η και 24η Μαρτίου 2008,

δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ηµέρα του Πάσχα των Καθολι-

κών/∆ιαµαρτυρόµενων αντίστοιχα. Οι ηµέρες αυτές δεν συνέπιπταν µε αργίες

εντός της ελληνικής επικράτειας και συνεπώς κατά τις εν λόγω ηµεροµηνίες τα

καταστήµατα των τραπεζών που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα παρέµειναν

ανοιχτά, καθόσον οι ηµέρες αυτές ήταν εργάσιµες για το προσωπικό.

Η ΕΕΤ, µε βάση το άρθρο 11 του νόµου 3336/20.4.2005 για τον ορισµό ειδικής αργίας

των διατραπεζικών συναλλαγών και το άρθρο 3, παράγραφος δ), εδάφιο πρώτο της

Κατευθυντήριας Γραµµής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕΚΤ/2005/16, της

30ής ∆εκεµβρίου 2005, για το ∆ιευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ταχείας

Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET), ενηµέρωσε έγκαιρα, από τα

τέλη Φεβρουαρίου 2008, την Τράπεζα της Ελλάδος, τη ∆ΙΑΣ Α.Ε., τις τράπεζες-µέ-

λη της και το συναλλακτικό κοινό, µε τη δηµοσίευση ∆ελτίου Τύπου. 

1.1.2. Πρόοδος υιοθέτησης του EMV από τις ελληνικές τράπεζες

Έως την 31η ∆εκεµβρίου 2008, οι ελληνικές τράπεζες, βάσει στοιχείων που γνω-

στοποίησαν στην ΕΕΤ, παρουσίασαν βελτίωση των ποσοστών υιοθέτησης του προ-

τύπου EMV, τόσο στις κάρτες πληρωµών όσο και στα τερµατικά αποδοχής τους

(ΑΤΜ και POS). Ωστόσο, οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να

υστερούν έναντι του ευρωπαϊκού µέσου όρου.
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1.1.3. ∆ιατραπεζική εκπαίδευση των επιχειρήσεων στη χρήση καρτών 

και τερµατικών POS µε EMV chip και PIN 

Με στόχο την εκπαίδευση των επιχειρήσεων στη χρήση καρτών και τερµατικών

POS µε EMV chip και PIN, η ΕΕΤ µετά από απόφαση των τραπεζών µελών της

που ασχολούνται µε την έκδοση και αποδοχή καρτών, ανέθεσε µετά από διαγωνι-

σµό στις 16 Σεπτεµβρίου 2008 το σχετικό έργο, σε εξειδικευµένη στο αντικείµενο

εταιρεία. 

Στο πλαίσιο του διατραπεζικού έργου θα πραγµατοποιηθούν επιτόπιες εκπαιδευ-

τικές επισκέψεις σε 19.956 επιχειρήσεις και θα αποσταλεί ενηµερωτικό υλικό σε

άλλες 55.302 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Από τις 19 Νοεµβρίου 2008 ξεκίνησε η υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου, η

οποία θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο του 2009. Η δεύτερη φάση του έργου θα

ξεκινήσει το Μάιο του 2009 και αναµένεται να ολοκληρωθεί έως τα µέσα Ιουλίου

του 2009. 

1.1.4. Μεταφορές πιστώσεων SEPA

Η έναρξη εφαρµογής του SEPA Credit Transfer Scheme του Ευρωπαϊκού Συµ-

βουλίου Πληρωµών ξεκίνησε σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του SEPA από την

28η Ιανουαρίου 2008. Όλες οι τράπεζες µέλη της ΕΕΤ έχουν προσχωρήσει στο

SEPA Credit Transfer Scheme και παρέχουν στην πελατεία τους SEPA µεταφορές

πιστώσεων. Ωστόσο, µέχρι και το τέλος του έτους εκκρεµούσε η ένταξη της Τρά-

πεζας της Ελλάδος στο διατραπεζικό σύστηµα της ∆ΙΑΣ Α.Ε. Dias Credit Transfer

και η προσχώρησή της στο SEPA Credit Scheme του EPC. Συνολικά, µέχρι την

31η ∆εκεµβρίου 2008, 4.472 ευρωπαϊκές τράπεζες, από 31 χώρες, είχαν προσχωρή-

σει στο SEPA Credit Transfer Scheme. 

EU Date Number Number Number Number % of % of % of % of
country (Mio) of (Mio) of (‘000) (‘000) Debit Credit POS ATMs 

Debit Credit of POS of ATMs Cards Cards converted converted 
Cards Cards concerned concerned converted converted

concerned concerned

GR 31.12.07 7,3 5,9 231 7,1 12,2% 32% 50% 54%

GR 31.12.08 8,7 6,2 248 7,3 13,2% 35% 59% 82%

EU-15 30.09.08 405 5.234 256 57,3% 67,7% 85%

EU-27 30.09.08 640 7.169 360 64% 71,4% 87,85% 
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Επισηµαίνεται ότι χρήση των SEPA µεταφορών πιστώσεων παρατηρείται κυρίως

σε διασυνοριακό επίπεδο. Επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες και καταναλωτές δεν

αξιοποιούν προς το παρόν τις SEPA µεταφορές πιστώσεων για σκοπούς διενέργει-

ας πληρωµών σε εγχώριο επίπεδο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ∆εκέµβριο του 2008 οι SEPA µεταφορές

πίστωσης αντιστοιχούσαν στο 1,8% επί του συνόλου των µεταφορών πιστώσεων

που πραγµατοποιούνται σε διατραπεζικό επίπεδο, στις οποίες δεν συµπεριλαµβά-

νονται οι µεταφορές πιστώσεων µεταξύ της πελατείας του ίδιου πιστωτικού ιδρύ-

µατος ή του οµίλου. 

1.1.5. Άµεσες χρεώσεις SEPA

Η έναρξη εφαρµογής των SEPA Direct Debit Schemes (Core και Β2Β) του Ευρω-

παϊκού Συµβουλίου Πληρωµών θα ξεκινήσει, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, το

Νοέµβριο του 2009. 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριµήνου του 2008 η ΕΕΤ ενηµέρωσε τα µέλη της

για την έγκαιρη και ορθή υιοθέτηση των νέων συστηµάτων άµεσων χρεώσεων από

τις εγκατεστηµένες στη χώρα µας τράπεζες, ενώ στις αρχές ∆εκεµβρίου διαµόρ-

φωσε και απέστειλε προς απάντηση ερωτηµατολόγιο µε στόχο την έγκαιρη κατα-

γραφή της πρόθεσης των τραπεζών µελών της να ενταχθούν ή όχι στο Core ή και

στο Β2Β SEPA Direct Debit Scheme από το Νοέµβριο του 2009. 

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η ΕΕΤ, ως εκπρόσωπος των ελληνι-

κών τραπεζών στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών, παρακολουθούσε και παρε-

νέβαινε συστηµατικά στις πρωτοβουλίες διαµόρφωσης των SEPA Direct Debit

Schemes, το περιεχόµενο των οποίων (επιχειρηµατικοί κανόνες και τεχνικές/λει-

τουργικές προδιαγραφές) οριστικοποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 2008. 

1.1.6. Χρήση ελληνικών χαρακτήρων στα µηνύµατα 

των SEPA Credit Transfers και SEPA Direct Debits 

Στις αρχές Απριλίου του 2008, η ΕΕΤ λαµβάνοντας υπόψη τα ψηφίσµατα του Ευ-

ρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών για τις SEPA µεταφορές πιστώσεων και τις άµε-

σες χρεώσεις, καθώς και την ανάδειξη του θέµατος της χρήσης µη λατινικών χα-

ρακτήρων στο πλαίσιο του Standards Support Group του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-

ου Πληρωµών, πραγµατοποίησε σύντοµο κύκλο διαβούλευσης µε τις τράπεζες µέ-

λη της προκειµένου να διαµορφωθεί έγκαιρα η θέση του ελληνικού τραπεζικού

συστήµατος στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Σε συνέχεια της εν λόγω διαβούλευσης, η

εταιρεία ∆ΙΑΣ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το σύστηµα DIAS Credit Transfer, γνω-

στοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών τη διαδικασία ανταλλαγής ελ-

ληνικών χαρακτήρων στα SEPA µηνύµατα µεταφορών πιστώσεων µεταξύ των
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τραπεζών που συµµετέχουν στο σύστηµα Dias Credit Transfer της ∆ΙΑΣ Α.Ε. Η

διαµόρφωση των υπόλοιπων πρόσθετων υπηρεσιών του συστήµατος DIAS Credit

Transfer και η γνωστοποίησή τους στο EPC ολοκληρώθηκε στο τέλος Μαΐου 2008. 

1.1.7. Αύξηση του ορίου εξαίρεσης για την υποβολή στοιχείων 

του ισοζυγίου πληρωµών 

Στις 7 Φεβρουαρίου 2008 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε, µεταξύ

άλλων, να ενθαρρύνει όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ που εξακολουθούν να

βασίζονται σε στοιχεία πληρωµών για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων για το

ισοζύγιο πληρωµών να αυξήσουν το όριο εξαίρεσης για την υποβολή στοιχείων του

ισοζυγίου πληρωµών σε 50.000 ευρώ στη διάρκεια του 2008. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της

ΕΚΤ και κατόπιν σχετικού αιτήµατος των τραπεζών µελών της ΕΕΤ, η Γενική

Γραµµατεία προέβη σε σχετικές ενέργειες προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Στις 18

∆εκεµβρίου 2008 η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµέρωσε τη Γενική Γραµµατεία της

ΕΕΤ ότι πρόθεσή της είναι η αύξηση του ορίου εξαίρεσης από την 1η Ιανουαρίου

2010 το αργότερο. 

1.2. ¶ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ

1.2.1. Πρόληψη και αντιµετώπιση της απάτης κατά τη µεταφορά 

υπολοίπου δανείων και καρτών 

Με αφορµή την αύξηση των κρουσµάτων της απάτης που παρατηρήθηκαν κατά τη

µεταφορά υπολοίπου δανείων και καρτών, η ΕΕΤ επεξεργάστηκε, σε συνεργασία

µε την εταιρεία ∆ΙΑΣ, τις τεχνικές προδιαγραφές δύο νέων µηνυµάτων µεταφο-

ράς πιστώσεων, ένα για τις κάρτες και ένα για τα δάνεια, τα οποία θα εξυπηρετού-

νται µέσω του συστήµατος της ∆ΙΑΣ Α.Ε. DIAS Credit Transfer. Στο ίδιο πλαίσιο,

για τη χρήση των µηνυµάτων υιοθετήθηκαν επίσης Κατευθυντήριες Γραµµές

Βέλτιστης Πρακτικής µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

1.2.2. Χρήσιµες οδηγίες για την αξιολόγηση των πιστοποιητικών ταυτοποίησης 

και των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών 

Για την αντιµετώπιση των περιστατικών απάτης που αφορούν την έκδοση δανείων

και καρτών µε τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, η ΕΕΤ σε συνεργασία µε την

Ελληνική Αστυνοµία προχώρησε στην έκδοση «Χρήσιµων Οδηγιών» για την αξιο-
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λόγηση των πιστοποιητικών ταυτοποίησης και των προσκοµιζόµενων δικαιολογητι-

κών. Οι οδηγίες αυτές αναµένεται να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο για το προσω-

πικό των τραπεζών που αποδέχεται και επεξεργάζεται πιστοποιητικά ταυτοποίησης. 

1.2.3. Συνεργασία ΕΕΤ - Ελληνικής Αστυνοµίας

Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας ΕΕΤ και Ελληνικής Αστυνοµίας για θέµα-

τα πρόληψης της απάτης στα µέσα και συστήµατα πληρωµών έχει αναπτυχθεί

ένας ιδιαίτερα χρήσιµος δίαυλος επικοινωνίας, ώστε όταν συλλαµβάνονται σπείρες

που αντιγράφουν κάρτες, αµέσως η Αστυνοµία κοινοποιεί στην ΕΕΤ κατάσταση µε

τα νούµερα των καρτών που κατάσχονται. Η ΕΕΤ, µε τη σειρά της, ενηµερώνει τα

µέλη της µε σκοπό την ανάληψη άµεσων δράσεων προστασίας της πελατείας τους.

1.2.4. Ενηµέρωση των τραπεζών σχετικά µε τις εξελίξεις για την αντιµετώπιση 

του οικονοµικού εγκλήµατος και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Η ΕΕΤ ενηµερώνει τα µέλη της µε το σύνολο του υλικού που έρχεται σε γνώση

της από εθνικούς και διεθνείς φορείς και έχει σχέση µε την αντιµετώπιση του οι-

κονοµικού εγκλήµατος στα µέσα και τα συστήµατα πληρωµών. Επίσης, σε συνερ-

γασία µε τις τράπεζες µέλη της, συλλέγει, επεξεργάζεται και αποστέλλει:

■ αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε περιστατικό skimming που συνέβη

στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2008, 

■ συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα περιστατικά skimming που

έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το 2008, 

■ συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία από περιστατικά skimming που κοι-

νοποιούνται στην ΕΕΤ και αφορούν ευρωπαϊκές χώρες, και 

■ χρηµατικές απώλειες που είχαν οι τράπεζες από αντιγραφές καρτών στο

εξωτερικό και στην Ελλάδα.
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1.3. £¤Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜

1.3.1. ∆ιενέργεια µελέτης από ανεξάρτητη εξειδικευµένη εταιρεία 

για τη διερεύνηση της σκοπιµότητας δηµιουργίας υποδοµής 

δηµόσιου κλειδιού (PKI) 

Η εταιρεία Encode τον Ιούλιο 2008 ολοκλήρωσε τη διαδικασία εκπόνησης µελέτης

σκοπιµότητας για «την ανάλυση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων για τη δηµι-

ουργία Υποδοµής ∆ηµόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure), η οποία θα

εξυπηρετεί τις τράπεζες και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που προ-

σφέρονται για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου».

Παράλληλα, η ΕΕΤ συνέχισε την επικοινωνία της µε: 

■ τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οι-

κονοµίας και Οικονοµικών, η οποία σχεδιάζει τον τρόπο υλοποίησης για τη

µελλοντική χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών στις υπηρεσίες του Taxisnet

και των τελωνείων, και 

■ το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στο πλαίσιο του Προγράµµατος

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», προωθεί τη σύσταση της κεντρικής

διαδικτυακής πύλης «Ερµής» της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την παροχή

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συναλλαγών στους πολίτες και στις επιχει-

ρήσεις. 

1.3.2. Στατιστικά στοιχεία για το Internet Banking, το PC Banking, 

το Mobile Banking και το Phone Banking

Η ΕΕΤ προκειµένου να συνδράµει τα µέλη της στην προσπάθεια ανάπτυξης της

ηλεκτρονικής τραπεζικής έχει προχωρήσει στη συλλογή στατιστικών στοιχείων

για το Internet Banking, το PC banking, το Mobile Banking και το Phone

Banking, τα οποία οµαδοποιούνται και τα συγκεντρωτικά στοιχεία γνωστοποιού-

νται στις τράπεζες προκειµένου η κάθε µια να τα αξιολογεί στο πλαίσιο της επι-

χειρηµατικής της πολιτικής.
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1.4. £¤Ì·Ù· ÌÂÙÚËÙÒÓ 

1.4.1. Παρακολούθηση της εφαρµογής του Πλαισίου Ανακύκλωσης 

Τραπεζογραµµατίων ευρώ της ΕΚΤ 

Κατά τη διάρκεια του 2008 και στο πλαίσιο των εργασιών της Οµάδας Εργασίας

που έχει συγκροτήσει η Τράπεζα της Ελλάδος µε τη συµµετοχή της ΕΕΤ και επι-

λεγµένων τραπεζών, για τη συζήτηση του «Πλαισίου για τον εντοπισµό πλαστών

τραπεζογραµµατίων και τη διαλογή κατάλληλων προς κυκλοφορία τραπεζο-

γραµµατίων από πιστωτικά ιδρύµατα και λοιπούς φορείς που κατ’ επάγγελµα

χειρίζονται µετρητά», µελετήθηκαν τεχνικά θέµατα που άπτονται του πλαισίου

ανακύκλωσης τραπεζογραµµατίων, όπως:

■ ο τρόπος συλλογής στατιστικών στοιχείων και το είδος αυτών, 

■ οι υπάρχουσες µηχανές επεξεργασίας των τραπεζών και των εταιρειών που

πιθανόν χρησιµοποιούν για τη διαχείριση του χρηµατικού τους, και

■ ο καθορισµός των αποµακρυσµένων υποκαταστηµάτων των τραπεζών τα

οποία θα εξαιρούνται από τον έλεγχο των τραπεζογραµµατίων µε µηχανικά

µέσα.

Επίσης, η ΕΕΤ, µε στόχο την υποβοήθηση των µελών της στη διαδικασία προσαρ-

µογής τους στο εν λόγω Πλαίσιο, προχώρησε στην καταγραφή ενός πλάνου προ-

σαρµογής, στο οποίο περιλαµβάνονται τα βασικά στοιχεία που κάθε τράπεζα θα

πρέπει να λάβει υπόψη για να καταρτίσει ένα επιχειρηµατικό πλάνο που θα της

επιτρέψει την ανεύρεση του βέλτιστου γι’ αυτήν τρόπου προσαρµογής της.



∆. Θέµατα προστασίας καταναλωτή 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

Η ΕΕΤ παρακολούθησε συστηµατικά τις ρυθµιστικές εξελίξεις που επήλθαν

σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στην πρώτη ενότητα του παρόντος (υπό ΙΙ, ∆ 1.),

ενηµερώνοντας τα µέλη της και συµµετέχοντας στις διαβουλεύσεις ιδίως µέσω της

εκπροσώπησής της στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία και την Ευρωπαϊκή

Οµοσπονδία Ενυπόθηκης Πίστης. Η ΕΕΤ συµµετείχε επίσης σε αρκετές έρευνες

που διεξήχθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στον τοµέα της ενυπόθηκης πίστης

µε γνώµονα τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση του ισχύοντος νοµοθετικού

και ρυθµιστικού πλαισίου και του τρόπου εφαρµογής του. 

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

2.1. ∫·Ù·¯ÚËÛÙÈÎÔ› ÁÂÓÈÎÔ› fiÚÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ ‚¿ÛË ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙÂ˜ 

‰ÈÎ·ÛÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

Η ΕΕΤ υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις κατά τη διαβούλευση που πραγµατοποι-

ήθηκε στο πλαίσιο της έκδοσης της Υ.Α. Ζ1-798/2008 (βλ. ανωτέρω, Ενότητα Πρώ-

τη, ΙΙ, υπό ∆ 2.1). Ειδικότερα, εστίασε:

■ στο θέµα του καθορισµού ανώτατου ύψους επιτοκίων και του συσχετισµού

των τραπεζικών µε τα εξωτραπεζικά επιτόκια, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλ-

λων, ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου κανόνα δεν θα αφορά το δεδικασµένο

αµετάκλητης δικαστικής απόφασης, καθώς το δεδικασµένο δεν εκτείνεται

σε θέµατα που δεν υποβλήθηκαν σε δικαστική κρίση και σε µείζονες ή

ελάσσονες σκέψεις που διατυπώνονται σε δικαστικές αποφάσεις, όπως συ-

νέβη µε την Απόφαση 1219/2001 του Αρείου Πάγου, 

■ στους λόγους για τους οποίους ο συσχετισµός των εξωτραπεζικών µε τα

τραπεζικά επιτόκια έρχεται σε αντίθεση τόσο µε τις αρχές που διέπουν τη

νοµισµατική πολιτική του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών

όσο και µε διατάξεις της υφιστάµενης εθνικής νοµοθεσίας που εκδόθηκαν

µε βάση τις αρχές αυτές (βλ. ιδίως Απόφαση 178/3/19.7.2004 ΕΤΠΘ της

Τράπεζας της Ελλάδος), και

■ σε επιµέρους όρους που αποτέλεσαν αντικείµενο ρύθµισης της Υ.Α. αναφο-

ρικά µε συµβάσεις στεγαστικών δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου, συµβάσεις

χορήγησης πιστωτικών καρτών και συµβάσεις λογαριασµών καταθέσεως. 

88
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2.2. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2008/48/∂∫ 

ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹ ›ÛÙË

∆υνάµει της υπ’ αριθ. Ζ1-1542/9.12.2008 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης απο-

φασίστηκε η σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής µε αντικείµενο την εκπό-

νηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της

Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη (βλ. ανωτέρω, Ενότητα Πρώτη, ΙΙ,

υπό ∆ 1.1). Η ΕΕΤ συµµετέχει βάσει της αποφάσεως αυτής στη νοµοπαρασκευα-

στική επιτροπή ως µέλος.

2.3. ∫ÔÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ

Η ΕΕΤ επεξεργάστηκε κατά τη διάρκεια του 2008 τόσο τη µετάφραση στα ελληνι-

κά των κοινών αρχών όσο και το περιεχόµενό τους, προκειµένου να καταστεί δυ-

νατή η έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή του από τα ελληνικά πιστωτικά

ιδρύµατα (βλ. ανωτέρω, Ενότητα Πρώτη, ΙΙ, υπό ∆ 1.5).
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Ε. Νοµικά - Φορολογικά θέµατα 

1. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ™¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ «∂Ù·ÈÚÂ›Â˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜»

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόµου αναφορικά µε

τις εταιρείες ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις, υποβάλλοντας

διεξοδικές κατ’ άρθρο παρατηρήσεις, αρκετές από τις οποίες έγιναν δεκτές και εν-

σωµατώθηκαν στο τελικό κείµενο του νόµου, όπως κατατέθηκε στη Βουλή προς

ψήφιση. Μεταξύ άλλων, εστίασε στα ακόλουθα ζητήµατα: 

■ τη διεύρυνση του ορισµού των εταιρειών ενηµέρωσης οφειλετών, ώστε να

επιτρέπεται επίσης να προβαίνουν στη διαπραγµάτευση του χρόνου, του

τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ δανειστή

και εταιρείας ενηµέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις,

■ τις πρακτικές που θεωρούνται απαγορευµένες,

■ τις συµβάσεις-πλαίσιο των δανειστών µε τις εταιρείες, και

■ τις κυρώσεις.

1.2. ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

Η επιτροπή για θέµατα ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου της ΕΕΤ συνέχισε την

επεξεργασία θεµάτων που εξετάζει η Επιτροπή Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτι-

κής του ∆ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ασχολήθηκε ιδίως µε το σχέδιο των

αναθεωρηµένων οµοιόµορφων κανόνων για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη

ζήτηση (URDG).
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1.3. ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 συνεχίστηκε η συνεργασία του Υπουργείου

Οικονοµίας και Οικονοµικών µε την ΕΕΤ για τα εξής κυρίως θέµατα: 

■ απόδοση φόρου επί των τόκων οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (ηµεδαπά

οµόλογα),

■ διαβίβαση µορφότυπου ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρµογή των

άρθρων 3-13 του ν. 3312/2005, 

■ τροποποίηση της 6ης Οδηγίας για την επιβολή του Φ.Π.Α. στις ασφαλιστι-

κές και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, 

■ σχέδιο νόµου για την ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολο-

γισµού, τον έλεγχο των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύ-

νης και άλλες διατάξεις, 

■ φορολόγηση των µερισµάτων και λοιπών εισοδηµάτων, και 

■ τροπολογία επί του άρθρου 26 του σχεδίου νόµου «Υπηρεσία Εποπτείας

Αγοράς και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά µε την

επιβολή κανόνων Τεκµηρίωσης Τιµών Ενδο-οµιλικών Συναλλαγών –

Transfer Pricing. 
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ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô

Το 2008 υπήρξαν αρκετές διεθνείς και κοινοτικές εξελίξεις για την πρόληψη της

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων

από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Η

ΕΕΤ παρακολούθησε ενεργά τις εν λόγω εξελίξεις ιδίως µέσω της Ευρωπαϊκής

Τραπεζικής Οµοσπονδίας. Τα βασικότερα διεθνή και κοινοτικά θέµατα που απα-

σχόλησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήταν τα ακόλουθα:

■ Η συµπλήρωση ερωτηµατολογίου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής

Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπι-

σµό και την καταγραφή προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά

ιδρύµατα σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωσή τους σε επίπεδο οµίλου µε τις

ρυθµίσεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

■ Η µελέτη που διεξήχθη, υπό την αιγίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ικαιο-

σύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά

µε την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των Μονάδων Χρηµατο-

οικονοµικών Πληροφοριών και των εποπτευόµενων ιδρυµάτων.

■ Η έκδοση, τον Αύγουστο του 2008, της έκθεσης της Οµάδας Χρηµατοοικο-

νοµικής ∆ράσης (Financial Action Task Force – FATF) για την πρόληψη

της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής,

το περιεχόµενο της οποίας προβληµάτισε ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό τραπεζικό

κλάδο, κυρίως ως προς τα ακόλουθα δύο σηµεία: 

(α) δεν αντιµετωπίζεται επαρκώς η πρόληψη της χρηµατοδότησης δρα-

στηριοτήτων διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής στο πλαίσιο των υφι-

στάµενων περιοριστικών µέτρων σε βάρος συγκεκριµένων φυσικών και

νοµικών προσώπων (financial sanctions lists), και 

(β) δεν λαµβάνονται, στο βαθµό που θα έπρεπε, υπόψη οι τυποποιηµένοι

κανόνες διενέργειας του διεθνούς εµπορίου, ο ρόλος των τραπεζών στη

χρηµατοδότησή του και η αδυναµία των τραπεζών να αναπτύξουν ελεγ-

κτικούς µηχανισµούς για τον εντοπισµό νοµικών ή φυσικών προσώπων

που εµπλέκονται στη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής. 

■ Το κείµενο κατευθυντήριων γραµµών που δηµοσίευσε η FATF, στις 20

Οκτωβρίου 2008, σχετικά µε την υλοποίηση, από τους εθνικούς νοµοθέτες,

των προβλέψεων της παραγράφου 10 του ψηφίσµατος υπ’ αριθµ. 1803/3.3.2008
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του Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε ορισµένα

περιοριστικά µέτρα κατά του Ιράν, και 

■ η δηµοσίευση, το Μάιο του 2008, από το Wolfsberg Group κειµένου συχνών

ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά µε τα Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρό-

σωπα (Political Exposure Persons – PEPs).

2. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô 

2.1. ™¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ «¶ÚfiÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛfi‰ˆÓ 
·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜» 

Στα µέσα Απριλίου 2008 τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο για την «Πρό-

ληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριό-

τητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας». Η ΕΕΤ διαµόρφωσε και απέ-

στειλε διεξοδικά σχόλια και παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόµου, αρκετά από τα

οποία έγιναν δεκτά (βλ. ανωτέρω, Ενότητα Πρώτη, ΙΙ, υπό ΣΤ 2.1). 

2.2. ™¯¤‰ÈÔ ¶Ú¿ÍË˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ «¶ÚfiÏË„Ë 
Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ 
Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»

Το Νοέµβριο του 2008 τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο Π∆/ΤΕ για την «Πρόληψη

και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και

της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας», σε συνέχεια της ψήφισης του νόµου

3691/2008. Η ΕΕΤ διαµόρφωσε και απέστειλε σχετικά στην Τράπεζα της Ελλάδος

διεξοδικά σχόλια και παρατηρήσεις, πρόταση τροποποίησης του Κεφαλαίου 2 του

σχεδίου Π∆/ΤΕ, ενώ έθεσε επίσης αρκετά ζητήµατα προς διευκρίνιση. 

2.3. º˘ÛÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

Το θέµα της φυσικής ασφάλειας των τραπεζικών καταστηµάτων από ληστείες και

άλλου τύπου παραβιάσεις παρακολουθείται συστηµατικά από την ΕΕΤ, η οποία συ-

νεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ενηµερώ-

νει σχετικά τις τράπεζες-µέλη της. Κατά τη διάρκεια του 2008, η ΕΕΤ συγκέ-

ντρωσε επίσης και επεξεργάστηκε στατιστικά στοιχεία που της γνωστοποίησαν οι

τράπεζες-µέλη της σε σχέση µε ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις που πραγ-
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µατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους. Τα στοιχεία αυτά που είναι

απαραίτητα για τη συµπλήρωση της ετήσιας εµπιστευτικής έκθεσης της Ευρω-

παϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας τυγχάνουν:

■ επεξεργασίας µε σκοπό την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών για

το τραπεζικό σύστηµα της χώρας στη συγκεκριµένη θεµατική, και

■ αξιοποίησης σε ό,τι αφορά την ενηµέρωση των τραπεζών-µελών της ΕΕΤ

σε εξαµηνιαία βάση. 

Επίσης, µε αφορµή τα γεγονότα του ∆εκεµβρίου 2008 η ΕΕΤ ζήτησε από τις τρά-

πεζες-µέλη της να της αποστείλουν τα καταγεγραµµένα περιστατικά βανδαλισµού

τραπεζικών καταστηµάτων και ΑΤΜs. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία αξιοποιή-

θηκαν στο πλαίσιο των συνοµιλιών της ΕΕΤ µε εκπροσώπους υπουργείων, της

Τράπεζας της Ελλάδος και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και σε καµία περί-

πτωση δεν εξειδικεύτηκαν ανά τράπεζα µέλος της ΕΕΤ. Τα καταστατικά όργανα

της Ένωσης, καθώς και οι υπεύθυνοι φυσικής ασφάλειας των τραπεζών ενηµερώ-

θηκαν για τα συγκεντρωτικά στοιχεία, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές πρόλη-

ψης φαινοµένων βανδαλισµού τραπεζικών καταστηµάτων. 

2.4. ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ HEBIC)

Η ΕΕΤ, σε συνεργασία µε τις τράπεζες που λειτουργούν στη χώρα µας, δηµοσιεύ-

ει σε ηλεκτρονική µορφή κάθε τρίµηνο το Ευρετήριο HEBIC στην ελληνική και

αγγλική γλώσσα, το οποίο περιέχει τον επταψήφιο κωδικό HEBIC, καθώς και άλλα

στοιχεία του καταστήµατος για το σύνολο των καταστηµάτων κάθε τράπεζας. Για

το σκοπό αυτό, παραλαµβάνει σε τριµηνιαία βάση τα σχετικά στοιχεία κάθε τράπε-

ζας, τα ενοποιεί και τα επεξεργάζεται αναλόγως, προκειµένου να επιτευχθεί οµοι-

όµορφη και ορθή αποτύπωση των εγγραφών.

Το ευρετήριο HEBIC έχει διπλό στόχο. Αφενός µεν να αποτελέσει ένα χρήσιµο βοή-

θηµα µε την προβολή και καταγραφή της συνολικής παρουσίας του τραπεζικού

συστήµατος της χώρας µας, και αφετέρου να συµβάλει µε την παρουσίαση του κω-

δικού HEBIC για κάθε κατάστηµα, στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι τράπεζες

για την καθιέρωση του ΙΒΑΝ.

Το ευρετήριο παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ. Μετά από αίτηµα του οργα-

νισµού SWIFT τα στοιχεία του Ευρετηρίου HEBIC έχουν ενταχθεί στη βάση του

οργανισµού “Bic Database Plus”. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤ διαµόρφωσε, ήδη από

το 2007, νέο αρχείο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του SWIFT, το οποίο επικαιρο-

ποιείται σε τριµηνιαία βάση.
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Z. Αναπτυξιακή δραστηριότητα

1. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

1.1. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ªª∂ 

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ¶∂¶ ÙÔ˘ °ã ∫¶™

Με τη συνεργασία ΕΕΤ-τραπεζών και σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου

Οικονοµίας και Οικονοµικών, ολοκληρώθηκε, µε επιτυχία, η διαδικασία των

ελέγχων ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων των κάτωθι προγραµµάτων:

■ 3ος Κύκλος ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στους τοµείς Μετα-

ποίησης και Τουρισµού,

■ Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ),

■ Κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II, και

■ Ολοκληρωµένες ∆ράσεις Αστικής Ανάπτυξης.

Η συµβολή της ΕΕΤ και των τραπεζών οδήγησε στην ταχύτερη απορρόφηση της

προϋπολογισθείσας ∆ηµόσιας ∆απάνης και τη µείωση των απωλειών κοινοτικών

κονδυλίων λόγω της εφαρµογής του κανόνα αυτόµατης αποδέσµευσης «ν+2» για

το έτος 2008. 

Σηµειώνεται επίσης ότι παρατάθηκαν µέχρι και τις 30.6.2009 οι διαδικασίες των

ελέγχων ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων που βρίσκονται σε πυρόπληκτες

περιοχές. 

Περαιτέρω η ΕΕΤ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών,

εξέτασε και επέλυσε ικανό αριθµό ερωτηµάτων που αφορούν την εφαρµογή των

δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε ΜΜΕ µε σκοπό να προχωρήσουν οι διαδικασίες:

■ αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων (3 στάδια αξιολόγησης: Τράπε-

ζες - Τελικοί ∆ικαιούχοι, ∆ιατραπεζική ∆οµή Υποστήριξης και Επιτροπή

Ενστάσεων), 

■ ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών και των επενδυτών, 

■ συµβασιοποίησης των επενδυτικών προτάσεων, 

■ ελέγχων/πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των έργων, και

■ καταβολής των ενισχύσεων στους επενδυτές.
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1.2. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ ÌÂ ÙË ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ 

ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ 25Ë ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË 

ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°§∫)

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέ-

σεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και την 25η ∆ιεύθυνση

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε σκοπό την άµεση εφαρµογή των πιστω-

τικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που επλήγησαν από

θεοµηνίες (πυρκαγιές και σεισµούς).

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε και λειτούργησε στην ΕΕΤ ad hoc Επιτροπή η

οποία εξέτασε και επέλυσε ικανό αριθµό ερωτηµάτων µε σκοπό την προώθηση της

διαδικασίας και την ενίσχυση των δικαιούχων - πληγεισών επιχειρήσεων. 

Περαιτέρω η ΕΕΤ συνέχισε τη συνεργασία της µε το ΓΛΚ για τη θέσπιση και

εφαρµογή σύγχρονης και αποτελεσµατικής διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης

ληξιπρόθεσµων οφειλών δανείων, ιδιωτών ή και επιχειρήσεων, εγγυηµένων από το

Ελληνικό ∆ηµόσιο.

1.3. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ 

ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ πÃ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ¤ÙÔ˘˜ 2008

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και

Οικονοµικών αναφορικά µε τη συµµετοχή των τραπεζών στη διαδικασία διάθεσης

των ειδικών σηµάτων κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και µοτοσικλετών έτους 2008.

Στη διαδικασία αυτή συµµετείχαν δέκα οκτώ (18) τράπεζες. 

1.4. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚˆÓ 

ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ¢È·ÎÈÓËÙÒÓ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ £¤ÚÌ·ÓÛË˜ (¢π.¶∂.£∂.) 

ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘ ∂È‰ÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛË˜ 

ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË˜

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, τις τράπεζες

και την εταιρεία ∆ΙΑΣ µε σκοπό την παρακολούθηση της οµαλής πορείας των δια-

δικασιών µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών αλλά και του πληροφοριακού συστή-

µατος µέσω του οποίου διενεργούνται διασταυρωτικοί και επαληθευτικοί έλεγχοι

για τον προσδιορισµό των φόρων στους επιτηδευµατίες. 
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2. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

2.1. ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·-∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·»

Η ΕΕΤ συµµετείχε σε οµάδα εργασίας που συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία του Γε-

νικού Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης µε σκοπό τη συµµετοχή των τραπεζών

στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στα

προγράµµατα που θα προκηρυχθούν από το Υπουργείο στο πλαίσιο της νέας προ-

γραµµατικής περιόδου 2007-2013 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ).

Στην οµάδα εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συµµετέχουν επίσης και εκ-

πρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ καθώς και εκπρόσωποι

των υφιστάµενων Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης οι οποίοι διαχειρίζονται µέχρι

τώρα τις εν λόγω δράσεις του ΕΠΑΝ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.

2.2. ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂™ª∂)

Η ΕΕΤ συµµετείχε στις εργασίες του Εθνικού Συµβουλίου Μικροµεσαίων Επιχει-

ρήσεων (ΕΣΜΕ) µε σκοπό να συνδράµει την προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης για τη στήριξη των ΜΜΕ και την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν

στη συνεργασία τους µε τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

2.3. ¶ÚÔÒıËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÌÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜

Η ΕΕΤ, στο πλαίσιο της προώθησης του διαλόγου που έχει καθιερώσει µε φορείς

των παραγωγικών τάξεων, συµµετείχε σε ικανό αριθµό συναντήσεων των φορέων

αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤ έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντή-

σεις σε ερωτήµατα και προβλήµατα που απασχολούν τα µέλη των φορέων στις σχέ-

σεις τους µε το τραπεζικό σύστηµα και, ειδικότερα, σε θέµατα που αφορούν: τη

χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, τις επιδοτήσεις µέσω κοινοτικών προγραµµάτων, τα

τραπεζικά επιτόκια, την ηλεκτρονική τραπεζική, τη διαφάνεια των συναλλαγών,

καθώς επίσης και τις χρεώσεις και προµήθειες των τραπεζών. 
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2.4. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ∆∂ª¶ª∂ ∞∂

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ταµείο Εγγυοδοσίας

προκειµένου να οριστικοποιηθούν τα κείµενα νοµοθετικού, θεσµικού και κανονι-

στικού περιεχοµένου για την άµεση εφαρµογή της δράσης «Επιδότηση επιτοκίου

δανείων κεφαλαίου κίνησης» σε επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, απαντήθηκε ικανός

αριθµός ερωτηµάτων που αφορούν την εφαρµογή των προγραµµάτων του Ταµείου

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι:

■ αύξησης του βαθµού πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηµατοδότησης,

■ µείωσης του κόστους δανεισµού των ΜΜΕ, ώστε να βελτιωθεί η ανταγω-

νιστικότητά τους, και

■ σύνδεσης της επιδότησης του κόστους δανεισµού µε την παροχή εγγύησης

από το ΤΕΜΠΜΕ, γεγονός που θα συντελέσει στην ανάδειξη του ΤΕΜΠΜΕ

ως κεντρικού οργανισµού υποβοήθησης της χρηµατοδότησης των µικρών

επιχειρήσεων.

2.5. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ∂È‰ÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε την Υπηρεσία της Ειδικής Γραµµατείας για την Αντα-

γωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης µε σκοπό τη συµµετοχή των τραπεζών

σε πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων µέσω επενδυτικών έργων που θα πραγµα-

τοποιήσουν επιχειρήσεις που ανήκουν σε ΡΟΜΑ. Στόχος του προγράµµατος είναι

η επιχειρηµατική δράση της συγκεκριµένης οµάδας πληθυσµού να ασκείται πλέον

οργανωµένα µέσω της δηµιουργίας σύγχρονων καταστηµάτων, εγκαταλείποντας το

µέχρι σήµερα παραδοσιακό τρόπο άσκησης της εµπορίας τους.
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3. ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞) 2007-2013

Στο πλαίσιο διαβούλευσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον

εθνικό αναπτυξιακό προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013, η ΕΕΤ συµµετείχε

στην πορεία του κοινωνικού διαλόγου για την αποτύπωση της παρούσας κατάστα-

σης και τον καθορισµό της αναπτυξιακής στρατηγικής και των εθνικών στόχων. 

4. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÌÂ ·ÚÌfi‰È· ™ÙÂÏ¤¯Ë ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ 

∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ

Η ΕΕΤ ανταποκρίθηκε θετικά σε αίτηµα εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Επενδύσεων να εξεταστεί η δυνατότητα συµµετοχής των τραπεζών στη διαχείριση

δράσεων ενίσχυσης ΜΜΕ. Επιπλέον, παρείχε πληροφορίες στους εκπροσώπους

της ΕΤΕπ σχετικά µε τους υφιστάµενους τρόπους πρόσβασης των ΜΜΕ στο τρα-

πεζικό σύστηµα.
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Η. Επικοινωνιακή δραστηριότητα

Η επικοινωνιακή δραστηριότητα της ΕΕΤ κατά το έτος 2008 συνοψίζεται στις ακό-

λουθες ενέργειες: 

1. ™˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ – ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ – ∂ÓËÌÂÚÒÛÂÈ˜

Συνολικά για θέµατα επικαιρότητας (διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και επι-

πτώσεις της στην Ελλάδα, µέτρα ενίσχυσης ρευστότητας της οικονοµίας, εγγύηση

καταθέσεων και λειτουργία του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων, επιτόκια, χρηµα-

τοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καταναλωτική πίστη, πλειστηριασµοί, προ-

στασία καταναλωτή, χρηµατοπιστωτική εκπαίδευση, ανενεργοί λογαριασµοί, Ενιαίος

Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA), ηλεκτρονικές πληρωµές) έγιναν: 

■ εννέα (9) παρουσίες στη Βουλή,

■ σαράντα (40) τηλεοπτικές εµφανίσεις,

■ τριακόσιες ογδόντα (380) ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και παρεµβάσεις στο

σύνολο σχεδόν των ραδιοφωνικών σταθµών Αττικής και Θεσσαλονίκης,

και

■ εξακόσιες (600) ενηµερώσεις σε δηµοσιογράφους.

Επίσης, στις ίδιες θεµατικές:

■ δηµοσιεύτηκαν εβδοµήντα (70) ενυπόγραφα άρθρα στον ηµερήσιο και πε-

ριοδικό Ελληνικό Τύπο, και 

■ δέκα τρία (13) ∆ελτία Τύπου.

2. ∂Î‰fiÛÂÈ˜

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, εκδόθηκαν:

■ Μελέτη της ΕΕΤ µε θέµα «Η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην

Ελληνική Οικονοµία» - Ιούλιος 2008, και

■ το 1ο τεύχος της σειράς “Lectures in International Banking and Finance”

µε τις οµιλίες των κ.κ. Μίνωα Ζοµπανάκη και Prof. Robert Lawrence -

Σεπτέµβριος 2008.



101

3. √ÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ/ËÌÂÚ›‰ˆÓ ·fi ÙËÓ ∂∂∆ Î·Ù¿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2008

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 10/01, Εσπερίδα για την παρουσίαση του περιεχοµένου των νέων

αποφάσεων του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την κεφα-

λαιακή επάρκεια των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 06/02, Επίσηµο δείπνο του Προέδρου της ΕΕΤ προς τιµήν του βα-

ρώνου Alexandre Lamfalussy

■ Αθήνα 15/02, Συνάντηση των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΤ

µε την αρµόδια Επίτροπο ΕΕ κα Meglena Kuneva για την Προστασία των

Καταναλωτών

ª¿ÚÙÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 04/03, Ηµερίδα µε θέµα «Ο ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ (SEPA)»

■ Αθήνα 31/03, 26th meeting of European Financial Markets Lawyers

Group (EFMLG) – Σε συνεργασία µε το δικηγορικό γραφείο Τσιµπανούλη

∞Ú›ÏÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 01/04, Ηµερίδα µε θέµα «Εµπόδια, αντικίνητρα και δυσκολίες στην

υλοποίηση Ενεργειακών Έργων στην Ελλάδα. Υπάρχουν λύσεις;» - Σε συνερ-

γασία µε το ΙΕΝΕ

■ Σόφια, Βουλγαρία 07/04, Υπογραφή συµφωνίας ίδρυσης έδρας τραπεζικών

σπουδών στη Βουλγαρία

■ Αθήνα 15/04, Οµιλία κας Tumpel-Gugerell (µέλος της Εκτελεστικής Επι-

τροπής της ΕΚΤ) για το SEPA

■ Αθήνα 15-16/04, ICC Banking Commission – Σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές

Εµπορικό Επιµελητήριο (ICC)

➤
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ª¿ÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα, Ηµερίδα για την πρόληψη και αντιµετώπιση των επιθέσεων phishing

(παραπλανητικά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) και farming

■ Αθήνα 26/05, Ηµερίδα για το SWIFT 

πÔ‡ÓÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 06/06, Ηµερίδα µε θέµα “The implementation of MiFID”

■ Αθήνα 19/06, Συνέδριο προς τιµήν του κ. Ζοµπανάκη για την προσφορά του

στη διεθνή οικονοµία

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 16/07, Οµιλία Καθ. Charles Calomiris µε θέµα “The recent international

financial turmoil”

™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 25/09, Ηµερίδα µε θέµα «Πρόληψη και αντιµετώπιση της απάτης στα

ηλεκτρονικά µέσα και συστήµατα πληρωµών»

√ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2008

■ Κύπρος 25-28/10, 5ο συνέδριο µε θέµα «∆ικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και

Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλ-

λον» – Σε συνεργασία µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

■ Αθήνα 30/10, Επιστηµονική Εσπερίδα της ΕΠΕΕΣ µε θέµα «Η ∆ιεθνής Χρη-

µατοπιστωτική Κρίση και η Ευρώπη: Πρώτα Συµπεράσµατα»

¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2008

■ Αθήνα 18/11, Ευρεία σύσκεψη για τα επιβαλλόµενα µέτρα ενίσχυσης των

επιχειρήσεων που πλήττονται από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρί-

ση – Σε συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών και ΕΠΕ

■ Αθήνα 18/11, Ηµερίδα µε θέµα «Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση και η

Ελλάδα» – Σε συνεργασία µε την Economia Business Tank



Ενότητα Τρίτη

Εκπροσώπηση της ΕΕΤ 
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (∆ιοικητικό Συµβούλιο)

Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων (∆ιοικητικό Συµβούλιο)

Εθνικό Συµβούλιο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων

Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών 

Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (∆ιοικητικό Συµβούλιο)

∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ιοικητικό Συµβούλιο)

Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα

Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. α του ν. 3299/2004 (Υπουργείο Οικο-

νοµίας και Οικονοµικών)

Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. β του ν. 3299/2004 (Υπουργείο Ανά-

πτυξης)

Τριτοβάθµιο ∆ιατραπεζικό Συµβούλιο (Πειθαρχικό) (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής

Προστασίας)

Επιτροπή παρακολούθησης των επιτοκίων (∆ράση 2.10.2 ΤΕΜΠΜΕ/Υπουργείο Ανάπτυξης)

∆ιατραπεζική ∆οµή Υποστήριξης και Επιτροπή Ενστάσεων (ΠΕΠ-Γ΄ ΚΠΣ)

Μόνιµη Επιτροπή για τη διευκόλυνση και την απλούστευση των διαδικασιών του διεθνούς

εµπορίου

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»

(Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)

Οµάδα Εργασίας για τη µελέτη της διαδικασίας κατάθεσης των ηµερήσιων εισπράξεων και

του χρηµατικού εφοδιασµού των ∆ΟΥ, στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής

της Τράπεζας της Ελλάδος (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)

Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη διάδοση και χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

(Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)

Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη µείωση της χρήσης των µετρητών και των επιταγών

και αντικατάστασή τους από ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών - ανάλυση θεµάτων SEPA

(Single Euro Payments Area) (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)

Επιτροπή υποβολής προτάσεων για το αντικείµενο των ηλεκτρονικών πληρωµών εντός

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (Υπουργείο Εσωτερικών)

➤

Α. Στην Ελλάδα

Η ΕΕΤ στο πλαίσιο της εκπροσώπησης των τραπεζών-µελών της συµµετείχε κατά τη

διάρκεια του έτους 2008 στα ακόλουθα Συµβούλια, Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας:
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Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία (European Banking Federation)

Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ενυπόθηκης Πίστης (European Mortgage Federation)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικού Τοµέα (European Banking Industry Committee)

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (European Payments Council)

Β. Στο εξωτερικό

Οµάδα Εργασίας για την ανάπτυξη της Ελλάδας ως διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κέντρου

στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου

Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας

2007/64/ΕΚ για τις πληρωµές στην εσωτερική αγορά

Νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας

2008/48/ΕΚ για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης



Ενότητα Tέταρτη

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
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Το 2008 χαρακτηρίστηκε από εδραίωση του Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (εφεξής ΕΤΙ), το οποίο καλύπτει πλέον το σύ-

νολο των µαθησιακών αντικειµένων του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα: εµπορι-

κή τραπεζική, επενδυτική τραπεζική, τραπεζοασφάλειες. Όπως φαίνεται και από τα

στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια, η περασµένη χρονιά εστιάστηκε κατά κύριο

λόγο στην πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας, τόσο για την παροχή επενδυτικών

υπηρεσιών όσο και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης από το προσωπικό των πι-

στωτικών ιδρυµάτων. Το ΕΤΙ στήριξε την προετοιµασία των υποψηφίων για τις σχετι-

κές εξετάσεις µε την παροχή ανοικτής και ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, αλλά και

µε την έκδοση και επικαιροποίηση αντίστοιχων εγχειριδίων. Επιπλέον, συντόνισε την

επικοινωνία των τραπεζών µε την Τράπεζα της Ελλάδος (όσον αφορά την πιστοποίηση

περί επενδυτικών υπηρεσιών) και τις εκπροσώπησε ενεργά στην Επιτροπή του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης που εποπτεύει την πιστοποίηση της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.

Αναφορικά µε την εσωτερική οργάνωση του Ινστιτούτου και µε στόχο τον εξορθολογι-

σµό των δαπανών και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του, το 2008

πραγµατοποιήθηκε µεταστέγαση των γραφείων του διοικητικού προσωπικού στο κτίριο

της ΕΕΤ (Αµερικής 21Α), δηµιουργία δύο νέων αιθουσών διδασκαλίας στο παλαιό κτίριο

της οδού Μασσαλίας, καθώς και αναβάθµιση των αιθουσών στο κτίριο της οδού Σίνα. 

Α. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Όσον αφορά τα εξειδικευµένα σεµινάρια, 16 νέα αντικείµενα προστέθηκαν στο πρό-

γραµµα του ΕΤΙ. Ενδεικτικά αναφέρονται: «Αξιολόγηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων»,

«MiFID: τα σηµεία του νέου πλαισίου που επηρεάζουν τις τράπεζες», «∆ιεθνή πρότυ-

πα για την επαγγελµατική εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου», «Τεχνικές οικονοµι-

κής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων», «Ο ρόλος των γεωγραφικών πληροφορικών

συστηµάτων στις τράπεζες», «Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων τραπεζικών στελε-

χών» και «Αποτελεσµατικές πωλήσεις για τη δηµιουργία αφοσιωµένων πελατών». 

1. ™˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

∂∂∫∫¶¶∞∞ππ¢¢∂∂ÀÀ∆∆ππ∫∫∏∏  ÀÀ¶¶∏∏ƒƒ∂∂™™ππ∞∞ ™™ÀÀªªªª∂∂∆∆√√ÃÃ∂∂™™

22000088 22000077

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα 1.251 1.496

Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα 1.623 1.410

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως 461 414

ΣΥΝΟΛΟ 3.335 3.320
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Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει στα Σεµινάρια Πιστοποίησης για την ειδικότητα

της «λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», τα οποία προσφέρει το ΕΤΙ,

σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση 3130/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

της Τράπεζας της Ελλάδος. Με εκπαιδευτικό πρόγραµµα και εκπαιδευτές πιστο-

ποιηµένους από τις εν λόγω εποπτικές αρχές, το ΕΤΙ πραγµατοποίησε 23 ανοικτές

και ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις, µε 365 συµµετέχοντες. 

Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα προσφέρθηκαν κατά κύριο λόγο σε πιστωτικά

ιδρύµατα. Όπως φαίνεται και στον ενδεικτικό πίνακα που ακολουθεί, τα προγράµ-

µατα αφορούσαν σε µεγάλο βαθµό την προετοιµασία υποψηφίων για τις εξετάσεις

πιστοποίησης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, σηµαντικό

ποιοτικό στοιχείο αποτελούν οι επαναληπτικές διοργανώσεις εκπαιδευτικών προ-

γραµµάτων που σχεδίασε το ΕΤΙ το 2007, όπως η «Τραπεζική και Χρηµατοοικο-

νοµική ∆ιοίκηση» στην Τράπεζα Πειραιώς, το πρόγραµµα “Banking essentials”

στη Citibank και το πρόγραµµα “European Foundation Certificate in Banking”

στην Alpha Bank, οι οποίες τεκµηριώνουν την αποτελεσµατικότητα της εκπαί-

δευσης, αλλά και τη σταδιακή καθιέρωση του ΕΤΙ ως εταίρου των ∆ιευθύνσεων

Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού των τραπεζών. 

2. ∂Ó‰ÔÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 

■ Τραπεζική και χρηµατοοικονοµική διοίκηση 

■ Ειδικά θέµατα χορηγήσεων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

■ European Foundation Certificate in Banking

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

■ Σεµινάρια Πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

■ ISBP for the examination of documents under documentary credits 

ALPHA BANK

■ Banking Academy

■ Banking essentials

■ Επιχειρηµατικές χορηγήσεις

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

CITIBANK

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης διαµεσολαβητών στην ασφάλιση

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών 

σε κινητές αξίες)

EMPORIKI BANK
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Σεµινάρια Πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων 

EFG EUROBANK

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε

κινητές αξίες) 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών 

σε κινητές αξίες)

■ Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης στο θεσµικό & κανονιστικό πλαίσιο 

της κεφαλαιαγοράς 

■ ∆ιαχείριση εµπλοκών χρηµατοδοτικής µίσθωσης

■ ∆ιαχείριση καθυστερήσεων - εµπλοκών

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

■ Ανάλυση ισολογισµών-αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης-αριθµο-

δείκτες

■ Βασικές νοµικές γνώσεις και θέµατα για µη νοµικούς

MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων σε κινητές

αξίες

MILLENNIUM BANK

H Π∆/ΤΕ για την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων

GENIKI BANK

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε

κινητές αξίες)

PROBANK 

Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµ/κού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες & τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας

AEGEAN BALTIC BANK
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3. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ

3.1. H Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎ‹ Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ÛÙÈ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜

Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ συνέχισε να προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα – τόσο

διατραπεζικά όσο και ενδοεπιχειρησιακά. Οι νέοι κάτοχοι του σχετικού πιστοποιη-

τικού, το 2008, ανήλθαν σε 21, ανεβάζοντας το συνολικό αριθµό των κατόχων σε 91.

3.2. European Foundation Certificate in Banking 

Στις δύο διοργανώσεις εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν το 2008 για την απόκτηση

του ως άνω ευρωπαϊκού πιστοποιητικού (EFCB), συµµετείχαν οι εκπαιδευθέντες

σε 6 ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράµµα-

τος, καθώς και αρκετοί ιδιώτες. Το πιστοποιητικό απονεµήθηκε σε 107 επιτυχόντες. 

4. ∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

Κατά τη διάρκεια του 2008, το ΕΤΙ εµπλούτισε τη σειρά των εκπαιδευτικών εγ-

χειριδίων του µε νέες εκδόσεις, αλλά και µε επικαιροποίηση εκδόσεων προηγού-

µενων ετών:

(α) Επενδυτικές υπηρεσίες – παροχή επενδυτικών συµβουλών σε κινητές αξίες

(β) Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης

(γ) Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστηµάτων Πληροφοριών – Β΄ έκδοση

(δ) Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής – Β΄ έκδοση αναθεωρηµένη 
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Β. Εξεταστικό κέντρο

1. ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜

1.1. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜

Σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση 3130/2006 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστοποίηση της επαγγελµα-

τικής επάρκειας των απασχολουµένων στα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν

επενδυτικές υπηρεσίες, η οποία ορίζει το ΕΤΙ ως φορέα διοργάνωσης εξετάσεων

πιστοποίησης για όλα τα πιστοποιητικά, αλλά και Σεµιναρίων Πιστοποίησης για

την ειδικότητα α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες), το ΕΤΙ συνερ-

γάστηκε µε την αρµόδια Επιτροπή Εξετάσεων για την πραγµατοποίηση:

■ 2 διοργανώσεων εξετάσεων για όλα τα πιστοποιητικά, στην Αθήνα και τη

Θεσσαλονίκη, το Μάιο και το Νοέµβριο 2008, όπου έλαβαν µέρος 1.934 υπο-

ψήφιοι, και 

■ 3 διοργανώσεων εξετάσεων για τους συµµετέχοντες σε Σεµινάρια Πιστο-

ποίησης του ΕΤΙ, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα, µε τη συµ-

µετοχή 345 υποψηφίων.

1.2. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË

Το Μάιο 2008 διοργανώθηκαν οι πρώτες εξετάσεις πιστοποίησης για υπαλλήλους

πιστωτικών ιδρυµάτων και µέχρι το τέλος του έτους επαναλήφθηκαν 4 ακόµη φο-

ρές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στις εξετάσεις συµµετείχαν συνολικά 5.529

υποψήφιοι, από τους οποίους πιστοποιήθηκαν οι 4.145. Ως ένα από τα διαπιστευ-

µένα εξεταστικά κέντρα, το ΕΤΙ πραγµατοποίησε εξετάσεις για 2.478 υποψηφίους. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί η στενή συνεργασία που αναπτύχθηκε µεταξύ

του ΕΤΙ και της Τεχνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης και Εξετάσεων ∆ιαµεσολαβητών

στην Ασφάλιση για την επιτυχηµένη διενέργεια 5 εξετάσεων σε διάστηµα 8 µηνών.

Το ΕΤΙ ανέλαβε τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τις τράπεζες (καθορί-

ζοντας µαζί µε την Επιτροπή την κατά το δυνατόν λειτουργικότερη διαδικασία),

την ενηµέρωση των υποψηφίων, καθώς και των λοιπών εξεταστικών κέντρων, τη

στήριξη της διαδικασίας βαθµολόγησης από ειδικούς των πιστωτικών ιδρυµάτων,

καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων και την αποστολή των πιστοποι-

ητικών στους επιτυχόντες. 
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2. ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία του ΕΤΙ στο σχεδιασµό και την υλοποίηση εκ-

παιδευτικών προγραµµάτων για το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς και σε θέµα-

τα πιστοποίησης και διοργάνωσης εξετάσεων, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλά-

δος ανέθεσε στο ΕΤΙ, δύο φορές εντός του 2008, τη διοργάνωση γραπτών εξετάσε-

ων για την αξιολόγηση υποψηφίων προς πρόσληψη. 

Στις εξετάσεις αυτές συµµετείχαν 1.230 υποψήφιοι για κάλυψη θέσεων κύριου

προσωπικού αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου ∆Ε διοικητικού-οι-

κονοµικού και 33 υποψήφιοι για θέσεις κύριου προσωπικού κλάδου πληροφορι-

κής. Με τη χρήση ειδικής τεχνολογίας για την ηλεκτρονική βαθµολόγηση των

γραπτών, τα αποτελέσµατα βγήκαν σε διάστηµα λίγων ωρών µετά το τέλος των

γραπτών εξετάσεων και αναρτήθηκαν αµέσως στην ιστοσελίδα του ΕΤΙ, η οποία

κατέγραψε χιλιάδες επισκέψεις από ενδιαφεροµένους. 

Με την ανάπτυξη του εξεταστικού κέντρου και προκειµένου να προσφέρει ολο-

κληρωµένες υπηρεσίες στους υποψηφίους, το ΕΤΙ δηµιούργησε ειδικό χώρο στον

ιστοτόπο του, www.hba.gr/eti (ενότητα «Εξετάσεις», υποενότητα «Πρόγραµµα &

άλλες πληροφορίες»), ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς. Στη συγκεκριµένη ιστο-

σελίδα και ανάλογα µε το αντικείµενο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν λε-

πτοµερείς οδηγίες για τις εξετάσεις, θέµατα προηγούµενων εξετάσεων, σχετικές

Αποφάσεις των εποπτικών αρχών, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα εκ-

παιδευτικά προγράµµατα προετοιµασίας και τα αντίστοιχα εγχειρίδια που διαθέτει

το Ινστιτούτο. 
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Γ. Θεσµικές υπηρεσίες 

1. ∂ıÓÈÎfi Â›Â‰Ô

1.1. ¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· 

Το ΕΤΙ συνεργάστηκε µε την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πραγµατοποίη-

ση συνάντησης µεταξύ εκπροσώπων των τραπεζών και της ΤτΕ, µε θέµα τον εντο-

πισµό και την επίλυση ζητηµάτων που είχαν ανακύψει κατά την εφαρµογή της

Κοινής Απόφασης 3130/2006 αναφορικά µε την πιστοποίηση επαγγελµατικής

επάρκειας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. 

Από τη συνάντηση, που έγινε στις 28.5.2008, καταγράφηκε πλειάδα θεµάτων προς

επίλυση, µε αποτέλεσµα την έναρξη διαδικασίας τροποποίησης της ως άνω Από-

φασης. Το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους το ΕΤΙ συγκέντρωσε τα σχόλια των τραπεζών

επί του σχεδίου της τροποποίησης και τα προώθησε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η

έκδοση της τροποποιηµένης Απόφασης αναµένεται εντός του 2009. 

1.2. ∆Â¯ÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ Î·È ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÈÛË 

Από το Μάρτιο του 2008 στελέχη του ΕΤΙ εκπροσωπούν τον τραπεζικό κλάδο στην

ως άνω Επιτροπή, κύριο αντικείµενο της οποίας είναι ο καθορισµός της εκπαιδευ-

τικής ύλης για κάθε κατηγορία διαµεσολαβητών, η καταγραφή και αξιολόγηση εγ-

χειριδίων για τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και ιδίως η διενέργεια εξετάσεων

για την πιστοποίηση κατοχής του γνωστικού αντικειµένου, καθώς και η χορήγη-

ση βεβαίωσης επιτυχίας στις εν λόγω εξετάσεις. 

Το ΕΤΙ συνεργάστηκε εποικοδοµητικά µε την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαµόρ-

φωσης και έγκρισης του εγχειριδίου που εξέδωσε για την υποστήριξη των υποψη-

φίων των τραπεζών, µε τίτλο «Βασικές γνώσεις ιδιωτικής ασφάλισης», συνέβαλε

ενεργά στην απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων για το προσωπικό των τραπε-

ζών, και διασφάλισε τον έγκαιρο προγραµµατισµό τους για το έτος 2009, προκει-

µένου οι τράπεζες να οργανώσουν την προετοιµασία των υποψηφίων τους. Επι-

πλέον, ενόψει του µεγάλου αριθµού των προς πιστοποίηση υπαλλήλων, αιτήθηκε

εκ µέρους των πιστωτικών ιδρυµάτων και έλαβε εννεάµηνη παράταση της προθε-

σµίας έναρξης ισχύος της Απόφασης Κ3-8010/2007, οπότε αυτή µετατέθηκε για τις

17.7.2009. 
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1.3. ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË (financial literacy)

Το Σωµατείο “Επιχειρηµατικότητα Νέων” (ΣΕΝ) υλοποιεί τα προγράµµατα του διε-

θνούς οργανισµού Junior Achievement Worldwide µε στόχο την ευαισθητοποίηση

των µαθητών σε οικονοµικά και επιχειρηµατικά θέµατα. Η ΕΕΤ, ως µέλος του ΣΕΝ

από το 2007, προωθεί – σε συνεργασία µε τη Citibank – το πρόγραµµα Τράπεζες σε

∆ράση (Banks in Action), το οποίο απευθύνεται σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης, περιλαµβάνει οκτώ µαθήµατα και έχει στόχο να εξοικειώσει τους µαθητές

µε τη λειτουργία της τραπεζικής επιχείρησης. 

Για τη σχολική χρονιά 2008-2009 το πρόγραµµα εφαρµόστηκε πιλοτικά σε δύο

σχολεία (Σχολή Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου στην Αθήνα και Κολλέγιο Ανατόλια στη

Θεσσαλονίκη), σε τµήµατα International Baccalaureate, µε µεγάλη επιτυχία. Την

ευθύνη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανέλαβαν εθελοντικά δύο στελέχη πιστω-

τικών ιδρυµάτων. Οµάδες µαθητών από το Κολλέγιο Ανατόλια έλαβαν µέρος στον

ευρωπαϊκό διαγωνισµό του προγράµµατος, λειτουργώντας εικονικές τράπεζες.

Μία από τις οµάδες αυτές προκρίθηκε στον τελικό, που προγραµµατίστηκε για τις

1-3 Απριλίου 2009, στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕΤ τροφοδότησε τα σχολεία και τους εκπαιδευτές µε το υποστηρικτικό υλικό

του προγράµµατος (βιβλία εκπαιδευτή και µαθητών, βεβαιώσεις συµµετοχής κ.λπ.)

και κάλυψε το κόστος της συµµετοχής των ελληνικών σχολείων στον πανευρω-

παϊκό διαγωνισµό.

2. ∂˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

2.1. European Banking & Financial Services Training Association (∂µ∆¡) 

Στο πλαίσιο του ΕΒΤΝ το ΕTI δραστηριοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: 

■ ∆ιοικητικό Συµβούλιο: ανταποκρινόµενο σε πάγιο αίτηµα των ∆ιευθύνσεων

Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού των ελληνικών τραπε-

ζών για τη διεξαγωγή έρευνας που θα καταγράφει τις τάσεις στην εκπαί-

δευση του χρηµατοπιστωτικού κλάδου στην Ευρώπη, το ΕΤΙ πρότεινε στο

ΕΒΤΝ την ανάληψη σχετικού έργου. Η πρόταση έγινε κατ’ αρχήν δεκτή,

µε στόχο η έρευνα να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια και να λειτουργήσει ως

«benchmarking» για τη στρατηγική των εν λόγω ∆ιευθύνσεων των τραπε-

ζών. Σε πρώτο στάδιο το ΕΒΤΝ θα συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των µε-

λών ως προς το πεδίο που θα καλύψει η έρευνα, καθώς και επί πρακτικών

ζητηµάτων προκειµένου το εγχείρηµα να είναι βιώσιµο και αποτελεσµατικό. 
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■ Επιτροπή ∆ιαπίστευσης και Πιστοποίησης (Accreditation & Certification

Committee): Το ΕΤΙ συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή, αντικείµενο της

οποίας είναι η διαπίστευση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οργανισµών

και η πιστοποίηση για ειδικότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Το 2008

η Επιτροπή ασχολήθηκε µε τη διαµόρφωση ενιαίων για τον ευρωπαϊκό

χώρο προδιαγραφών για τις παραπάνω διαδικασίες. 

■ Οµάδα Εργασίας για την ανάπτυξη πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού για

τη λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης: οικοδοµώντας στα αποτε-

λέσµατα του κοινοτικού προγράµµατος CERTIFIED, που ολοκληρώθηκε

το 2008, η οµάδα έχει αναλάβει τη δηµιουργία του εν λόγω πιστοποιητικού,

βασισµένου σε κριτήρια ικανοτήτων (competences). 

2.2. ¢È·ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ 

(α) Ανάπτυξη πανευρωπαϊκών επαγγελµατικών προδιαγραφών και πιστοποιητικών

■ EUROBANQUA

Το ΕΤΙ φιλοξένησε στην Αθήνα, το Φεβρουάριο 2008, την ηµερίδα διάδοσης απο-

τελεσµάτων, µε την οποία ολοκληρώθηκε το κοινοτικό έργο “EUROpean BAnking

Network for QUality Assurance”. Το έργο, που υλοποιήθηκε µε το συντονισµό του

ΕΒΤΝ, είχε στόχο την εφαρµογή του µοντέλου CQAF (Common Quality

Assurance Framework) στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευ-

ρώπη, ώστε να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης επαγγελ-

µατικής εκπαίδευσης. 

Αποτέλεσµα του έργου ήταν η έκδοση 10 Κατευθυντήριων Γραµµών για τη ∆ια-

σφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µε έµφαση στις ανάγκες

του κλάδου.

■ CERTIFIED

Το ∆εκέµβριο 2008 ολοκληρώθηκε το κοινοτικό έργο “CERTIfication & Accreditation

System for FInancial Services Sector EDucation and Training”. Εννέα ευρωπαϊ-

κοί φορείς, υπό το συντονισµό του ΕΒΤΝ, δηµιούργησαν ένα σύστηµα για τη δια-

πίστευση των φορέων παροχής πιστοποιήσεων και επαγγελµατικής εκπαίδευσης

και για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων. Παράλληλα έθεσαν τις

βάσεις για την ανάπτυξη νέων πανευρωπαϊκών πιστοποιητικών, βασισµένων σε

κριτήρια ικανοτήτων (competences). 
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Η ηµερίδα διάδοσης αποτελεσµάτων του CERTIFIED, µε θέµα «Επαναφέροντας

την εµπιστοσύνη και τη διαφάνεια: σύστηµα διαπίστευσης και πιστοποίησης βασι-

σµένο σε κριτήρια ικανοτήτων για τον ευρωπαϊκό τοµέα χρηµατοπιστωτικών υπη-

ρεσιών», πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Σηµειώνεται ότι από την Ελλάδα

συµµετείχαν το ΕΤΙ και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ).

(β) Εκπαίδευση

■ ΚΥΠΡΟΣ

Η στενή συνεργασία του ΕΤΙ µε το Σύνδεσµο Εµπορικών Τραπεζών Κύπρου συ-

νεχίστηκε το 2008, µε τη διοργάνωση εξειδικευµένων σεµιναρίων στη Λευκωσία,

για τα µέλη του Συνδέσµου. Τα θέµατα των εκπαιδεύσεων που πραγµατοποιήθη-

καν αφορούσαν ειδικές πτυχές του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια

(Βασιλεία ΙΙ), όπως η τυποποιηµένη προσέγγιση και ο Πυλώνας ΙΙ. 

■ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σε υλοποίηση σχετικής συµφωνίας µεταξύ της Ένωσης Τραπεζών Γεωργίας (ABG)

και της ΕΕΤ, το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο προσφέρει, από το 2007, τεχνο-

γνωσία και εκπαιδευτικό υλικό για το Κέντρο Τραπεζικής Εκπαίδευσης Γεωργίας

(GBTC). 

Σε συνέχεια της επιτυχίας που σηµείωσε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προ-

γράµµατος βασικών τραπεζικών γνώσεων του ΕΤΙ, υποστηριζόµενου από το τρίτο-

µο εγχειρίδιο “Foundation Banking Studies”, το GBTC ζήτησε το 2008 άδεια µε-

τάφρασης του αγγλικού εγχειριδίου στην τοπική γλώσσα. Το ΕΤΙ ανταποκρίθηκε

στο αίτηµα και η µετάφραση αναµένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάµηνο του

2009, οπότε και θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες εκπαίδευσης του GBTC σε δι-

ευρυµένο κύκλο εκπαιδευοµένων. 

■ Συνεργασία τραπεζικών ινστιτούτων των µεσογειακών χωρών 

Το ΕΤΙ συµµετέχει σε πρωτοβουλία τραπεζικών ινστιτούτων των µεσογειακών ευ-

ρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα) για το σχε-

διασµό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε χώρες της Βόρειας

Αφρικής. Τα προγράµµατα θα υλοποιηθούν µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (ΕΕ). Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν δύο συναντήσεις των εταίρων, καθώς

και επαφές µε αρµόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. 


