ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Απολογισµός
2007

Ιούλιος 2008

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΕΤ
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόεδρος

Πρόεδρος

∆¿ÎË˜ ∞Ú¿ÔÁÏÔ˘
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

™‡ÚÔ˜ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˜
Γενικός ∆ιευθυντής Alpha Bank

Aντιπρόεδροι

µ‡ÚˆÓ ª·ÏÏ‹˜
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.

¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ª·ÓÙ˙Ô‡ÓË˜
∆ιευθύνων Σύµβουλος Alpha Bank
¡ÈÎﬁÏ·Ô˜ ¡·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶ÚÔ‚ﬁÔ˘ÏÔ˜
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Μέλη

Αναπληρωτής Προέδρου ΕΕ

Μέλη
°È¿ÓÓË˜ ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë˜
Αντιπρόεδρος και Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
£Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¶·ÓÙ·Ï¿ÎË˜
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ∫ÚÔÓÙËÚ¿˜
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

§ÂˆÓ›‰·˜ ∑ÒÓÓÈÔ˜
Γενικός ∆ιευθυντής
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

¢ËÌ‹ÙÚË˜ ªËÏÈ¿ÎÔ˜
∆ιοικητής
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ µ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜
Chief Financial Officer Greece
Citibank International plc

ÕÁÁÂÏÔ˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜
Πρόεδρος
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ

°ÈÒÚÁÔ˜ ∆·ÓÈÛÎ›‰Ë˜
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Millennium Bank

µ·Û›ÏÂÈÔ˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜
Πρόεδρος
Marfin Εγνατίας Τράπεζας Α.Ε.
∞Ó‰Ú¤·˜ ∏ÏÈ¿‰Ë˜
Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
Τράπεζας Κύπρου ∆ηµόσιας Εταιρίας Λίµιτεδ
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™ÔÚÒÙÔ˜
Γενικός ∆ιευθυντής
Citibank International Plc
∆Ú‡ÊˆÓ ∫Ô˘Ù·Ï›‰Ë˜
Πρόεδρος
Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

™‡ÚÔ˜ ºÈÏ¿ÚÂÙÔ˜
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ
ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÎﬁÚÙÛÔ˜
Γενικός Γραµµατέας
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÎﬁÚÙÛÔ˜
Γενικός Γραµµατέας
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

™˘ÓÔÙÈÎﬁ˜ ¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ
Ι. Οι εξελίξεις στο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας
του τραπεζικού συστήµατος
Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
B. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
∆. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
Ε. Νοµικά θέµατα
ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας

II. Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ
Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
∆. Θέµατα προστασίας καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
Ε. Νοµικά - Φορολογικά θέµατα
ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
Ζ. Τραπεζικές εργασίες
Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα
Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα
Ι. ∆ιεθνείς δραστηριότητες

ΙΙΙ. Εκπροσώπηση της ΕΕΤ
Α. Στην Ελλάδα
Β. Στο εξωτερικό

13
15
30
51
59
67
71

77
79
83
87
96
101
107
112
113
117
120
123
125
126

5

∞Ó·Ï˘ÙÈÎﬁ˜ ¶›Ó·Î·˜ ¶ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓˆÓ
Ι. Οι εξελίξεις στο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος
Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

13
15
15

1.1. ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
Î·È ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ì¤ÙÚËÛË˜ (∞ª∞)
ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘

15

1.2. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ ÙÔ˘ «·˘ÍËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ·ı¤ÙËÛË˜»
ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

2.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

16
17

2.1. ∏ √‰ËÁ›· 2007/44/∂∫ «Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÏËÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ·ﬁÎÙËÛË˜ Î·È ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜
Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·»

17

2.2. ∫Â›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜
2001/24/∂∫ «ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ˘Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ»

18

2.3. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹˜ ∂ÔÙÂ›·˜
(Committee of European Banking Supervisors)

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

19
24

3.1. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜

24

3.2. ¶Ï·›ÛÈÔ ÂÔÙÂ›·˜ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏﬁÁˆÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·ﬁ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
(covered bonds)

28

3.3. ∫Ò‰ÈÎ·˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ
ÙË ª¤ıÔ‰Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ

29

3.4. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ﬁ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÈÏ¤ÍÈÌˆÓ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜
·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ

Β. Λειτουργία και εποπτεία των κεφαλαιαγορών
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
1.1. ∫ÂÊ¿Ï·È· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (hedge funds)

29
30
30
30

1.2. ŒÎıÂÛË ÙË˜ IOSCO ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ

31

1.3. ¢È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË˜ Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙˆÓ
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

32
33

2.1. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ
∞ÍÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ
Ì¤ÛˆÓ (MiFID)

33

7

2.2. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ
∞ÍÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜

37

2.3. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ
∞ÍÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ‰ÂÏÙ›Ô

38

2.4. ∂Ó·ÚÌﬁÓÈÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÚÔ˜
‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÛÂ Ú˘ıÌÈ˙ﬁÌÂÓË ·ÁÔÚ¿
2.5. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·
2.6. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ πÎ·ÓﬁÙËÙ·˜
2.7. TARGET2-Securities

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

40
40
41
42
44

3.1. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ
3.2. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ∂¶∂À

44
47

3.3. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/109/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜
‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜
¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÛÂ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿
3.4. ŒÓ·ÚÍË ·ÁÔÚ¿˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÈÌˆÓ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ (¢.∞.∫.)

48
49

3.5. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ËÌÈ-ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ·ÁÔÚ¿˜ (semi-regulated market) ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ
∞ıËÓÒÓ - ∏ Ó¤· ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ∞ÁÔÚ¿ (∂¡.∞.)

Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
¶ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÂ Í¤ÓÔ ÓﬁÌÈÛÌ·

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
2.1. ∏ √‰ËÁ›· 2007/64/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿

50
51
51
51
52
52

2.2. ¶¤ÌÙË ¤ÎıÂÛË ÚÔﬁ‰Ô˘ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)
2.3. ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2

55
55

2.4. ∏ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA) – ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜
ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜

56

2.5. ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ªÂÙÚËÙÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (Single Euro Cash Area
Framework – SECA)

57

2.6. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜

∆. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

58
59
59

1.1. ¶ÚﬁÙ·ÛË √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ›ÛÙˆÛË˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 87/102/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
1.2. §Â˘Î‹ B›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ˘ﬁıËÎË˜ ›ÛÙË˜

59
60

1.3. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË

61

1.4. ™˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌﬁÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜
Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
1.5. ¶Ú¿ÛÈÓË B›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÈ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿

8

62
63

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ 2251/1994 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

Ε. Νοµικά θέµατα
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1.

∞Ó·ıÂÒÚËÛË Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ· ÙÈ˜ AÓÒÓ˘ÌÂ˜ EÙ·ÈÚ›Â˜

2.

¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎﬁ˜ ÎÒ‰ÈÎ·˜

3.

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË

ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
1.1. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ √ÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜ (FATF)
1.2. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ °Ú·ÌÌ¤˜ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜ (FATF)

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

65
65
67
67
67
68
69

71
71
71
72
72

2.1. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ

72

2.2. ∫Â›ÌÂÓÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·ÓﬁÓˆÓ ÚﬁÏË„Ë˜
Î·È Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

73
74

∂ÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜
‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë
ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË
ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

ΙΙ. Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ
Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

74

77
79
79
79

2.1. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

79

2.2. ¶Ï·›ÛÈÔ ÂÔÙÂ›·˜ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏﬁÁˆÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·ﬁ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
(covered bonds)

81

2.3. ∫Ò‰ÈÎ·˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ª¤ıÔ‰Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ

82

9

Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1.1. ∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
1.2. ∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÛÂ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜
1.3. Target2-Securities

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
2.1. ∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
2.2. ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ∞Ó·‰Ô¯ÒÓ

83
83
83
83
83
84
84
84

2.3. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ∂¶∂À

Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1.

87
87

£¤Ì·Ù· Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂˆÓ - ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘ ∆˘ÔÔ›ËÛË˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ BBAN & IBAN

2.

86

£¤Ì·Ù· Î·ÚÙÒÓ

87
87

2.1. ™˘ÌÂÚ›ÏË„Ë ÛÙÈ˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ∞∆ª ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÁÈ· Î¿ıÂ ÙÚ¿Â˙·
ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
2.2. ¶ÚﬁÔ‰Ô˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘ EMV ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜

87
88

2.3. ¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜
ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA Cards Framework)
3.

£¤Ì·Ù· Î›ÓËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

88
89

3.1. ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÏËÚˆÌÒÓ
Î·Ù¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· «‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ» ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÂ Â˘ÚÒ

89

3.2. ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ ·ﬁ Ù·
ÂÏÏËÓÈÎ¿ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
4.

£¤Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜
4.1. ∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜

89
90
90

4.2. ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÏ¤ÙË˜ ·ﬁ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÙ·ÈÚÂ›· ÁÈ· ÙË
‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÛÎÔÈÌﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜
‰ËÌﬁÛÈÔ˘ ÎÏÂÈ‰ÈÔ‡ (PKI)
4.3. ÃÚ‹ÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ

91
92

4.4. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙË Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË √Ì¿‰ˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘
√ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
4.5. ¶ÚÔˆıËÙÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜

92
92

4.6. ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙÔ Internet Banking, ÙÔ PC banking, ÙÔ Mobile
Banking Î·È ÙÔ Phone Banking
5.
6.

TARGET 2
£¤Ì·Ù· ÚﬁÏË„Ë˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ
6.1. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙÔ European ATM Security Team – EAST

93
93
94
94

6.2. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ÂÌÔÚÂ‡ÔÓÙ·È ∞∆ª
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔˆıÔ‡Ó ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Anti-skimming

94

6.3. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·¿ÙË˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‰·ÓÂ›ˆÓ
Î·È Î·ÚÙÒÓ ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÒÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ
6.4. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
6.5. ™˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ

10

94
94
95

∆. Θέµατα προστασίας καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
2.1. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Ó. 2251/1994 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
2.2. ™¯¤‰ÈÔ ∫Ò‰ÈÎ· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁﬁÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

96
96
96
96
98

2.3. ∞ﬁÊ·ÛË ∂∆¶£ 234/20/11.12.2006 - ¶·ÚÔ¯‹ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜
ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘ ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜ ÌÂ ÌÔÓÔÌÂÚ‹
ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

99

2.4. ¶¢/∆∂ 2501/2002 - ÃÂÈÚÈÛÌﬁ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ú·ﬁÓˆÓ ·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿
È‰Ú‡Ì·Ù· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¶¢∆∂ 2501/31.10.2002

∂.

¡ÔÌÈÎ¿ - ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1.

∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ

2.

¡¤Ô˜ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎﬁ˜ ∫Ò‰ÈÎ·˜ – Ó. 3588/2007

3.

100
101
101
101
102

¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ Ó. 3156/2003

4.

∏ ÁÓˆÌÔ‰ﬁÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ 514/2006

5.

SWIFT – ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

6.

∞ÎÚÔ¿ÛÂÈ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

7.

§ÔÈ¿ ı¤Ì·Ù·

8.

ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·

9.

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

102
103
103
104
104
105
106

107
107
107
108

2.1. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∫) 1781/2006 «ÂÚ› ÙˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ»

108

2.2. ¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ∞ﬁÊ·ÛË˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∆Ú·Â˙ÈÎÒÓ
Î·È ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ 231/4/13.10.2006 ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
2.3. º˘ÛÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
2.4. ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ HEBIC)

109
109
110

2.5. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∞Ú¯‹ ∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙË˜ ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ∂Ûﬁ‰ˆÓ
·ﬁ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

Ζ. Τραπεζικές εργασίες
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα
1.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
1.1. ª¤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ˘ÚﬁÏËÎÙˆÓ

111
112
112
113
113
113

1.2. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ
ªª∂ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¶∂¶ ÙÔ˘ °ã ∫¶™

113

11

1.3. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÂ Ó¤Â˜ ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ
ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ

114

1.4. ™˘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˘˜ 2007

114

1.5. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊﬁÚˆÓ ÛÙÔ˘˜
‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ¢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˜
2.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
2.1. ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îﬁ ¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·-∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎﬁÙËÙ·»
2.2. ∂ıÓÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂™ª∂)
2.3. ¶ÚÔÒıËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÌÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜
2.4. ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ∆∂ª¶ª∂ ∞∂

3.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ °ÂÓÈÎﬁ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°§∫)

4.

∂ıÓÈÎﬁ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ 2007-2013

5.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ Î·È ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ

Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα
1.

™˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ – ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ – ∂ÓËÌÂÚÒÛÂÈ˜

2.

ŒÚÂ˘Ó· ∞ÁÔÚ¿˜ (Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îﬁ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ)

3.

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ/ËÌÂÚ›‰ˆÓ/ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ
3.1. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ ∂∂∆
3.2. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ∂∂∆ ÛÂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜ ÙÚ›ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ
3.3. ÃÔÚËÁ›Â˜
3.4. ÕÏÏÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

4.

Ι. ∆ιεθνείς δραστηριότητες
∆ιαβαλκανικό Forum Τραπεζικών Ενώσεων (IFBA)
Ενηµέρωση τραπεζών-µελών ΕΕΤ

ΙΙΙ. Εκπροσώπηση της ΕΕΤ
Α Στην Ελλάδα
Β. Στο εξωτερικό

Απολογισµός 2007 Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ)

12

117
117
118
118
118
119
119
119

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤‰Ú·˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹ Î·È
¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·

1.
2.

114
115
115
115
115
115
116
116
116

119

120
120
121

123
125
126

127

Ι.
Οι εξελίξεις
στο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος

Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
1.

¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. ∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜
Î·È ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ Ì¤ÙÚËÛË˜ (∞ª∞)
ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking
Supervision, στη συνέχεια «η Επιτροπή της Βασιλείας») εξέδωσε το Νοέµβριο του
2007 έκθεση µε θέµα «Αρχές για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της χώρας
καταγωγής και της χώρας υποδοχής και για τους µηχανισµούς κατανοµής κεφαλαίων στο πλαίσιο των εξελιγµένων προσεγγίσεων µέτρησης του λειτουργικού
κινδύνου» (Principles for home-host supervisory cooperation and allocation
mechanisms in the context of Advanced Measurement Approaches (AMA)).
Κύριοι στόχοι της έκθεσης της Επιτροπής της Βασιλείας είναι:
■

να αποσαφηνιστούν τα βασικά στοιχεία της εποπτικής συνεργασίας για
την εφαρµογή των εξελιγµένων προσεγγίσεων σε επίπεδο διεθνών τραπεζικών οµίλων και να καθιερωθεί ένα πλαίσιο αρχών για τη διευκόλυνση
της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων εποπτικών αρχών αναφορικά µε την εποπτική αναγνώριση και επικύρωση των εν λόγω
προσεγγίσεων, και

■

να καθιερωθεί ένα σύνολο αρχών αναφορικά µε τη διαµόρφωση και την
αξιολόγηση των µηχανισµών κατανοµής κεφαλαίων στο πλαίσιο των εν
λόγω προσεγγίσεων µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου.

Ειδικότερα:
Σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, καθιερώνονται, µεταξύ άλλων, αρχές
για το πεδίο που µπορεί να καλύπτει και τη συχνότητα της ανταλλαγής πληροφοριών, τους µηχανισµούς ανταλλαγής πληροφοριών και τις σχετικές ευθύνες των
τραπεζών. Περιέχεται, επίσης, παράρτηµα στο οποίο δίδονται παραδείγµατα αποτελεσµατικής ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εποπτικών αρχών.
Σε ό,τι αφορά την κατανοµή κεφαλαίων για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου
µεταξύ µητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, καθιερώνονται γενικές αρχές που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σχετικά, όπως για παράδειγµα η φύση των δραστηριοτήτων και οι αναλαµβανόµενοι κίνδυνοι της θυγατρικής επιχείρησης της τράπεζας
ή η κεφαλαιακή της επάρκεια.
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1.2. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ ÙÔ˘ «·˘ÍËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
·ı¤ÙËÛË˜» ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
Το Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών του 2004 δεν τροποποίησε ουσιαστικά τις διατάξεις του Συµφώνου του 1996
αναφορικά µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για
τους κινδύνους αγοράς. Εντούτοις, η Επιτροπή της Βασιλείας σε συνεργασία µε τη
∆ιεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organisation of
Securities Commissions, στη συνέχεια «IOSCO»), λαµβάνοντας υπόψη την ολοένα
αυξανόµενη έκθεση τραπεζών και επιχειρήσεων επενδύσεων σε προϊόντα περιορισµένης ρευστότητας και υψηλού πιστωτικού κινδύνου που περιλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών τους, εξέδωσαν τον Ιούλιο του 2005 κείµενο κατευθυντήριων γραµµών αναφορικά µε την εφαρµογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής
επάρκειας στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη µεταχείριση του κινδύνου
διπλής αθέτησης.
Στο πλαίσιο αυτό, τον Οκτώβριο του 2007 τέθηκε επιπλέον σε διαβούλευση από την
Επιτροπή της Βασιλείας κείµενο κατευθυντήριων γραµµών για τον υπολογισµό
του «αυξητικού κινδύνου αθέτησης» (incremental default risk) στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών (Guidelines for Computing Capital for Incremental Default Risk
in the Trading Book, Consultative Document). Σκοπός αυτού του κειµένου είναι
η περαιτέρω εξειδίκευση των προαναφερθεισών διατάξεων µε τη διαµόρφωση
ειδικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων
σε σχέση µε τον «αυξητικό κίνδυνο αθέτησης» που ενέχουν ορισµένα στοιχεία του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών και ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από το εσωτερικό
υπόδειγµα (VaR) υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον ειδικό κίνδυνο
θέσης. Σηµειώνεται ότι ως ειδικός κίνδυνος θέσης νοείται, κατά βάση, ο πιστωτικός κίνδυνος που απορρέει από θέσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
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2.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∏ √‰ËÁ›· 2007/44/∂∫ «Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÈÎ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓﬁÓÂ˜
Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÏËÙÈÎ‹ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ·ﬁÎÙËÛË˜
Î·È ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·»
Το Σεπτέµβριο του 2007 δηµοσιεύτηκε η Οδηγία 2007/44/ΕΚ «σχετικά µε τους
διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο
οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα». Η Οδηγία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη διασφάλιση σαφήνειας και διαφάνειας ως
προς τη διαδικασία έγκρισης από τις εποπτικές αρχές της απόκτησης και της αύξησης συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του τραπεζικού και του
ασφαλιστικού τοµέα, καθώς επίσης και του τοµέα των κινητών αξιών.
Με την εν λόγω Οδηγία τροποποιείται σηµαντικά το υφιστάµενο πλαίσιο ως προς τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και τα κριτήρια που πρέπει να εξετάζονται
από τις αρµόδιες εθνικές εποπτικές αρχές κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας
του υποψήφιου αγοραστή. Ειδικότερα, οι κυριότερες τροποποιήσεις που επιφέρει η
Οδηγία 2007/44/ΕΚ αφορούν τα εξής:
■

καθορισµός σαφούς και διαφανούς διαδικασίας λήψης των αποφάσεων των
αρµοδίων αρχών περί καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή και γνωστοποίησής τους στους ενδιαφερόµενους,

■

προσδιορισµός της προθεσµίας εντός της οποίας η αρµόδια αρχή οφείλει να
διενεργήσει την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή (60 εργάσιµες µέρες), και

ρητός προσδιορισµός των κριτηρίων αξιολόγησης της καταλληλότητας του υποψήφιου
αγοραστή (όπως για παράδειγµα η φήµη και χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, η φήµη και εµπειρία του προσώπου το οποίο θα διευθύνει.
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2.2. ∫Â›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË
ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2001/24/∂∫ «ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ˘Á›·ÓÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË
ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ»
Με την Οδηγία 2001/24/ΕΚ «για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών
ιδρυµάτων», η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 3458/2006, διαµορφώθηκε το νοµοθετικό πλαίσιο αναφορικά µε τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν οι διοικητικές/δικαστικές αρχές των κρατών µελών της Ε.Ε. σχετικά µε την
εξυγίανση και την εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται σε άλλα
κράτη µέλη µέσω υποκαταστηµάτων. Σύµφωνα µε την εν λόγω Οδηγία τόσο τα µέτρα
εξυγίανσης, όσο και η διαδικασία εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων διέπονται
από τους νόµους, τους κανονισµούς και τις διαδικασίες του κράτους µέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος, ενώ αρµόδιες για την εφαρµογή των εν λόγω µέτρων
είναι οι διοικητικές και δικαστικές αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.
Το Μάιο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε κείµενο διαβούλευσης για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2001/24/ΕΚ, τα αποτελέσµατα της οποίας θα συµπεριληφθούν στην έκθεση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αναφορικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ
για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Βασικά σηµεία του κειµένου διαβούλευσης αποτελούν τα εξής:
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■

η εξέταση της ανάγκης διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας προκειµένου να συµπεριληφθούν σε αυτό οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος,

■

το θέµα της έγκαιρης ενηµέρωσης των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής στην περίπτωση που οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής κρίνουν απαραίτητη τη λήψη, στην επικράτειά τους, ενός ή περισσοτέρων µέτρων εξυγίανσης, καθώς επίσης και
το συναφές θέµα άρσης της τήρησης του επαγγελµατικού απόρρητου κατά
τη διαβίβαση πληροφοριών,

■

θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών, όπως
η τυποποίηση των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών, ο καθορισµός
προθεσµίας εντός της οποίας θα δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και
13 της Οδηγίας απόσπασµα της απόφασης των αρµόδιων αρχών για την
εξυγίανση και εκκαθάριση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη άσκηση ένδικων µέσων, καθώς επίσης και η συµπερίληψη των Εθνικών Συστηµάτων
Εγγύησης Καταθέσεων στην έννοια των αρµόδιων αρχών, και

■

η εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας σε τραπεζικούς οµίλους δηλαδή
και στις θυγατρικές εταιρείες πέραν των υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων.

2.3. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹˜ ∂ÔÙÂ›·˜
(Committee of European Banking Supervisors)
Το έργο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (εφεξής CEBS),
το οποίο κατά τη διάρκεια του έτους 2007 ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό και πλούσιο – ιδίως
σε ό,τι αφορά την έκδοση Συµβουλών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – εστίασε
ιδίως στις ακόλουθες θεµατικές:
■

ορισµός των υβριδικών κεφαλαίων για σκοπούς εκπλήρωσης κεφαλαιακών
απαιτήσεων (υπό α),

■

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

■

συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών τραπεζικών
εποπτικών αρχών (υπό γ),

■

έρευνα για την εφαρµογή των υποχρεώσεων του Πυλώνα ΙΙΙ (υπό δ),

■

πλαίσιο υποβολής αναφορών οικονοµικών καταστάσεων (FINREP) και
Κοινό Πλαίσιο Υποβολής Εποπτικών Αναφορών (COREP) (υπό ε),

■

επιπτώσεις στην συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών
Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων (Financial Conglomerates) των τοµεακών κανόνων για την εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων (υπό στ),
και

■

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας (υπό ζ).

(α) Ορισµός των υβριδικών κεφαλαίων για σκοπούς εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων
Τον Ιούνιο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αίτηµα στην CEBS για την
παροχή Συµβουλής επί των εξής θεµάτων:
■

εφαρµογή του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για τα ίδια κεφάλαια στα
κράτη µέλη της Ε.Ε.,

■

ανάλυση των τάσεων της αγοράς αναφορικά µε τα καινοτοµικά στοιχεία
των ιδίων κεφαλαίων, και

■

ποσοτική ανάλυση σχετικά µε τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων για σκοπούς εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
εντός Ε.Ε.

Η CEBS εξέδωσε Συµβουλή επί των δύο πρώτων θεµάτων τον Ιούνιο του 2006. Η ποσοτική ανάλυση σχετικά µε τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2007, ενώ είχε προηγηθεί, το Μάρτιο του 2007, ειδική ποσοτική ανάλυση της
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χρήσης υβριδικών κεφαλαίων για την εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων. Βασικά ευρήµατα των ποσοτικών αναλύσεων της CEBS αποτελούν η εκτεταµένη χρήση υβριδικών κεφαλαίων για την εκπλήρωση κεφαλαιακών
υποχρεώσεων (αντιπροσωπεύει το 11,5% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων), καθώς
επίσης και η διαφοροποίηση των εθνικών νοµοθετικών πλαισίων επί του θέµατος.
Το θέµα της χρήσης των υβριδικών κεφαλαίων δεν έχει ρυθµιστεί σε κοινοτικό
επίπεδο, ενώ σε διεθνές επίπεδο έχει δηµοσιευτεί ήδη από το 1998 το γνωστό ως
“Sydney Press Release” της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, το οποίο όµως δεν ενσωµατώθηκε στην κοινοτική νοµοθεσία.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα της CEBS και την απουσία κοινοτικού δικαίου
για τα υβριδικά κεφάλαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε µε επιστολή της, την
CEBS να εργαστεί περαιτέρω µε στόχο την επίτευξη σύγκλισης επί του ζητήµατος
και πιο συγκεκριµένα:
■

να διαµορφώσει γενικές αρχές που θα λαµβάνουν υπόψη οι εποπτικές αρχές
κατά τον έλεγχο της εκπλήρωσης των βασικών κριτηρίων αναγνώρισης
των υβριδικών κεφαλαίων (µονιµότητα, απορρόφηση ζηµιών και ευελιξία
στην πραγµατοποίηση πληρωµών),

■

να επεξεργαστεί το θέµα των διαφορετικών ποσοτικών ορίων που ισχύουν
στα κράτη µέλη της Ε.Ε. για καινοτοµικά και µη καινοτοµικά υβριδικά κεφάλαια αποβλέποντας στην επίτευξη περαιτέρω σύγκλισης, και

■

να προτείνει µέτρα για την προστασία κεκτηµένων δικαιωµάτων για τα
υβριδικά κεφάλαια που θα έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη εφαρµογής
του όποιου νέου πλαισίου.

(β) Τροποποίηση του πλαισίου για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα
Τον Ιανουάριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αίτηµα στην CEBS για
την παροχή Συµβουλής αναφορικά µε τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, επί
του οποίου η τελευταία εξέλιξη κατά τη διάρκεια του έτους 2007 ήταν η δηµοσίευση
από την CEBS κειµένου διαβούλευσης στις 7 ∆εκεµβρίου. Στο εν λόγω έγγραφο
διαβούλευσης καταγράφεται η θέση της CEBS και ζητείται η γνώµη των ενδιαφεροµένων φορέων επί των εξής θεµάτων:

20

■

τη διάκριση των εννοιών «συνδεδεµένοι πελάτες» και «συνδεδεµένα µέρη»
για σκοπούς υπολογισµού των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων,

■

τον υπολογισµό της αξίας των ανοιγµάτων, ως προς τον οποίο προτείνεται
διαφορετική προσέγγιση για τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία,

■

την αναγνώριση των αποτελεσµάτων των τεχνικών µείωσης του πιστωτικού
κινδύνου για σκοπούς µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων,

■

τη µεταχείριση των µεγάλων ανοιγµάτων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών,

■

τη µεταχείριση των εντός οµίλου ανοιγµάτων,

■

τη µεταχείριση των ανοιγµάτων έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, διεθνών οργανισµών, πολυµερών τραπεζών αναπτύξεως ή
επιχειρήσεων του δηµοσίου τοµέα,

■

τη µεταχείριση των διατραπεζικών ανοιγµάτων,

■

τη διαµόρφωση πλαισίου για τις υπερβάσεις των ορίων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, και

■

το πλαίσιο υποβολής αναφορών για τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα.

(γ) Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών τραπεζικών εποπτικών αρχών
Στις 25 Σεπτεµβρίου 2007 η CEBS δηµοσίευσε «Πρωτόκολλο µεσολάβησης» αναφορικά µε την επίλυση διαφορών µεταξύ των εποπτικών αρχών κατά την εφαρµογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Η καθιερούµενη διαδικασία επίλυσης διαφορών πρόκειται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε άλλα κείµενα κατευθυντήριων γραµµών της CEBS στα οποία προβλέπεται συνεργασία µεταξύ διαφορετικών εποπτικών αρχών, και, ειδικότερα, τις
«Κατευθυντήριες Γραµµές σχετικά µε τη συνεργασία των εποπτικών αρχών των
χωρών καταγωγής και υποδοχής» (Guidelines on supervisory cooperation for
cross-border banking and investment firm groups), και τις «Κατευθυντήριες
Γραµµές σχετικά µε την εποπτική αναγνώριση της µεθόδου εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (IRB) και της εξελιγµένης µεθόδου για το λειτουργικό κίνδυνο (AMA)» (Guidelines on validation).
Στη συνέχεια, στις 27.12.2007 η CEBS δηµοσίευσε δύο ακόµη κείµενα αναφορικά
µε την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών:
■

τις «Πρακτικές συνεργασίας των εποπτικών αρχών» (Range of practices), και

■

την «Πολυµερή Συµφωνία για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών»
(Template for written agreements).

Ειδικότερα, οι θεµατικές που καλύπτονται από το κείµενο αναφορικά µε τις «Πρακτικές συνεργασίας των εποπτικών αρχών» αφορούν τις άτυπες µορφές συνεργασίας
των εθνικών εποπτικών αρχών (college of supervisors), τους στόχους της, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε συνεχή βάση µεταξύ των εθνικών τραπεζικών εποπτικών αρχών, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, τη συνεργασία επί της διαδικασίας της εποπτικής αναγνώρισης των εσωτερικών µοντέλων διαχείρισης κινδύνων
και τη συνεργασία επί της διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης του 2ου Πυλώνα.
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Το κείµενο «Πολυµερής Συµφωνία για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών» αποτελεί υπόδειγµα πολυµερούς γραπτής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων
εποπτικών αρχών και έχει σκοπό να συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 131 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, στο οποίο προβλέπεται η θέσπιση γραπτών ρυθµίσεων σε θέµατα συντονισµού και συνεργασίας των εποπτικών
αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των διασυνοριακά δραστηριοποιούµενων τραπεζικών οµίλων. Επισηµαίνεται ότι βάσει των εν λόγω συµφωνιών µπορούν να ανατεθούν πρόσθετα καθήκοντα στην αρµόδια αρχή που είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και να διαµορφωθούν ειδικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία µε άλλες αρµόδιες αρχές.

(δ) Έρευνα για την εφαρµογή των υποχρεώσεων του Πυλώνα ΙΙΙ
Η CEBS δηµοσίευσε στις 18.12.2007 έρευνα για τον τρόπο εφαρµογής από τις εθνικές εποπτικές αρχές των διατάξεων του κεφαλαίου 5 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ,
που αφορούν την υποχρέωση γνωστοποίησης πληροφοριών από τα πιστωτικά
ιδρύµατα (Πυλώνας ΙΙΙ). Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έρευνας δεν καταγράφονται σηµαντικά προβλήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων.
Εντούτοις, δύο θέµατα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και ειδικότερα:
■

το πεδίο εφαρµογής των υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης του Πυλώνα ΙΙΙ,
δεδοµένου ότι ορισµένες χώρες εφαρµόζουν τη σχετική υποχρέωση απαιτώντας περιορισµένη ή και πλήρη δηµοσιοποίηση από όλες τις θυγατρικές
πιστωτικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στην Ε.Ε. και όχι µόνο από εκείνες που χαρακτηρίζονται ως «σηµαντικές» (significant) σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, και

■

η σχέση µεταξύ οικονοµικών καταστάσεων και γνωστοποιήσεων του Πυλώνα ΙΙΙ.

(ε) Πλαίσιο υποβολής αναφορών οικονοµικών καταστάσεων (FINREP)
και Κοινό Πλαίσιο Υποβολής Εποπτικών Αναφορών (COREP)
Τον Ιούλιο του 2007 δηµοσιεύτηκε, σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, το αναθεωρηµένο πλαίσιο υποβολής αναφορών οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων βάσει ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ (FINREP).
Στη συνέχεια, στις 29.12.2007 δηµοσιεύτηκε κείµενο διαβούλευσης της CEBS σχετικά µε την καθιέρωση του Κοινού Πλαισίου Υποβολής Εποπτικών Αναφορών
(COREP), στο οποίο περιλαµβάνονται προτάσεις της αναφορικά µε τις προθεσµίες και
τη συχνότητα υποβολής αναφορών προς τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ειδικότερα, η
CEBS αποβλέποντας στη σταδιακή εναρµόνιση των εθνικών πλαισίων σχετικά µε τη
συχνότητα και τις προθεσµίες υποβολής εποπτικών αναφορών προτείνει τα εξής:
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■

να καθιερωθεί τριµηνιαία συχνότητα υποβολής εποπτικών αναφορών,

■

οι προθεσµίες υποβολής να είναι τριάντα πέντε (35) εργάσιµες µέρες για
την υποβολή στοιχείων σε ενοποιηµένη βάση και δεκαπέντε (15) εργάσιµες
µέρες για την υποβολή στοιχείων σε ατοµική βάση.

(στ) Επιπτώσεις στη συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών
Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων (Financial Conglomerates) των τοµεακών κανόνων για την εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων
Στις 30 Αυγούστου 2007, δηµοσιεύτηκε το πρώτο µέρος της Συµβουλής της CEBS
αναφορικά µε τις επιπτώσεις στη συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων των τοµεακών κανόνων για την εκπλήρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων (ορισµός ιδίων κεφαλαίων). Είχε ήδη προηγηθεί
η δηµοσίευση τον Ιανουάριο του 2007 συγκριτικής ανάλυσης των εθνικών πλαισίων
για τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων για σκοπούς εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων των Οµίλων Ετερογενών Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων.
Η έκδοση της τελικής Συµβουλής της CEBS για την επίλυση των βασικών προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη συµπληρωµατική εποπτεία των Οµίλων Ετερογενών
Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων λόγω διαφοροποιηµένων τοµεακών πλαισίων
εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων αναµένεται τoν Ιανουάριο του 2008.

(ζ) ∆ιαχείριση του κινδύνου ρευστότητας
Το Μάρτιο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την CEBS την παροχή
Συµβουλής επί του πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.
Επί του παρόντος δεν υφίσταται κοινοτικό δίκαιο για τη διαχείριση του εν λόγω
κινδύνου. Η Οδηγία 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων θεσπίζει στο Παράρτηµα V την υποχρέωση διαµόρφωσης πολιτικών και διαδικασιών για τη µέτρηση και τη διαχείριση της καθαρής
χρηµατοδοτικής θέσης και των καθαρών αναγκών σε χρηµατοδότηση των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς επίσης και την υποχρέωση κατάρτισης σχεδίων έκτακτης
ανάγκης για την αντιµετώπιση των κρίσεων ρευστότητας, χωρίς όµως να εξειδικεύει περαιτέρω τις εν λόγω υποχρεώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να εντοπίσει τα θέµατα εκείνα για τα οποία κρίνεται αναγκαία
η ρυθµιστική παρέµβαση και να προωθήσει περαιτέρω τη σύγκλιση των εποπτικών
πλαισίων των κρατών µελών της Ε.Ε.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί αφενός µεν τη διεξαγωγή έρευνας
για το ισχύον σε εθνικό επίπεδο νοµοθετικό πλαίσιο αναφορικά µε τη διαχείριση
του κινδύνου ρευστότητας, και αφετέρου την παροχή πληροφοριών σε µια σειρά

23

ειδικότερων θεµάτων, όπως η χρήση εξασφαλίσεων, ο κίνδυνος ρευστοποίησης στοιχείων ενεργητικού σε µη συµφέρουσες τιµές (market liquidity risk), η επίδραση
των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού και η χρήση εσωτερικών υποδειγµάτων για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.
Στις 15 Αυγούστου 2007 δηµοσιεύτηκε το πρώτο µέρος της Συµβουλής της CEBS,
στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα εθνικά κανονιστικά πλαίσια στα κράτη µέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Τον Ιανουάριο του 2008, αναµένεται η έκδοση του δεύτερου µέρους της
Συµβουλής, το οποίο θα άπτεται πιο εξειδικευµένων θεµάτων, όπως η χρήση εξασφαλίσεων, ο κίνδυνος συγκέντρωσης των πηγών ρευστότητας, η χρήση εσωτερικών
υποδειγµάτων για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και η επίδραση των
συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού.

3.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

3.1. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜
α) Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στις αρχές Αυγούστου του 2007 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
ο νόµος 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις». Με τον εν λόγω νόµο:
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■

ενσωµατώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία οι βασικές διατάξεις
των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2006/48/ΕΚ
«για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων» και 2006/49/ΕΚ «για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων», δηλαδή οι διατάξεις του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών
ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων,

■

καταργήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των διατάξεων του νόµου 2076/1992
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις», και

■

κωδικοποιήθηκαν διάφορες διάσπαρτες διατάξεις του ελληνικού δηµοσίου
τραπεζικού δικαίου.

(β) Συνολική επισκόπηση του νόµου 3601/2007
Ο νόµος αποτελείται από δεκατέσσερα κεφάλαια εκ των οποίων:
■

στο πρώτο κεφάλαιο (άρθρα 1-4) περιέχονται ο σκοπός, οι ορισµοί και το
πεδίο εφαρµογής του νέου νόµου,

■

στο δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 5-10) καθορίζονται οι όροι χορήγησης και
ανάκλησης άδειας και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία πιστωτικού ιδρύµατος,

■

στο τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 11-22) καθορίζονται οι δραστηριότητες που µπορούν να ασκούν τα πιστωτικά ιδρύµατα (τόσο εκείνες που χαίρουν αµοιβαίας
αναγνώρισης όσο και εκείνες που µπορούν να ασκούνται σε εθνικό επίπεδο)
και περιέχονται οι διατάξεις για την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τις σχέσεις µε τρίτες χώρες,

■

στο τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 23-24) θεσπίζονται ρυθµίσεις για τις ειδικές
συµµετοχές των πιστωτικών ιδρυµάτων,

■

στο πέµπτο κεφάλαιο (άρθρα 25-29) θεσπίζονται οι διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος,

■

στο έκτο κεφάλαιο (άρθρα 30-32) θεσπίζονται ρυθµίσεις για την εποπτεία
των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ατοµική βάση,

■

στο έβδοµο κεφάλαιο (άρθρα 33-40) θεσπίζονται ρυθµίσεις για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση.

■

στο όγδοο κεφάλαιο (άρθρα 41-49) καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας
των εποπτικών αρχών στο πλαίσιο της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση,

■

στο ένατο κεφάλαιο (άρθρο 50) καθορίζονται οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος,

■

στο δέκατο κεφάλαιο (άρθρα 51-59) περιέχονται ειδικές ρυθµίσεις για τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος,

■

στο ενδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 60-61) θεσπίζονται ρυθµίσεις για το επαγγελµατικό απόρρητο και οι υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων καταστάσεων,

■

στο δωδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 62-69) καθορίζονται τα εποπτικά µέτρα
και οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος και οι
διατάξεις για τον επίτροπο και την εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος,

■

στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 70-85) καθορίζονται οι υποχρεώσεις για
την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των τραπεζικών οµίλων που περιλαµβάνουν επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και
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■

στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 86-93) θεσπίζονται ρυθµίσεις για
διάφορα θέµατα, όπως για παράδειγµα, για τις δαπάνες εποπτείας (άρθρο
86), τον εκτοκισµό δανείων ή λοιπών πιστώσεων (άρθρο 88), και τις καλυµµένες οµολογίες (άρθρο 91).

(γ) Το πλαίσιο αναφοράς των νέων διατάξεων για την κεφαλαιακή επάρκεια
Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα και
τις επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών αποσκοπούν στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µέσω της ενίσχυσης της ικανότητας
των εν λόγω φορέων παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών να απορροφούν ζηµίες,
εφόσον εκδηλωθούν οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται µε τη δραστηριότητά τους.
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως και το προγενέστερο αυτού, έχει, όπως προαναφέρθηκε, κοινοτική προέλευση, ενώ και οι κοινοτικοί κανόνες διαµορφώθηκαν από
τη µεταφορά των σχετικών κανόνων που υιοθετήθηκαν το 2004 σε διεθνές επίπεδο
από τον αρµόδιο για τα θέµατα αυτά διεθνή φορέα, δηλαδή την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision).
Η ενσωµάτωση των διατάξεων των προαναφερθεισών κοινοτικών Οδηγιών στο ελληνικό δίκαιο απαίτησε πέραν της έκδοσης του ως άνω ιδιαίτερα εκτενούς νόµου,
και την υιοθέτηση δέκα (10) Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως
και σχεδόν ισάριθµων Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε τις οποίες
υλοποιήθηκε η προσαρµογή του ελληνικού κανονιστικού πλαισίου προς τις τεχνικού περιεχοµένου διατάξεις των εν λόγω Οδηγιών.
Οι Π∆/ΤΕ µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν, βάσει ειδικών εξουσιοδοτήσεων του νόµου 3601/2007, οι τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις του νέου πλαισίου κεφαλαιακής
επάρκειας, είναι οι ακόλουθες, εκδοθείσες την 20ή Αυγούστου 2007:
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■

Π∆/ΤΕ 2587/20.8.2007: Ορισµός των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα,

■

Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007: Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι
του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση,

■

Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007: Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι
του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την Προσέγγιση Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων,

■

Π∆/ΤΕ 2590/20.8.2007: Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων για το λειτουργικό κίνδυνο,

■

Π∆/ΤΕ 2591/20.8.2007: Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των
πιστωτικών ιδρυµάτων για τον κίνδυνο αγοράς,

■

Π∆/ΤΕ 2592/20.8.2007: ∆ηµοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα

εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια,
τους κινδύνους που αναλαµβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους,
■

Π∆/ΤΕ 2593/20.8.2007: Υπολογισµός σταθµισµένων ανοιγµάτων για
θέσεις σε τιτλοποίηση,

■

Π∆/ΤΕ 2594/20.8.2007: Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου,

■

Π∆/ΤΕ 2595/20.8.2007: Καθορισµός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ)
των πιστωτικών ιδρυµάτων και τη ∆ιαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης
(∆ΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, και

■

Π∆/ΤΕ 2596/20.8.2007: Εποπτεία και έλεγχος των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων.

(δ) Οι καινοτοµίες των νέων διατάξεων για την κεφαλαιακή επάρκεια
Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες που επήλθαν µε τις νέες διατάξεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών συνοψίζονται στα ακόλουθα:
■

Τροποποιήθηκε ριζικά ο τρόπος µε τον οποίο οι εν λόγω φορείς παροχής
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών υπολογίζουν, ήδη από το 1993 και το 1996,
αντίστοιχα, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Ενώ µέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προέκυπταν σύµφωνα µε συγκεκριµένους συντελεστές
στάθµισης που έθετε το κανονιστικό πλαίσιο (σύµφωνα µε την καλούµενη
«τυποποιηµένη µεθοδολογία»), εφεξής οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα µπορούν
να υπολογίζονται και σε συνάρτηση µε τα εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτύξει τα πιστωτικά ιδρύµατα και
οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όµως, τροποποιήθηκε και η «τυποποιηµένη µεθοδολογία», µε αποτέλεσµα, ακόµα
και οι φορείς που δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση των «προηγµένων µεθοδολογιών» υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων – που προϋποθέτουν την ύπαρξη επαρκών εσωτερικών συστηµάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου – να έχουν χαµηλότερες κεφαλαιακές υποχρεώσεις για κάλυψη έναντι των απαιτήσεών τους από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και από δάνεια έναντι επιχειρήσεων που έχουν διαπιστωµένα
υψηλή πιστοληπτική ικανότητα βάσει του “rating” που έχουν εξασφαλίσει
από αναγνωρισµένους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

■

∆ιευρύνθηκε σηµαντικά το φάσµα των περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για κάλυψη έναντι του πιστω-
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τικού κινδύνου συµβάλλοντας στην περαιτέρω µείωση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων.
■

Επιβλήθηκαν για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι
του λειτουργικού κινδύνου, δηλαδή του κινδύνου επέλευσης ζηµιών οφειλόµενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών,
φυσικών προσώπων και συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα.

■

Καθιερώθηκε η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης του «2ου πυλώνα», η
οποία αντανακλά τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος των εποπτικών αρχών
από το επίπεδο της «µακρο-προληπτικής εποπτείας» σε εκείνο της «µικροπροληπτικής εποπτείας», παρέχοντας τη δυνατότητα εξατοµικευµένης
εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων, οι δραστηριότητες των οποίων ενέχουν µεγαλύτερη έκθεση σε κινδύνους.

■

Στο πλαίσιο του «3ου πυλώνα», καθιερώθηκε η υποχρέωση δηµοσιοποίησης
από τα πιστωτικά ιδρύµατα στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά µε τις
υιοθετούµενες πολιτικές διαχείρισης κινδύνων µε στόχο την ενίσχυση της
πειθαρχίας που µπορεί να επιβάλει η αγορά στους εν λόγω φορείς παροχής
υπηρεσιών.

3.2. ¶Ï·›ÛÈÔ ÂÔÙÂ›·˜ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏﬁÁˆÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·ﬁ ÈÛÙˆÙÈÎ¿
È‰Ú‡Ì·Ù· (covered bonds)
Το Νοέµβριο του 2007 δηµοσιεύτηκε η Π∆/ΤΕ 2598/2.11.2007 για το πλαίσιο εποπτείας
των καλυµµένων οµολογιών (covered bonds) που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα.
Με την Πράξη αυτή καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οµολογιακοί τίτλοι µε
εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων που εκδίδονται, άµεσα ή µέσω θυγατρικής
εταιρείας ειδικού σκοπού, από πιστωτικό ίδρυµα αναγνωρίζονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος ως καλυµµένες οµολογίες, σύµφωνα µε την εξουσιοδότηση που παρέχεται µε
το άρθρο 91 του ν. 3601/2007 για την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων. Κύριες προϋποθέσεις αποτελούν τα ακόλουθα στοιχεία:
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■

το είδος των στοιχείων ενεργητικού που επιτρέπεται να συγκροτούν την
εξασφάλιση των καλυµµένων οµολογιών,

■

ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την κεφαλαιακή βάση που πρέπει να διαθέτει το
πιστωτικό ίδρυµα που προβαίνει στην έκδοση καλυµµένων οµολογιών, και

■

η τήρηση συγκεκριµένων υποχρεώσεων δηµοσιοποίησης από το πιστωτικό
ίδρυµα των σχετικών µε την έκδοση στοιχείων.

3.3. ∫Ò‰ÈÎ·˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ª¤ıÔ‰Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ
Σύµφωνα µε την παρ. 3 (α) του άρθρου 29 του ν. 3601/2007, τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν υιοθετήσει τη Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων, εάν υποβληθεί
σχετικό αίτηµα, οφείλουν να επεξηγούν στις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης δανείου, την απόφασή τους σχετικά µε την πιστοληπτική διαβάθµιση της αιτούσας
που έχουν διενεργήσει.
Σύµφωνα µε την παρ. 3 (β) του άρθρου 29 του ν. 3601/2007, η ΕΕΤ επιφορτίζεται
µε την υποχρέωση κατάρτισης σχετικού Κώδικα ∆εοντολογίας για την ενηµέρωση των επιχειρήσεων σχετικά µε την πιστοληπτική διαβάθµισή τους από τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν υιοθετήσει τη Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων.

3.4. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·ﬁ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÈÏ¤ÍÈÌˆÓ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ
√ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ
·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ
ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
Στις 25 Σεπτεµβρίου 2007 εκδόθηκε η Απόφαση ΕΤΠΘ 250/25.9.2007 της Τράπεζας της Ελλάδος µε την οποία αναγνωρίζεται ότι η µεθοδολογία αξιολόγησης που
εφαρµόζουν οι εταιρείες Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s Ratings
Services και Fitch Ratings πληροί τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί µε τις Π∆/ΤΕ
2588/20.8.2007 και 2593/20.8.2007, προκειµένου να επιτραπεί η χρήση των πιστοληπτικών τους αξιολογήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην
Ελλάδα για σκοπούς υπολογισµού των αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεών
τους. Η εν λόγω Απόφαση ισχύει µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 4 και
6 του πρώτου τµήµατος του Παραρτήµατος 4 της Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007 µε τις
οποίες προβλέπεται η τακτική επαναξιολόγηση των Εξωτερικών Οργανισµών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ως προς την εκπλήρωση των σχετικών κριτηρίων καταλληλότητας, καθώς και η δυνατότητα ανάκλησης της αναγνώρισής τους σε αντίθετη περίπτωση.
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Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
1.

¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. ∫ÂÊ¿Ï·È· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (hedge funds)
Το Φόρουµ για τη Χρηµατοπιστωτική Σταθερότητα (Financial Stability ForumFSF) δηµοσίευσε το Μάιο του 2007 µια σειρά συστάσεων αναφορικά µε τους πιθανούς κινδύνους για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που µπορεί να επιφέρει η χρήση των κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου.
Στόχος του κειµένου είναι η σύσταση για ανάληψη δράσης από τις αρµόδιες αρχές
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, τους αντισυµβαλλόµενους φορείς, τους επενδυτές
και τους διαχειριστές των κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου µε σκοπό την ενίσχυση της παροχής προστασίας έναντι πιθανών συστηµικών κινδύνων που σχετίζονται µε τα κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου και άλλα ιδρύµατα υψηλής µόχλευσης (High Leveraged Institutions-HLIs). Οι κυριότερες συστάσεις στις οποίες προέβη το Financial Stability Forum είναι οι ακόλουθες:
■

οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν µέριµνα ώστε οι φορείς παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών να ακολουθούν και να εφαρµόζουν
πρακτικές διαχείρισης κινδύνου του αντισυµβαλλοµένου,

■

οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να µεριµνούν σε συνεργασία µε τους φορείς
παροχής χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για την περαιτέρω ενίσχυσή τους
έναντι της πιθανότητας µείωσης της ρευστότητας,

■

οι εποπτικές αρχές οφείλουν να διερευνούν και να αξιολογούν κατά πόσο η
συστηµατική και συνεπής συγκέντρωση στοιχείων για τη συνολική έκθεση
των αντισυµβαλλοµένων σε κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου θα λειτουργούσε αποτελεσµατικά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της εποπτείας, και

■

οι αντισυµβαλλόµενοι και οι επενδυτές θα πρέπει να λειτουργούν µε τρόπο που να ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της πειθαρχίας της αγοράς.

Παράλληλα, το Νοέµβριο του 2007 η ∆ιεθνής Οργάνωση των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, εφεξής IOSCO)
δηµοσίευσε κείµενο αρχών αναφορικά µε την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου των
κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου.
Σκοπός της έκδοσης των εν λόγω αρχών είναι η αντιµετώπιση διαφόρων θεµάτων
που έχουν προκύψει από τη συνεχώς αυξανόµενη παρουσία των εν λόγω κεφαλαίων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τις σύνθετες σε ορισµένες περιπτώσεις στρατηγικές αποτίµησης των χαρτοφυλακίων τους αλλά και την πολυπλοκότητα των
υποκείµενων µέσων.
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Ενδεικτικά, αναφέρονται οι αρχές:
■

της υποχρέωσης καθιέρωσης αναλυτικών και τεκµηριωµένων πολιτικών
και διαδικασιών για την αποτίµηση των χρηµατοπιστωτικών µέσων που
περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου,

■

η υποχρέωση αναθεώρησης και επανεξέτασης σε τακτική βάση των χρησιµοποιούµενων πολιτικών και διαδικασιών αποτίµησης, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους,

■

η διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανεξαρτησίας της οµάδας διοίκησης
του κεφαλαίου αντιστάθµισης κινδύνων σε ό,τι αφορά την εφαρµογή των
πολιτικών και διαδικασιών αποτίµησης και επανεξέτασης του χαρτοφυλακίου τους,

■

η διασφάλιση ότι οι εφαρµοζόµενες πολιτικές και διαδικασίες αποτίµησης
θα περιγράφουν τη διαδικασία διαχείρισης τυχόν καταστρατήγησης τιµών
(price overrides), και

■

η διασφάλιση ότι οι ρυθµίσεις για την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων ενός κεφαλαίου αντιστάθµισης κινδύνου είναι διαφανείς για τους
επενδυτές.

1.2. ŒÎıÂÛË ÙË˜ IOSCO ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚÒÓ
Στόχος της εν λόγω έκθεσης της IOSCO, η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2007
(Multi-jurisdictional Information Sharing - Final Report, Report of the Technical
Committee of IOSCO), είναι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
εθνικών εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς σε τακτική βάση ή κατά περίπτωση
µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικής εποπτείας των κεφαλαιαγορών. Στο
πλαίσιο αυτό, η έκθεση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στις κατηγορίες και τις µεθόδους ανταλλαγής πληροφοριών που θα µπορούσαν, κατά περίπτωση, να συµβάλουν στην εκπλήρωση του έργου των εποπτικών αρχών της κεφαλαιαγοράς.
Η IOSCO επισηµαίνει ότι η ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εποπτικών αρχών τίθεται ιδίως σε δύο περιπτώσεις:
■

στην περίπτωση κατά την οποία οι αγορές ενός κράτους προσφέρουν απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση σε επενδυτές άλλων κρατών, και

■

στην περίπτωση που τα ίδια ή παρεµφερή χρηµατοπιστωτικά µέσα αποτελούν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης παράλληλα σε αγορές διαφορετικών κρατών.
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Η έκθεση εντάσσεται στο γενικότερο έργο της IOSCO σε ό,τι αφορά την ανάγκη
συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών των κεφαλαιαγορών και της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ τους σε ένα διεθνοποιηµένο περιβάλλον κεφαλαιαγορών
µε στόχο την ορθή άσκηση της εποπτείας.

1.3. ¢È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË˜ Û˘ÌÊÂÚﬁÓÙˆÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡ÓÙˆÓ
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
Το Νοέµβριο του 2007 εκδόθηκε από την IOSCO η τελική έκθεσή της αναφορικά
µε τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων διαµεσολαβούντων χρηµατοπιστωτικών φορέων κατά την προσφορά κινητών αξιών (Market Intermediary
Management of Conflicts that Arise in Securities Offerings, Final Report). Με
την εν λόγω έκθεση επιδιώκεται η καθιέρωση κατευθυντήριων γραµµών, οι οποίες θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο από το νοµοθέτη όσο και από τους διαµεσολαβούντες χρηµατοπιστωτικούς φορείς, εφόσον προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων κατά την προσφορά κινητών αξιών (δηλαδή µετοχών και
οµολογιών).
Η έκθεση αποτελείται από τρία µέρη, εκ των οποίων:
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■

στο πρώτο µέρος εξηγείται το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εν λόγω έκθεση και ο σκοπός που επιδιώκεται µέσω αυτής και οριοθετείται η έννοια
της σύγκρουσης συµφερόντων,

■

στο δεύτερο µέρος καταγράφονται οι γενικές προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και τα µέσα υλοποίησής
τους, και

■

στο τρίτο δίδονται απτά παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και προτείνονται συγκεκριµένοι τρόποι για την αντιµετώπισή
τους.

2.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ
∞ÍÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ
Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
Με βάση το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (εφεξής CESR) αναφορικά µε τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν στο επίπεδο 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy σε σχέση µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, το έργο της CESR κατά τη διάρκεια του έτους 2007 εστίασε ιδίως στα ακόλουθα:

(α) Απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων
Κατ’ επιταγή της MiFID (άρθρο 13, παρ. 6), κάθε πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση
επενδύσεων οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα, ώστε να καταγράφονται όλες οι
υπηρεσίες που παρέχει και οι συναλλαγές που εκτελεί κατά τρόπο που να επιτρέπει
στην αρµόδια αρχή να ελέγχει τη συµµόρφωσή της µε τις απαιτήσεις της MiFID και,
ιδίως, µε τις υποχρεώσεις της έναντι των πελατών και δυνητικών πελατών της.
Σύµφωνα µε τα εκτελεστικά µέτρα που καθιερώνονται µε την Οδηγία 2006/73/ΕΚ
(άρθρο 51, παρ. 3), κάθε αρµόδια αρχή καταρτίζει και τηρεί ενδεικτικό κατάλογο
των ελάχιστων αρχείων που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων προς συµµόρφωση µε τον ανωτέρω κανόνα της MiFID.
Θεωρώντας ότι η κοινή προσέγγιση σχετικά µε τον κατάλογο των αρχείων που θα
πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα ωφελήσει τόσο τους επενδυτές όσο και τις αγορές, και σε συνέχεια δηµόσιας διαβούλευσης επί του θέµατος, η CESR δηµοσίευσε στις 9 Φεβρουαρίου 2007 τον κατάλογο µε τα ελάχιστα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τον οποίο πρέπει να καταρτίσουν οι αρµόδιες εποπτικές
αρχές σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός και
οι εθνικές αρµόδιες αρχές µπορούν να επιβάλουν την τήρηση και άλλων αρχείων.

(β) ∆ηµοσίευση και ενοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις διατάξεις για
τη διαφάνεια της αγοράς
Με την MiFID διασπάται η αρχή της συγκέντρωσης των συναλλαγών και των
πληροφοριών σχετικά µε τη διενέργεια συναλλαγών σε έναν, κατά κανόνα, τόπο
διαπραγµάτευσης και ενθαρρύνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ διαφορετικών τόπων
διαπραγµάτευσης (οργανωµένες αγορές, πολυµερείς µηχανισµοί διαπραγµάτευσης, συστηµατικοί εσωτερικοποιητές, συναλλαγές OTC). Προκειµένου να υποστη-
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ρίξει την ορθή διαµόρφωση τιµών αλλά και να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών εντός του νέου αυτού περιβάλλοντος, η MiFID εισάγει ενιαίους κανόνες
διαφάνειας αναφορικά µε τις προ- και µετα-συναλλακτικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.
Σε συνέχεια δηµόσιας διαβούλευσης επί του θέµατος, η CESR δηµοσίευσε στις 9
Φεβρουαρίου 2007 σειρά κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) και συστάσεων
(recommendations), µέσω των οποίων επιδιώκεται η εναρµονισµένη εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων της MiFID και των εκτελεστικών αυτής µέτρων χωρίς να
επιβαρύνονται κατά το δυνατόν τα πιστωτικά ιδρύµατα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι ρυθµιζόµενες αγορές και οι Πολυµερείς Μηχανισµοί ∆ιαπραγµάτευσης.
Συνοπτικά, οι εν λόγω οδηγίες και συστάσεις για τη δηµοσίευση των προ- και µετα-συναλλακτικών πληροφοριών αφορούν:
■

την ποιότητα των δηµοσιοποιούµενων πληροφοριών,

■

ρυθµίσεις για τη δηµοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών (πρόσωπο που
φέρει την τελική ευθύνη για τη δηµοσιοποίησή τους, υποχρέωση ύπαρξης
προβλέψεων αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, χρήση του διαδικτύου),

■

τη διαθεσιµότητα της πληροφόρησης, και

■

τα πρότυπα δηµοσιοποίησης.

(γ) Γνωστοποίηση συναλλαγών
Κατ’ επιταγή του άρθρου 25 της MiFID, από 1ης Νοεµβρίου 2007 τα πιστωτικά
ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων είναι υποχρεωµένες να γνωστοποιούν
τις συναλλαγές τους στις αρµόδιες αρχές.
Σηµαντικό στοιχείο για την αποτελεσµατικότητα του νέου αυτού συστήµατος γνωστοποιήσεων είναι και η ανταλλαγή των εκθέσεων γνωστοποιήσεων µεταξύ των
εποπτικών αρχών µελών της CESR.
Η CESR δηµοσίευσε στις 29 Μαΐου 2007 κατευθυντήριες γραµµές και συµπληρωµατικό κείµενο σχετικά µε την υποβολή στοιχείων συναλλαγών σύµφωνα µε τη
MiFID. Οι αναφορές µπορούν να γίνονται από την ίδια την επιχείρηση επενδύσεων ή το πιστωτικό ίδρυµα, από έναν τρίτο φορέα που ενεργεί για λογαριασµό τους
ή από ένα σύστηµα υποβολής αναφορών εγκεκριµένο από την αρµόδια εποπτική
αρχή, την οργανωµένη αγορά ή από έναν Πολυµερή Μηχανισµό ∆ιαπραγµάτευσης.
Τα µέλη της CESR θα ανταλλάσσουν τις αναφορές µεταξύ τους µέσω του Μηχανισµού Ανταλλαγής Αναφοράς Συναλλαγών (TREM – Transaction Reporting
Exchange Mechanism).
Εκτός από τα ως άνω τεχνικά ζητήµατα, η CESR εντόπισε και ορισµένα λειτουρ-
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γικά και πρακτικά θέµατα που χρήζουν εναρµονισµένης αντιµετώπισης από τα µέλη της στη θεµατική αυτή και αφορούν:
■

τις υποχρεώσεις των υποκαταστηµάτων για γνωστοποίηση των συναλλαγών τους,

■

το ακριβές περιεχόµενο της έννοιας της εκτέλεσης των συναλλαγών για
τους σκοπούς της γνωστοποίησης, και

■

την έγκριση των διαύλων γνωστοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό η CESR δηµοσίευσε επίσης στις 29 Μαΐου 2007 πρωτόκολλο για
τις γνωστοποιήσεις που ανταλλάσσουν οι εποπτικές αρχές σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.

(δ) Αντιπαροχές
Σύµφωνα µε το άρθρο 19, παρ. 1 της MiFID, κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα
πρέπει να ενεργούν µε εντιµότητα, δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό ώστε να εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των πελατών τους. Επιπλέον,
το άρθρο 26 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ µε τον τίτλο «αντιπαροχές» ορίζει υπό ποιες
προϋποθέσεις η καταβολή ή λήψη οποιασδήποτε αµοιβής ή προµήθειας ή άλλου
χρηµατικού οφέλους θα θεωρείται ότι συνάδει µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19,
παρ. 1 της MiFID.
Στις 29 Μαΐου 2007 η CESR δηµοσίευσε κείµενο συστάσεων για τις αντιπαροχές,
µε σκοπό να ενισχύσει την εποπτική σύγκλιση και τη συνεπή εφαρµογή του άρθρου 26 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής.

(ε) Λειτουργία του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου» σύµφωνα µε την MiFID
Οι συστάσεις της CESR για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου σύµφωνα
µε την MiFID δηµοσιεύτηκαν στις 29 Μαΐου 2007, µε σκοπό την ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης και της συνεπούς εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 31 και
32 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
Οι βασικοί στόχοι των συστάσεων της CESR είναι οι εξής:
■

η µέγιστη εναρµόνιση των διαδικασιών γνωστοποίησης,

■

η ενιαία ερµηνεία των άρθρων 31 και 32 της MiFID, κυρίως αναφορικά µε
το χρόνο έναρξης παροχής υπηρεσιών στο κράτος µέλος υποδοχής και την
εγκατάσταση υποκαταστήµατος,

■

ο λειτουργικός και αποτελεσµατικός διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων των
αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους
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υποδοχής προς το σκοπό της αποτελεσµατικότερης εποπτείας της διασυνοριακής δραστηριότητας, ενόψει, ιδιαίτερα, της κατάργησης από την
MiFID της δυνατότητας επίκλησης του γενικού συµφέροντος από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής για την εποπτεία ορισµένων
δραστηριοτήτων στο έδαφός της,
■

η παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εποπτεία της διασυνοριακής δραστηριοποίησης µέσω συνδεδεµένων αντιπροσώπων, της διασυνοριακής
δραστηριοποίησης των Πολυµερών Μηχανισµών ∆ιαπραγµάτευσης και
των γραφείων αντιπροσώπευσης,

■

η οµαλή µετάβαση από το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας που προβλεπόταν στην Οδηγία 93/22/ΕΚ στο νέο καθεστώς της MiFID, και

■

η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ αρµόδιων εποπτικών αρχών µε την
υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου εντός του πρώτου τριµήνου 2007.

Στο ίδιο πλαίσιο, η CESR δηµοσίευσε στις 22 Οκτωβρίου 2007 πρωτόκολλο για την
εποπτεία των υποκαταστηµάτων υπό το καθεστώς της MiFID στο οποίο περιγράφεται µε περισσότερη σαφήνεια η κατανοµή των αρµοδιοτήτων των εποπτικών αρχών του κράτους µέλους καταγωγής και του κράτους µέλους υποδοχής.

(στ) Βέλτιστη εκτέλεση εντολών σύµφωνα µε την MiFID
Το καθεστώς για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών της MiFID προβλέπει την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων να ενεργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για
τον πελάτη τους, λαµβάνοντας υπόψη την τιµή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής και του διακανονισµού, τον όγκο, τη φύση και
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής.
Η CESR δηµοσίευσε στις 29 Μαΐου 2007 «Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (Q&A) αναφορικά µε τις υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Οι Ερωτήσεις και Απαντήσεις αποτελούν µια πρακτική προσέγγιση της CESR για την αντιµετώπιση των
ζητηµάτων που τίθενται σχετικά και καλύπτουν διάφορα ζητήµατα, όπως, ενδεικτικά, το περιεχόµενο και το βαθµό της διαφοροποίησης της πολιτικής βέλτιστης
εκτέλεσης εντολών, τη δυνατότητα χρήσης ενός µοναδικού τόπου εκτέλεσης εντολών, την αξιολόγηση της σχετικής σπουδαιότητας των παραγόντων βέλτιστης
εκτέλεσης, τις συνολικές αµοιβές και προµήθειες, την ανακοίνωση πληροφοριών,
τη συναίνεση του επενδυτή και τις προϋποθέσεις παρακολούθησης και αναθεώρησης της πολιτικής βέλτιστης εκτέλεσης εντολών.
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(ζ) ∆ιαφάνεια της αγοράς
Σύµφωνα µε τα εκτελεστικά µέτρα που καθιερώνονται µε τον Κανονισµό 1287/2006,
οι αρµόδιες εποπτικές αρχές οφείλουν να δηµοσιεύουν πληροφορίες αναφορικά µε όλες
τις µετοχές που έχουν γίνει αποδεκτές για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά.
Η CESR συγκέντρωσε την πληροφόρηση αυτή και την εξέδωσε µε τη µορφή βάσης δεδοµένων για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2007. Το περιεχόµενο της πληροφόρησης αυτής επιτρέπει στους συµµετέχοντες της αγοράς να αναγνωρίζουν τις
«ρευστές µετοχές» (για τους σκοπούς των υποχρεώσεων που προκύπτουν για τους
συστηµατικούς εσωτερικοποιητές).

(η) ∆ιαφάνεια µη µετοχικών τίτλων
Στις 9 Αυγούστου 2007 η CESR υπέβαλε Συµβουλή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την αναγκαιότητα ή µη της διεύρυνσης των υποχρεώσεων διαφάνειας της αγοράς σε µη µετοχικά χρηµατοπιστωτικά µέσα, καταλήγοντας ότι µια
τέτοια διεύρυνση δεν κρίνεται επί του παρόντος αναγκαία.

2.2. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ
∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜
Στο πλαίσιο των εργασιών της στο επίπεδο 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy,
η CESR προέβη κατά τη διάρκεια του έτους 2007, στις ακόλουθες ενέργειες σε ό,τι
αφορά το ρυθµιστικό πλαίσιο για την κατάχρηση αγοράς:

(α) Κατευθυντήριες Γραµµές για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ
Στις 12 Ιουλίου 2007 δηµοσιεύτηκε από τη CESR η δεύτερη δέσµη Κατευθυντήριων Γραµµών για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς (σε συνέχεια της πρώτης δέσµης Κατευθυντήριων Γραµµών για την εφαρµογή της ανωτέρω οδηγίας, που είχαν εκδοθεί το Μάιο του 2005).
Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραµµές εστιάζουν:
■

στην έννοια της προνοµιακής πληροφορίας,

■

στους λόγους για τους οποίους θα µπορούσε να καθυστερήσει η δηµοσιοποίηση προνοµιακής πληροφορίας, και

■

στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µια πληροφορία αναφορικά µε εκκρεµείς
εντολές πελάτη θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως προνοµιακή πληροφορία.
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(β) Πρόγραµµα εργασιών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την
κατάχρηση αγοράς
Στις 26 Ιουλίου 2007 η CESR δηµοσίευσε το πρόγραµµα εργασιών της στο οποίο
καταγράφει θέµατα για περαιτέρω εργασίες που προτίθεται να αναλάβει αναφορικά µε την Οδηγία 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς. Το πρόγραµµα εργασιών
της εστιάζει, µεταξύ άλλων, στην εναρµόνιση των προϋποθέσεων για τους καταλόγους των προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση, τη γνωστοποίηση των
ύποπτων συναλλαγών και το καθεστώς πράξεων σταθεροποίησης.

(γ) ∆ηµοσίευση από τη CESR των διοικητικών µέτρων και των ποινικών
κυρώσεων των κρατών µελών για την κατάχρηση αγοράς
Στις 22 Νοεµβρίου 2007, η CESR δηµοσίευσε έκθεση αναφορικά µε τα διοικητικά
µέτρα και τις κυρώσεις, καθώς και τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τα
κράτη µέλη στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς στις εθνικές έννοµες τάξεις τους. Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι να
ενηµερώσει τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους συµµετέχοντες
στην αγορά για τα διαφορετικά νοµικά πλαίσια που ισχύουν στα κράτη µέλη για
την επιβολή κυρώσεων και διοικητικών µέτρων σε περιπτώσεις παραβιάσεων των
διατάξεων της εν λόγω Οδηγίας.

2.3. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ∫ÈÓËÙÒÓ
∞ÍÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ‰ÂÏÙ›Ô
Στο πλαίσιο των εργασιών της στο επίπεδο 3 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy,
η CESR προέβη κατά τη διάρκεια του έτους 2007, στις ακόλουθες ενέργειες σε ό,τι
αφορά το ρυθµιστικό πλαίσιο για το ενηµερωτικό δελτίο:

(α) Έκθεση της CESR αναφορικά µε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ για το ενηµερωτικό δελτίο
Τον Ιούνιο του 2007, η CESR δηµοσίευσε έκθεση αναφορικά µε την Οδηγία
2003/71/ΕΚ για το ενηµερωτικό δελτίο. Σκοπός της έκθεσης ήταν να αξιολογήσει
κατά πόσο το νέο καθεστώς για το ενηµερωτικό δελτίο επιτυγχάνει αποτελεσµατικά τους στόχους του που είναι η προστασία των επενδυτών και η µείωση του κόστους κεφαλαίου, καθώς επίσης και τη συµβολή του στη δηµιουργία ενιαίας αγοράς για τις κινητές αξίες.
Από την έκθεση προκύπτει ότι οι φορείς της αγοράς που συµµετείχαν στη διαβού-
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λευση που είχε προηγηθεί σχετικά εξέφρασαν σε γενικές γραµµές την ικανοποίησή τους για το νέο ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο, εκτιµώντας ότι τόσο η Οδηγία
2003/71/ΕΚ όσο και τα εκτελεστικά µέτρα αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα για την
επίτευξη της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο, επισηµάνθηκε επίσης ότι ορισµένες διατάξεις προκαλούν σηµαντικές πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες θα πρέπει να αντιµετωπιστούν.

(β) Επικαιροποίηση των Ερωτήσεων και Απαντήσεων (Frequently Asked
Questions) για το ενηµερωτικό δελτίο
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας να παρέχει στους φορείς της αγοράς γρήγορες και αξιόπιστες απαντήσεις σε πρακτικά ζητήµατα που τους απασχολούν
αναφορικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που απαιτείται σε περιπτώσεις δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη
αγορά, η CESR προχώρησε εντός του 2007 σε επικαιροποίηση των Ερωτήσεων και
Απαντήσεων µε την προσθήκη νέων θεµάτων που αφορούν σε πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής των σχετικών νοµοθετικών ρυθµίσεων.

(γ) Ισχύον καθεστώς των κρατών µελών για τη γλώσσα κατάρτισης του
ενηµερωτικού δελτίου
Προκειµένου να συµβάλει στη διευκόλυνση των διασυνοριακών δηµόσιων προσφορών, η CESR δηµοσίευσε συγκεντρωτικό πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται:
■

οι γλώσσες κατάρτισης του ενηµερωτικού δελτίου που γίνονται αποδεκτές
από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, προκειµένου να καταστεί εφικτή η εξέταση του ενηµερωτικού δελτίου από την αρχή αυτή, και

■

το ισχύον καθεστώς αναφορικά µε το εάν η αρµόδια αρχή κάθε κράτους
µέλους υποδοχής απαιτεί τη µετάφραση του περιληπτικού σηµειώµατος
στην ή στις επίσηµες γλώσσες του.
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2.4. ∂Ó·ÚÌﬁÓÈÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ›
ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÛÂ Ú˘ıÌÈ˙ﬁÌÂÓË ·ÁÔÚ¿
Στις 8 Μαρτίου 2007 εκδόθηκε η Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής «σχετικά µε
τον καθορισµό αναλυτικών κανόνων για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων
της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας
αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά».
Με την εν λόγω Οδηγία ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε:
■

το ελάχιστο περιεχόµενο των εξαµηνιαίων µη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων,

■

τους µηχανισµούς ελέγχου των αρµόδιων αρχών όσον αφορά τους ειδικούς
διαπραγµατευτές,

■

τη µέγιστη διάρκεια του συνήθους «σύντοµου κύκλου διακανονισµού», και

■

τους µετόχους και τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να προβαίνουν
σε κοινοποίηση των σηµαντικών συµµετοχών τους.

Επίσης, στις 11 Οκτωβρίου 2007 εκδόθηκε Σύσταση της Επιτροπής σχετικά µε το
ηλεκτρονικό δίκτυο των επίσηµα καθορισµένων µηχανισµών κεντρικής αποθήκευσης των ρυθµιζόµενων πληροφοριών που αναφέρονται στην Οδηγία 2004/109/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
Στόχος της ανωτέρω Σύστασης είναι να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν τη λήψη των απαραίτητων µέτρων για την αποτελεσµατική διασύνδεση των
επίσηµα καθορισµένων µηχανισµών για την κεντρική αποθήκευση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ,
σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό δίκτυο εντός της Κοινότητας.

2.5. ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·
Σε συνέχεια της έκδοσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Λευκής Βίβλου για
την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια,
η οποία δηµοσιεύτηκε στις 16 Νοεµβρίου 2006 και η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναθεώρησης της Οδηγιών για τους ΟΣΕΚΑ, εντός του έτους
2007 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες εξελίξεις:
(α) ∆ηµοσιεύτηκε µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκθεση αναφορικά µε διάφορα ζητήµατα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως η δηµιουργία
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ενιαίου καθεστώτος ιδιωτικών τοποθετήσεων για όλα τα κράτη µέλη, θέµατα µεταχείρισης των υποκείµενων κεφαλαίων των κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου
(funds of hedge funds) και των κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητα (real estate
funds), καθώς και διάφορα θέµατα που άπτονται της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζουν ορισµένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια, όπως
τα κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνων (hedge funds) και τα ιδιωτικά µετοχικά κεφάλαια (private equity).
(β) ∆ηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2007 κείµενο δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τα επενδυτικά προϊόντα που µπορεί να θεωρηθούν ως «υποκατάστατα», δηλαδή προϊόντα που παρουσιάζουν παρεµφερή κίνδυνο αλλά υπόκεινται σε διαφορετικό ρυθµιστικό πλαίσιο. Σκοπός της εν λόγω διαβούλευσης ήταν να αξιολογηθεί
κατά πόσο υπάρχει συγκεκριµένος και ουσιώδης κίνδυνος για την προστασία του
επενδυτή λόγω του διαφορετικού επιπέδου παρεχόµενης πληροφόρησης για τα
χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων ή λόγω του διαφορετικού ρυθµιστικού
πλαισίου που διέπει τους διαµεσολαβούντες χρηµατοπιστωτικούς φορείς που παρέχουν τα εν λόγω προϊόντα.
(γ) Το Μάρτιο του 2007 εκδόθηκε η Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε
ορισµένους ΟΣΕΚΑ.
(δ) Το Μάρτιο του 2007 δηµοσιεύτηκαν επίσης Κατευθυντήριες Γραµµές της
CESR αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των περιουσιακών στοιχείων στα οποία
επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ. Στόχος των Κατευθυντήριων Γραµµών της CESR είναι η
διασφάλιση της καταλληλότητας των χρηµατοπιστωτικών µέσων στα οποία επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβιβάσιµων κινητών αξιών, των
µέσων χρηµαταγοράς και των χρηµατοοικονοµικών δεικτών.
Στο ίδιο πλαίσιο, στις 17 Ιουλίου 2007, η CESR εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραµµές
αναφορικά µε την κατάταξη των δεικτών των κεφαλαίων αντιστάθµισης κινδύνου
ως χρηµατοοικονοµικών δεικτών.

2.6. √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ¶ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ πÎ·ÓﬁÙËÙ·˜
Στις 4 Ιανουαρίου 2007, η CESR εξέδωσε την πρώτη ετήσια έκθεσή της προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε τη συµµόρφωση των Οργανισµών Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας (εφεξής ΟΑΠΙ) µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας της IOSCO.
Στην έκθεσή της η CESR καταλήγει ότι οι επιµέρους κώδικες δεοντολογίας που
έχουν υιοθετήσει οι ΟΑΠΙ συµµορφώνονται κατά ένα µεγάλο µέρος µε τον Κώδικα
∆εοντολογίας της IOSCO, αναγνωρίζοντας ωστόσο επίσης ότι υπάρχουν σηµαντικές
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αποκλίσεις σε ορισµένα σηµεία, όπως για παράδειγµα σε ό,τι αφορά την ποιότητα
της διαδικασίας αξιολόγησης και τις συγκρούσεις συµφερόντων.
Στις 12 Σεπτεµβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε νέο αίτηµα προς τη
CESR για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου των ΟΑΠΙ, κυρίως σε θέµατα που αφορούν τη διαφάνεια που διέπει τις µεθοδολογίες αξιολόγησης, το προσωπικό που
απασχολείται στις διαδικασίες αξιολόγησης, την περιοδική παρακολούθηση των
αξιολογήσεων και τις πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων που ανακύπτουν.
Στο πλαίσιο αυτό, η CESR στις 5 Νοεµβρίου 2007 δηµοσίευσε χρονοδιάγραµµα των
δράσεων που πρόκειται να αναλάβει σχετικά. Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, η
CESR θα διεξάγει δηµόσια διαβούλευση κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του
2008, ενώ η υποβολή της τελικής έκθεσής της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται στα µέσα Μαΐου 2008.

2.7. TARGET2-Securities
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η ΕΚΤ
και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες µέλη του ΕΣΚΤ µπορούν να παρέχουν διευκολύνσεις, µε σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσµατικών και υγιών συστηµάτων συµψηφισµού και πληρωµών εντός της Κοινότητας και µε άλλες χώρες. Στις 7 Ιουλίου
2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ εξέτασε το ενδεχόµενο παροχής υπηρεσιών διακανονισµού συναλλαγών σε τίτλους στην ευρωζώνη σε χρήµα κεντρικής
τράπεζας και στις 8 Μαρτίου 2007 έλαβε την απόφαση να προχωρήσει στην υλοποίηση της εν λόγω δυνατότητας (Project TARGET2-Securities, εφεξής Τ2S). Στο
πλαίσιο αυτό, στις 26 Απριλίου 2007 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ δηµοσίευσε:
■

ενηµερωτικό κείµενο σχετικά µε την οργάνωση του πρώτου σταδίου του
T2S (υπό α), και

■

κείµενο διαβούλευσης αναφορικά µε τις γενικές αρχές και µια δέσµη προτάσεων υψηλού επιπέδου σχετικά µε λειτουργικά χαρακτηριστικά και το
πεδίο εφαρµογής του T2S (υπό β).

(α) Όσον αφορά την οργάνωση του πρώτου σταδίου του έργου T2S βασικό ρόλο θα
διαδραµατίσουν οι εξής επιτροπές και οµάδες εργασίας: Advisory Group (υπό i),
Technical Groups (υπό ii), και National User Groups (υπό iii).
(i) Το Advisory Group έχει συµβουλευτικό ρόλο και λογοδοτεί απευθείας
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ.
(ii) Τα Technical Groups διαµορφώνουν τα κείµενα διαβούλευσης που
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άπτονται θεµάτων τεχνικού χαρακτήρα υπό την καθοδήγηση του
Advisory Group.
(iii) Τέλος, οι εθνικές κοινότητες χρηστών (National User Groups), στη
σύνθεση των οποίων θα συµµετέχουν οι εθνικοί αντιπρόσωποι στο Advisory
Group, καθώς και άλλοι ενδιαφερόµενοι φορείς από την εγχώρια αγορά,
θα συγκροτηθούν µε πρωτοβουλία των εθνικών κεντρικών τραπεζών και
θα έχουν ως έργο την υποβολή σχολίων στα πλαίσια των διαβουλεύσεων
που θα ακολουθήσουν.
(β) Στο κείµενο διαβούλευσης για το T2S, η ΕΚΤ καθόρισε τα βασικά λειτουργικά
χαρακτηριστικά του T2S, ορίζοντας ότι προτίθεται να παρέχει στο µέλλον υπηρεσίες διακανονισµού πράξεων σε τίτλους. Το πεδίο εφαρµογής του Τ2S περιορίζεται
µόνο στο σκέλος του διακανονισµού των συναλλαγών σε τίτλους που διακανονίζονται σε χρήµα κεντρικής τράπεζας (post trading) και δεν περιλαµβάνει υπηρεσίες
φύλαξης τίτλων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, εταιρικές πράξεις και άλλες
δραστηριότητες. Για το σκοπό αυτό θα διαµορφωθεί ενιαία πλατφόρµα διακανονισµού από τέσσερις εθνικές κεντρικές τράπεζες µέλη του ΕΣΚΤ (Deutsche
~ a, Banque de France και Banca d’Italia). Βασικά χαBundesbank, Banco de Espan
ρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:
■

υλοποίηση ενιαίας τεχνικής πλατφόρµας παροχής υπηρεσιών διακανονισµού προς τα εθνικά και διεθνή κεντρικά αποθετήρια η οποία θα αναπτυχθεί
και θα λειτουργεί βάσει της πλατφόρµας του TARGET2,

■

τα κεντρικά αποθετήρια θα διατηρούν λογαριασµούς τίτλων στο T2S για
τον τελικό διακανονισµό των συναλλαγών βάσει της αρχής delivery
versus payment (DvP),

■

τα κεντρικά αποθετήρια θα διατηρήσουν τις σχέσεις τους µε τους πελάτες
τους (επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύµατα, εκδότες τίτλων, επενδυτές) προς τους οποίους παρέχουν υπηρεσίες (θεµατοφυλακής, διανοµή
µερίσµατος κ.λπ.).

43

3.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

3.1. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ
(α) Το πλαίσιο αναφοράς
Τον Αύγουστο του 2007 εκδόθηκε ο νόµος 3606/2007 «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο
η κοινοτική Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (γνωστή µε το αγγλικό ακρωνύµιο “MiFID”), η οποία κατάργησε την κοινοτική Οδηγία
93/22/ΕΟΚ για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, που είχε ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 2396/1996.
Ο νόµος 3606/2007 αποτελείται από δύο µέρη. Ειδικότερα:
■

µε το πρώτο µέρος, το οποίο περιέχει δέκα (10) κεφάλαια, ενσωµατώθηκαν
στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και

■

µε το δεύτερο µέρος, το οποίο περιέχει δύο (2) κεφάλαια θεσπίστηκαν ρυθµίσεις αναφορικά µε την αδειοδότηση και τη λειτουργία συστηµάτων κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, εκκαθάρισης και διακανονισµού, επήλθαν
τροποποιήσεις στην υφιστάµενη νοµοθεσία και καταργήθηκαν πολλές από
τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, οι οποίες δεν
συνάδουν µε το καθεστώς που καθιερώνεται µε την MiFID.

Οι τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ και των εκτελεστικών µέτρων ενσωµατώθηκαν µε Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο αυτό,
τον Οκτώβριο του 2007 δηµοσιεύτηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος η Π∆/ΤΕ
2597/31.10.2007 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της Π∆/ΤΕ 2577/2006, σχετικά µε το
πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων
και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», καθώς και οι ακόλουθες
εννέα Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
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■

1/452/1.11.2007 «Κανόνες Συµπεριφοράς ΕΠΕΥ»,

■

2/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ»,

■

3/452/1.11.2007 «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή»,

■

4/452/1.11.2007 «Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕ∆, ΑΕ∆ΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ»,

■

5/452/1.11.2007 «Εγγραφή συνδεδεµένων αντιπροσώπων σε µητρώο»,

■

5/452/1.11.2007 «Αξιολόγηση µετόχων µε ειδική συµµετοχή»,

■

6/452/1.11.2007 «Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις συναλλακτικής διαφάνειας»,

■

7/452/1.11.2007 «Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και καταχώρησης στοιχείων»,

■

8/452/1.11.2007 «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς», και

■

9/452/1.11.2007 «Βιβλία και στοιχεία ΑΕΕ∆».

Τέλος, από την 1η Νοεµβρίου 2007 άρχισε η εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ)
1287/2006 της Επιτροπής «για την εφαρµογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης
αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη
διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση, καθώς και τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας
αυτής», ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη δέσµη εκτελεστικών µέτρων που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy στο
πλαίσιο της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
(β) Το πεδίο εφαρµογής του νέου πλαισίου και οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις
Με το νόµο 3606/2007 επήλθαν ιδιαίτερα σηµαντικές τροποποιήσεις σε σχέση µε
το ισχύον καθεστώς που διέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών:
■

τόσο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διαµεσολαβούντες χρηµατοπιστωτικούς φορείς που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες,

■

όσο και σε σχέση µε τις µεθόδους διαπραγµάτευσης χρηµατοπιστωτικών
µέσων στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, καθώς καταργείται ο κανόνας
της πραγµατοποίησης συναλλαγών µόνο σε οργανωµένες αγορές, που
ίσχυε σε αρκετά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα.

Οι νέες ρυθµίσεις εφαρµόζονται:
■

στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ),

■

σε πολύ µεγάλο βαθµό στα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές
υπηρεσίες,

■

στις ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕ∆ΑΚ), εφόσον και στην έκταση που παρέχουν συγκεκριµένες επενδυτικές υπηρεσίες
σε ατοµική βάση (όπως π.χ. διαχείριση χαρτοφυλακίου), και

■

στις ρυθµιζόµενες αγορές, όπως π.χ. στην Ελλάδα το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
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Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει τις σηµαντικότερες αλλαγές που επήλθαν µε το νέο
πλαίσιο, θα µπορούσε να αναφερθεί στα ακόλουθα:
■

Καταργήθηκε ο κανόνας που ίσχυε στην Ελλάδα, όπως και σε άλλα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την υποχρέωση συγκέντρωσης των
συναλλαγών µόνο σε οργανωµένες αγορές, καθώς παρέχεται η δυνατότητα
χρησιµοποίησης εναλλακτικών µεθόδων διαπραγµάτευσης, όπως οι Πολυµερείς Μηχανισµοί ∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆), οι οποίοι θα µπορούν να αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης τόσο των φορέων που διαχειρίζονται οργανωµένες αγορές όσο και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
πιστωτικών ιδρυµάτων, εφόσον διαθέτουν τη σχετική άδεια. Παράλληλα, τα
πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα
µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο, να προβαίνουν
στην καλούµενη συστηµατική εσωτερικοποίηση, να συναλλάσσονται δηλαδή κατά τρόπο οργανωµένο, συχνά και συστηµατικά για ίδιο λογαριασµό
εκτελώντας εντολές πελατών εκτός ρυθµιζόµενης αγοράς ή ΠΜ∆.

■

∆ιευρύνθηκε το φάσµα των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς
καθιερώθηκαν δύο νέες επενδυτικές υπηρεσίες, δηλαδή η παροχή επενδυτικών συµβουλών και η εκµετάλλευση ΠΜ∆, ενώ προστέθηκαν δύο νέες
παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες, δηλαδή η έρευνα στον τοµέα των
επενδύσεων και η χρηµατοοικονοµική ανάλυση.

■

Επιβλήθηκαν πολύ σηµαντικές απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας
των επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες. Συγκεκριµένα,
εισήχθησαν ιδιαίτερα εκτεταµένες υποχρεώσεις αναφορικά µε την οργανωτική διάρθρωση των επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων, η ορθή διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και η
συµµόρφωσή τους µε τους κανόνες που επιβάλλονται.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν αυξηµένες υποχρεώσεις σε σχέση µε τους κανόνες που
θα πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις προς τους πελάτες τους, ώστε αφενός µεν οι
τελευταίοι να πληροφορούνται ορθά και πλήρως αναφορικά µε τις επιµέρους παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που συνεπάγονται και αφετέρου οι επιχειρήσεις να αντλούν από τους πελάτες τους τις
αναγκαίες πληροφορίες για να έχουν σαφή εικόνα για την καταλληλότητα των
υπηρεσιών που προσφέρουν.
■
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Τέλος, µια σηµαντική καινοτοµία που εισήχθη µε το νέο πλαίσιο είναι ο καθορισµός συγκεκριµένων κριτηρίων µε βάση τα οποία οι πελάτες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
■

ιδιώτες, οι οποίοι θα απολαµβάνουν της µεγαλύτερης δυνατής προστασίας,

■

επαγγελµατίες, οι οποίοι θα απολαµβάνουν περιορισµένης προστασίας, και

■

επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται από τους
κανόνες προστασίας σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης
εντολών, εκτέλεσης εντολών και διαπραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό.

Με τη διάκριση αυτή επιχειρείται η εξισορρόπηση κατά το δυνατόν των σηµαντικών επιβαρύνσεων που συνεπάγεται το νέο πλαίσιο για τα πιστωτικά ιδρύµατα και
τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σχετικά µε την παροχή προστασίας στους επενδυτές που πράγµατι έχουν ανάγκη προστασίας.

3.2. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ∂¶∂À
Στις 27 ∆εκεµβρίου 2007 εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» οι ακόλουθες Αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε την εφαρµογή του νέου
πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας στις ΕΠΕΥ:
■

1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων των
ΕΠΕΥ»,

■

2/459/27.12.2007 «Ορισµός των ιδίων κεφαλαίων των ΕΠΕΥ που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα»,

■

3/459/27.12.2007 «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου των ΕΠΕΥ σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση»,

■

4/459/27.12.2007 «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των ΕΠΕΥ
για τον κίνδυνο αγοράς»,

■

5/459/27.12.2007 «Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου»,

■

6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις ΕΠΕΥ έναντι του λειτουργικού κινδύνου»,

■

7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των µεγάλων χρηµατοδοτικών
ανοιγµάτων των ΕΠΕΥ»,

■

8/459/27.12.2007 «Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής
Επάρκειας (Ε∆ΑΚΕ) των ΕΠΕΥ και ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και
Αξιολόγησης (∆ΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», και

■

9/459/27.12.2007 «∆ηµοσιοποίηση από τις ΕΠΕΥ εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που
αναλαµβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους».
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Κατ’ αντιστοιχία µε τις Π∆/ΤΕ που εκδόθηκαν αναφορικά µε τα πιστωτικά ιδρύµατα (υπό Α 1.1), µε τις ως άνω Αποφάσεις ενσωµατώθηκαν, βάσει ειδικών εξουσιοδοτήσεων του νόµου 3601/2007, οι τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις του νέου πλαισίου
κεφαλαιακής επάρκειας των ΕΠΕΥ των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ.

3.3. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/109/∂∫
ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË
ÛÂ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿

Τον Απρίλιο του 2007 εκδόθηκε ο νόµος 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για
την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» µε τον
οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οµότιτλη Οδηγία 2004/109/ΕΚ.
Ο νόµος 3556/2007, ο οποίος εφαρµόζεται στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών, των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, καθορίζει τις περιοδικές και διαρκείς υποχρεώσεις πληροφόρησης προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται τα εν λόγω πρόσωπα.
Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης σχετικά µε τον εκδότη κινητών αξιών που έχουν
εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά διακρίνονται στις ακόλουθες
κατηγορίες:
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■

υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, οι οποίες
συνίστανται στην ετήσια και την εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση του εκδότη µε το περιεχόµενο που προβλέπεται από το νόµο, καθώς επίσης και στις
τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίµηνο της
οικονοµικής χρήσης,

■

υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, οι οποίες
συνίστανται στην υποχρέωση ενηµέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή
διάθεσης σηµαντικών συµµετοχών, απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σηµαντικών ποσοστών δικαιωµάτων ψήφου, απόκτησης ή διάθεσης χρηµατοπιστωτικών µέσων, στην υποχρέωση δηµοσιοποίησης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ιδίων µετοχών, καθώς επίσης και στην υποχρέωση παροχής συγκεκριµένων πληροφοριών εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόµενες στο νόµο προϋποθέσεις, και

■

υποχρεώσεις ενηµέρωσης των κατόχων κινητών αξιών οι οποίες έχουν ει-

σαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, οι οποίες συνίστανται
στην παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, ώστε να µπορούν οι µέτοχοι
και οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων να ασκούν τα δικαιώµατά τους.
Στο νόµο ρυθµίζονται επίσης πρόσθετες υποχρεώσεις των εκδοτών των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά να ενηµερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η γλώσσα δηµοσιοποίησης της προβλεπόµενης στο νόµο πληροφόρησης, ο τρόπος πρόσβασης σε ρυθµιζόµενες πληροφορίες, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις εκδότη µε
καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα.
Αρµόδια για την εποπτεία των διατάξεων του εν λόγω νόµου ορίζεται η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, ενώ καθορίζονται διεξοδικά τα µέτρα τα οποία µπορεί να λαµβάνει στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί και οι κυρώσεις που µπορεί να επιβάλλει.
Κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου 3556/2007 εκδόθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
■

η Απόφαση ΕΚ 1/434/3.7.2007 µε την οποία εξειδικεύονται ορισµένα ζητήµατα που αφορούν την περιοδική και διαρκή πληροφόρηση του ν. 3556/2007,

■

η Απόφαση 6/448/11.10.2007 αναφορικά µε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριµηνιαίες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές
καταστάσεις,

■

η Απόφαση 7/448/11.10.2007 σχετικά µε πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και
εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου,

■

η Εγκύκλιος αρ. 33 µε την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά µε τις
υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης σηµαντικών συµµετοχών, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3556/2007 και εξειδικεύονται στην ως άνω Απόφαση, και

■

το έντυπο γνωστοποίησης TR-1 για την απόκτηση ή διάθεση σηµαντικών
συµµετοχών.

3.4. ŒÓ·ÚÍË ·ÁÔÚ¿˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÈÌˆÓ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ (¢.∞.∫.)

Στις 12 Ιουλίου 2007 δηµοσιεύτηκαν οι Αποφάσεις 2/435/12.7.2007 «∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» και 3/435/12.7.2007 «Αναπαραγωγή χρηµατιστηριακού δείκτη από αµοιβαία κεφάλαια» του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με την Απόφαση 2/435/12.7.2007 επιτρέπεται η εισαγωγή για διαπραγµάτευση σε
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οργανωµένη αγορά των µεριδίων νεοσυσταθέντος αµοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και
η εισαγωγή για διαπραγµάτευση ήδη εισηγµένων µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων
που αναπαράγουν χρηµατιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από
τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας
85/611/ΕΟΚ.
Με την Απόφαση 3/4345/12.7.2007 προσδιορίζεται η διαδικασία αναπαραγωγής
χρηµατιστηριακού δείκτη από αµοιβαία κεφάλαια.
Τα ∆ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια (∆.Α.Κ.) ή σύµφωνα µε τη διεθνή ορολογία Exchange Traded Funds (ETFs), είναι µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων τα
οποία εισάγονται προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και διαπραγµατεύονται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγµάτευσης του χρηµατιστηρίου, όπως
ακριβώς οι µετοχές. Τα ∆.Α.Κ. δίνουν τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγµατοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του µέσω της έκθεσης σε διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών, ενώ έχουν ως κύριο επενδυτικό στόχο την
αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριµένου δείκτη.

3.5. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ËÌÈ-ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ·ÁÔÚ¿˜ (semi-regulated market)
ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ – ∏ Ó¤· ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ‹ ∞ÁÔÚ¿ (∂¡.∞.)

Με την Απόφαση 4/443/6.9.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η λειτουργία Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης
υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Η νέα καλούµενη Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδίως σε
θέµατα που αφορούν την κατάχρηση αγοράς, τις δηµόσιες προτάσεις και το ενηµερωτικό δελτίο, εφόσον απαιτείται δηµοσίευσή του.
Με τη µη ένταξη της εν λόγω αγοράς στις οργανωµένες αγορές, που έχει ως αποτέλεσµα την ελαστικοποίηση των κανόνων εισαγωγής και διαπραγµάτευσης, επιδιώκεται η µείωση του κόστους και η συνακόλουθη ανάπτυξη της δευτερογενούς
αγοράς για µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις που αναζητούν ελκυστικότερες µορφές χρηµατοδότησης και για επενδυτές που διατίθενται να επενδύσουν σε υψηλότερου κινδύνου αγορές.
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Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
1.

¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

¶ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÂ Í¤ÓÔ ÓﬁÌÈÛÌ·
Τον Ιούλιο του 2007 η Επιτροπή Συστηµάτων Πληρωµών και ∆ιακανονισµού
(Committee on Payment and Settlement Systems) που λειτουργεί υπό την αιγίδα
της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών δηµοσίευσε κείµενο διαβούλευσης µε θέµα
«Πρόοδος στον περιορισµό του κινδύνου διακανονισµού συναλλαγών σε ξένο νόµισµα» (Progress in reducing foreign exchange settlement risk - consultative report).
Ο κίνδυνος διακανονισµού συναλλαγών σε ξένο νόµισµα είναι εγγενής στις πράξεις συναλλάγµατος δεδοµένου ότι σε µια πράξη αγοραπωλησίας συναλλάγµατος
το κάθε νόµισµα πρέπει να διακανονίζεται στην κεντρική τράπεζα της χώρας έκδοσής του, ενώ οι τοπικές αγορές µπορεί να έχουν διαφορετικό ωράριο λειτουργίας. Ο κίνδυνος διακανονισµού στις πράξεις συναλλάγµατος διαρκεί για το χρονικό διάστηµα από τη στιγµή της αµετάκλητης εισαγωγής της εντολής πώλησης
στο σύστηµα, µέχρι τη στιγµή οριστικής πίστωσης του ποσού του αγορασθέντος
νοµίσµατος στο λογαριασµό του δικαιούχου. Εκδηλώνεται µάλιστα µε ιδιαίτερη
ένταση έχοντας, συχνά, συστηµική διάσταση, λόγω του όγκου της διεθνούς αγοράς συναλλάγµατος, της αλληλεξάρτησης των σχετικών αγορών σε παγκόσµιο
επίπεδο και της συγκέντρωσης του µεγαλύτερου µέρους του όγκου των συναλλαγών σε συγκεκριµένες τράπεζες.
Ο κίνδυνος διακανονισµού στις πράξεις συναλλάγµατος έχει δύο διαστάσεις:
■

Η πρώτη αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που ελλοχεύει σε περίπτωση οριστικής αδυναµίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ενός εκ των αντισυµβαλλοµένων σε µια πράξη συναλλάγµατος, οπότε ο έτερος αντισυµβαλλόµενος υφίσταται ζηµία αντίστοιχη της αξίας της σχετικής πράξης.

■

Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση
που ο ένας εκ των αντισυµβαλλοµένων αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία.

Στο πρώτο µέρος του κειµένου διαβούλευσης καταγράφεται η πρόοδος που έχει
επέλθει την τελευταία δεκαετία για τον περιορισµό του συστηµικού κινδύνου από
το διακανονισµό συναλλαγών σε ξένο νόµισµα βάσει της µακροπρόθεσµης στρατηγικής που έθεσαν οι κεντρικές τράπεζες του G-10 το 1996. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης, σε δείγµα 100 και πλέον τραπεζών που δραστηριοποιούνται
στη συγκεκριµένη αγορά, η εν λόγω µακροχρόνια στρατηγική παρουσίασε σηµαντική επιτυχία. Συγκεκριµένα, το 55% των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα διακα-
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νονίζεται πλέον µέσω της CLS (Continuous Linked Settlement) που αποτελεί µια
εξειδικευµένη υπηρεσία διακανονισµού συναλλαγών σε ξένο νόµισµα στη βάση
των ακόλουθων αρχών χάρη στις οποίες επιτυγχάνεται η µείωση αν όχι εξάλειψη
του κινδύνου διακανονισµού:
■

πληρωµή έναντι πληρωµής (payment-versus-payment), και

■

θετικό υπόλοιπο των λογαριασµών (positive account balance rule).

Στο δεύτερο µέρος του κειµένου διαβούλευσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό
45% των πράξεων σε ξένο νόµισµα διακανονίζεται εκτός CLS, συστήνονται συγκεκριµένες δράσεις προς τις εµπορικές τράπεζες, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και
τους κλαδικούς φορείς, προκειµένου να περιοριστεί περαιτέρω ο κίνδυνος διακανονισµού σε µια αγορά που η αξία της υπερβαίνει ηµερησίως και κατά µέσο όρο τα
πέντε (5) τρισεκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α.

2.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∏ √‰ËÁ›· 2007/64/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿

(α) Σκοπός και αντικείµενο
Στις 13 Νοεµβρίου 2007 εκδόθηκε η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά, ο σκοπός της οποίας συνίσταται:
■

στη θέσπιση των προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να πληρούνται από τους
φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών, προκειµένου να αποκτήσουν άδεια
λειτουργίας ως ιδρύµατα πληρωµών,

■

στη θέσπιση ορισµένων κανόνων αναφορικά µε όλους τους φορείς παροχής
υπηρεσιών πληρωµών,

■

στην καθιέρωση των κανόνων διαφάνειας και των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που πρέπει να τηρούνται σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών, καθώς επίσης και

■

στον καθορισµό των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των χρηστών
υπηρεσιών πληρωµών και των παρεχόντων αυτές ως τακτική απασχόληση ή επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Ως υπηρεσίες πληρωµών νοούνται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας:
■
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οι υπηρεσίες που επιτρέπουν τις καταθέσεις µετρητών σε λογαριασµό πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών,

■

οι υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις µετρητών από λογαριασµό
πληρωµών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασµού πληρωµών,

■

η εκτέλεση πράξεων πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασµό πληρωµών που έχει ανοίξει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµών του ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωµών: εκτέλεση
εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης χρέωσης, εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο, εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών,

■

η εκτέλεση πράξεων πληρωµής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για το χρήστη υπηρεσιών πληρωµών: εκτέλεση εντολών άµεσης χρέωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εφάπαξ άµεσης
χρέωσης, εκτέλεση πράξεων πληρωµής µε κάρτα πληρωµής ή ανάλογο µέσο,
εκτέλεση µεταφορών πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των πάγιων εντολών,

■

η έκδοση ή/και απόκτηση µέσων πληρωµών,

■

τα εµβάσµατα, και

■

η εκτέλεση πράξεων πληρωµής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να
εκτελεστεί µια πράξη πληρωµής δίδεται µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωµή γίνεται στο φορέα εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήµατος ή δικτύου, ο
οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως µεσάζων µεταξύ του χρήστη υπηρεσιών
πληρωµών και του προµηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών.

(β) Φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών
Σε ό,τι αφορά τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών, γίνεται διάκριση µεταξύ έξι επιµέρους κατηγοριών και, ειδικότερα:
■

των πιστωτικών ιδρυµάτων κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1, στ. α)
της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ,

■

των ιδρυµάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ. 3, στ. α) της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ,

■

των γραφείων ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει
της εθνικής νοµοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών,

■

των ιδρυµάτων πληρωµών κατά την έννοια της παρούσας Οδηγίας,

■

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικές ή άλλες δηµόσιες αρχές, και
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■

των κρατών µελών ή των περιφερειακών ή τοπικών αρχών τους όταν δεν
ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιες αρχές.

Με την Οδηγία εισάγεται συνεπώς µια νέα κατηγορία φορέων παροχής υπηρεσιών
πληρωµών, τα ιδρύµατα πληρωµών, για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των
οποίων καθιερώνονται διεξοδικές προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ανάλογες µε τους λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που αναλαµβάνουν κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωµών και απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου.

(γ) Περιεχόµενο
Η Οδηγία περιλαµβάνει έξι τίτλους. Ο πρώτος τίτλος αφορά το αντικείµενο, το πεδίο εφαρµογής και τους ορισµούς των βασικών εννοιών για τις ανάγκες της Οδηγίας. Ο δεύτερος τίτλος περιέχει διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες πληρωµών και περιλαµβάνει δύο κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησης και άδειας λειτουργίας των ιδρυµάτων πληρωµών και το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει κοινές διατάξεις για την πρόσβαση των φορέων παροχής
υπηρεσιών πληρωµών στα συστήµατα πληρωµών.
Ο τρίτος τίτλος της Οδηγίας περιλαµβάνει διατάξεις αναφορικά µε τη διαφάνεια
των όρων και τις απαιτήσεις ενηµέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωµών. Οι
εν λόγω διατάξεις εφαρµόζονται είτε σε µεµονωµένες πράξεις πληρωµών είτε σε
συµβάσεις-πλαίσιο και σε πράξεις πληρωµής που καλύπτονται από αυτές. Η Οδηγία παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στα κράτη µέλη να µην εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις εν όλω ή εν µέρει, εφόσον ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών δεν
είναι καταναλωτής. Παρέχεται, ωστόσο, η διακριτική ευχέρεια στα κράτη µέλη να
εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές και στις πολύ µικρές επιχειρήσεις κατά τον ίδιο
τρόπο όπως και στους καταναλωτές.
Ο τέταρτος τίτλος της Οδηγίας περιέχει διατάξεις αναφορικά µε τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις σχετικά µε την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωµών, για την
εφαρµογή των οποίων παρέχονται, επίσης, στα κράτη µέλη διακριτικές ευχέρειες. Οι
εν λόγω διατάξεις ρυθµίζουν ζητήµατα αναφορικά µε την έγκριση και την εκτέλεση
πράξεων πληρωµής, την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες καταγγελίας και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και τις αρµόδιες αρχές.
Τέλος, ο πέµπτος τίτλος της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ περιλαµβάνει διατάξεις για τα
εκτελεστικά µέτρα που πρόκειται να εκδοθούν από την Επιτροπή, ενώ ο έκτος τίτλος διατάξεις αναφορικά µε την εναρµόνιση που επέρχεται µε την Οδηγία, τη διαδικασία επανεξέτασής της, τις τροποποιήσεις που επιφέρει σε υφιστάµενες Οδηγίες και τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών µελών, η οποία έχει οριστεί για
την 1η Νοεµβρίου 2009.
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2.2. ¶¤ÌÙË ¤ÎıÂÛË ÚÔﬁ‰Ô˘ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)

Στις 20 Ιουλίου 2007 δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής
ΕΚΤ) η 5η έκθεση προόδου σχετικά µε τον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ
(εφεξής SEPA).
Η έκθεση προόδου επικεντρώνεται στον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπιστούν
τα κενά όσον αφορά την υλοποίηση του σχεδίου SEPA, είτε πρόκειται για βραχυπρόθεσµα προβλήµατα που ενδέχεται απλώς να εµποδίσουν την έγκαιρη έναρξη
του SEPA τον Ιανουάριο του 2008 είτε για πιο µακροπρόθεσµα προβλήµατα που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη βιωσιµότητά του.
Από την άποψη αυτή, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, σύµφωνα µε την ΕΚΤ, να οριστικοποιηθούν όλα τα χαρακτηριστικά των άµεσων χρεώσεων, να ληφθεί υπόψη η
ανάγκη για ένα τουλάχιστον πρόσθετο ευρωπαϊκό σύστηµα χρεωστικών καρτών,
και να διασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης της πελατείας των τραπεζών στα ηλεκτρονικά εργαλεία πληρωµών τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις
και τους όρους που ορίζονται πανευρωπαϊκά στο πλαίσιο λειτουργίας του SEPA.

2.3. ŒÓ·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2

Το Νοέµβριο 2007 το Ευρωσύστηµα σε συνέχεια σχετικών ελέγχων διαπίστωσε την
τεχνική ετοιµότητα των κρατών που περιλαµβάνονταν στην πρώτη χρονική περίοδο µετάπτωσης και επιβεβαίωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήµατος
πληρωµών TARGET2 στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία. Πράγµατι στις 19 Νοεµβρίου 2007 πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη επιτυχία η µετάπτωση των εθνικών
τραπεζικών συστηµάτων της Αυστρίας, της Κύπρου, της Γερµανίας, της Λετονίας,
της Λιθουανίας, της Μάλτας και της Σλοβενίας στην ενιαία τεχνική πλατφόρµα
του TARGET2.
Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του νέου συστήµατος πληρωµών το Ευρωσύστηµα δηµοσίευσε κατά τη διάρκεια του 2007 κείµενα αναφορικά µε το νέο σύστηµα
πληρωµών TARGET2 τα σηµαντικότερα από τα οποία αφορούσαν τα εξής:
■

νέα έκδοση των Λεπτοµερών Λειτουργικών Προδιαγραφών,

■

Οδηγός χρηστών του Information and Control module (version 0.4) και
Οδηγός χρηστών για τη µετάπτωση,

■

επικαιροποιηµένα εθνικά προφίλ για τη µετάπτωση στο νέο σύστηµα
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TARGET2 (µε πληροφορίες και για τη µεταβατική περίοδο), καθώς και το
προφίλ µετάπτωσης των επικουρικών συστηµάτων,
■

ενηµερωτικό κείµενο αναφορικά µε τη διενέργεια πληρωµών µε επικουρικά συστήµατα στο TARGET2 (Routing/Mapping of payments and
ancillary system transactions), καθώς επίσης και για την έναρξη δοκιµών
για την πρώτη οµάδα µετάπτωσης στο TARGET2 (Information on the
start of the TARGET2 User Testing for Migration Group 1), και

■

την Κατευθυντήρια Γραµµή σχετικά µε το ∆ιευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο
Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2).

Το ∆εκέµβριο του 2007 το Ευρωσύστηµα επιβεβαίωσε µε ανακοίνωσή του την εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος TARGET2 επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά ότι
στις δύο πρώτες εβδοµάδες λειτουργίας του TARGET2 διακανονίστηκαν σε ηµερήσια βάση κατά µέσο όρο 223.591 εντολές πληρωµών αξίας 1.263 δισ. ευρώ. Επιπλέον στην ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι τα δοκιµαστικά τεστ των κρατών που
περιλαµβάνονται στις άλλες δύο χρονικές περιόδους µετάπτωσης στο νέο σύστηµα, επιβεβαιώνουν την τεχνική τους ετοιµότητα. Οι εν λόγω οµάδες χωρών θα µεταπέσουν στο TARGET2 στις 18 Φεβρουαρίου 2008 και 19 Μαΐου 2008, αντίστοιχα.
Όσον αφορά την Ελλάδα η χρονική στιγµή σύνδεσης της Τράπεζας της Ελλάδος
στην κοινή πλατφόρµα έχει οριστεί για τη 19η Μαΐου 2008.

2.4. ∏ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA) – ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜

Η Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών (EPC) κατά τη διάρκεια
των προγραµµατισµένων τριµηνιαίων συναντήσεών της ενέκρινε ψηφίσµατα, και
συνοδευτικά αυτών κείµενα, που σχετίζονται µε τα ηλεκτρονικά εργαλεία πληρωµών SEPA (κάρτες πληρωµών, ηλεκτρονικές µεταφορές πιστώσεων και ηλεκτρονικές άµεσες χρεώσεις). Τα σηµαντικότερα εξ αυτών είναι τα ακόλουθα:
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■

SEPA Credit Transfers Scheme Rulebook version 2.3 (για υιοθέτηση από
τις 28 Ιανουαρίου 2008).

■

SEPA Direct Debits Scheme Rulebook version 2.3 (αναµένεται η ψήφιση
επικαιροποιηµένης έκδοσης, τον Απρίλιο του 2008, για υιοθέτησή της από
το Νοέµβριο του 2009).

■

SEPA Β2Β Direct Debits Scheme Rulebook version 1.0 (αναµένεται η ψήφιση επικαιροποιηµένης έκδοσης, τον Απρίλιο του 2008, για υιοθέτησή της
από το Νοέµβριο του 2009, σε προαιρετική βάση).

■

SEPA Countries and SEPA Transactions, το οποίο οριοθετεί το γεωγραφικό
και αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ.

■

Πλαίσιο ∆οκιµών για τις SEPA µεταφορές πιστώσεων (SEPA Testing Framework STF).

■

Πρόληψη και καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος που συνδέεται
µε τη χρήση καρτών στο νέο περιβάλλον του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε
Ευρώ (Preventing Card Fraud in the New SEPA Environment).

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2007, επήλθαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην οργανωτική δοµή και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών προκειµένου να εξασφαλιστεί ο διάλογος µε τους τελικούς χρήστες των εργαλείων
πληρωµών του SEPA, και η διαχείριση των Κανονισµών για τις SEPA µεταφορές
πιστώσεων και τις άµεσες χρεώσεις.

2.5. ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ªÂÙÚËÙÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ
(Single Euro Cash Area Framework – SECA)

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε, το Φεβρουάριο του 2007, κείµενο
κατευθυντήριων γραµµών για τη µεσοπρόθεσµη σύγκλιση των εθνικών υπηρεσιών µετρητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήµατος.
Στο κείµενο της ΕΚΤ περιλαµβάνονται τα ακόλουθα έξι βασικά µέτρα:
■

Πρόσβαση στις υπηρεσίες µετρητών κεντρικής τράπεζας στα εθνικά σύνορα (διασυνοριακή προµήθεια και µεταφορά µετρητών): Εξ αποστάσεως πρόσβαση στις υπηρεσίες µετρητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών σε όλα
τα κράτη µέλη χωρίς παρέκκλιση (ηµεροµηνία υιοθέτησης: Ιούνιος 2007).

■

Καταθέσεις και αναλήψεις: Αποδοχή καταθέσεων µετρητών στα κέντρα
καταµετρήσεως των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών τόσο από πιστωτικά
ιδρύµατα όσο και από µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν λογαριασµό
σε αυτές (ηµεροµηνία υιοθέτησης: τέλη 2007).

■

Ηλεκτρονική ανατροφοδότηση πληροφοριών µεταξύ Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυµάτων: Θα πρέπει κάθε χώρα να ενηµερώσει για τον τύπο του εθνικού µηνύµατος που ακολουθεί κατά την
επικοινωνία τραπεζών/πελατών – Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας και µε βάση τα µηνύµατα που υιοθετούνται στον SEPA να υιοθετηθεί σε εθελοντική βάση ένα κοινό πρότυπο. Σε εθνικό επίπεδο η κάθε Κεντρική Τράπεζα
θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εναλλακτικά πρότυπα, όπως συµβαίνει ήδη για παράδειγµα µε τις Κεντρικές Τράπεζες της Ολλανδίας, του
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Λουξεµβούργου και του Βελγίου οι οποίες, από την 1η Ιανουαρίου 2007,
χρησιµοποιούν ενιαία πλατφόρµα «Single ICT shared platform for cash
handling» (υπό διαβούλευση).
■

Κατάργηση της µέχρι σήµερα ισχύουσας απαίτησης για ταξινόµηση των
τραπεζογραµµατίων κατ’ όψη και κατά κεφαλή (face and orientate banknotes) κατά την κατάθεση και την ανάληψη από τις Εθνικές Κεντρικές
Τράπεζες (υπό διαβούλευση).

■

Επέκταση των ωρών λειτουργίας των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και
λήψη µέτρων µε παρόµοια αποτελέσµατα: Κοινό «χρονικό παράθυρο» τουλάχιστον 6 ωρών ανά εργάσιµη ηµέρα για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις
των τραπεζογραµµατίων τουλάχιστον σε ορισµένες εγκαταστάσεις των
Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (υπό διαβούλευση).

■

Κοινά πρότυπα συσκευασίας για τις δωρεάν παρεχόµενες υπηρεσίες µετρητών των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών: Το Ευρωσύστηµα θα διερευνήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός περιορισµένου αριθµού προτύπων
συσκευασίας για τις δωρεάν υπηρεσίες µετρητών. Οι Εθνικές Κεντρικές
Τράπεζες θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν πρόσθετα σχήµατα συσκευασίας, εάν θελήσουν σε εθνικό επίπεδο (υπό διαβούλευση).

2.6. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ
ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε το Μάιο του 2007 Ανακοίνωση σχετικά µε το
έγκληµα στο διαδίκτυο, µε στόχο να διαµορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια γενική
πολιτική ενάντια στις «εγκληµατικές πράξεις που διαπράττονται χρησιµοποιώντας τα ηλεκτρονικά συστήµατα δικτύων και πληροφοριών επικοινωνιών ή ενάντια σε τέτοια δίκτυα και συστήµατα».
Ένας από τους στόχους της Ανακοίνωσης είναι η επίτευξη µεγαλύτερης συνεργασίας
και συντονισµού µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή των δικαστικών
και διοικητικών αρχών, περιλαµβανοµένης της αστυνοµίας και των επιχειρήσεων.
Σε επίπεδο ρυθµιστικής παρέµβασης η Επιτροπή εκφράζει στο πλαίσιο της εν λόγω Ανακοίνωσης την πρόθεσή της να ξεκινήσει δηµόσια διαβούλευση αναφορικά
µε τη διαµόρφωση σχεδίου πρότασης Οδηγίας για την καταπολέµηση της κλοπής
ή απώλειας ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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∆. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
1.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

1.1. ¶ÚﬁÙ·ÛË √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ›ÛÙˆÛË˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÌÂ ÙÔ˘˜
Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 87/102/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Στις 20 Σεπτεµβρίου 2007 εκδόθηκε το κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου
αναφορικά µε την πρόταση Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές.
Οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις της πρότασης Οδηγίας, όπως διαµορφώθηκε µε το
κείµενο της κοινής θέσης του Συµβουλίου είναι οι ακόλουθες:
■

Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας δεν καταλαµβάνει συµβάσεις πίστωσης
που αφορούν συνολικό ποσό πίστωσης µικρότερο των 200 EUR και µεγαλύτερο των 75.000 EUR, καθώς επίσης και συµβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται είτε µε υποθήκη είτε µε άλλη παρόµοια εγγύηση που χρησιµοποιείται γενικά σε κράτος µέλος για ακίνητα.

■

Εισάγεται υποχρέωση παροχής τυποποιηµένης πληροφόρησης κατά τη
διαφήµιση υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης, εφόσον στη διαφήµιση αναφέρεται το επιτόκιο ή οποιοδήποτε στοιχείο κόστους της πίστωσης. Η πληροφόρηση θα πρέπει να περιέχει συγκεκριµένα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάζονται µε συγκεκριµένη σειρά.

■

Καθιερώνονται ιδιαίτερα διεξοδικές διατάξεις για την προσυµβατική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή µε ειδική πρόβλεψη
για τις πιστώσεις που παρέχουν δυνατότητα υπερανάληψης (overdraft)
και ορισµένες άλλες κατηγορίες συµβάσεων πίστωσης.

■

Καθιερώνεται η υποχρέωση, σύµφωνα µε την οποία ο πιστωτικός φορέας
οφείλει πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης να αξιολογήσει την
πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή µε βάση ιδίως την πληροφόρηση
που του παρέχει ο τελευταίος και τα στοιχεία βάσεων δεδοµένων.

■

Καθιερώνεται υποχρέωση ενηµέρωσης του καταναλωτή αναφορικά µε τις
µεταβολές του επιτοκίου της σύµβασης πίστωσης.

■

Θεσπίζεται το δικαίωµα υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύµβαση
πίστωσης εντός προθεσµίας δεκατεσσάρων ηµερών αναιτιολόγητα.

■

Καθιερώνονται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την αξίωση αποζηµίωσης
του πιστωτικού φορέα σε περίπτωση που ο καταναλωτής προβεί σε πρόωρη αποπληρωµή της πίστωσης.
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■

Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του ΣΕΠΕ και τα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του.

■

Εισάγονται διατάξεις για ειδικές κατηγορίες συµβάσεων πίστωσης, όπως
οι συµβάσεις πίστωσης αόριστης διάρκειας και οι συνδεδεµένες συµβάσεις
πίστωσης.

■

Καθιερώνονται ειδικές ρυθµίσεις για τους µεσίτες πιστώσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καθιέρωση στην πρόταση Οδηγίας, για πρώτη
φορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, της διαδικασίας της κανονιστικής επιτροπολογίας σύµφωνα µε την
Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου. Τέλος, καθιερώνεται διάταξη σύµφωνα µε
την οποία τα κράτη µέλη υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν κάνουν χρήση διακριτικής ευχέρειας που παρέχεται από την Οδηγία.

1.2. §Â˘Î‹ B›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ˘ﬁıËÎË˜ ›ÛÙË˜

Στις 18 ∆εκεµβρίου 2007 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λευκή Βίβλος
αναφορικά µε την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης, στην
οποία προτείνεται σειρά µέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισµού και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης. Σκοπός των προτεινόµενων µέτρων είναι η βελτίωση των συνθηκών προσφοράς ενυπόθηκων προϊόντων σε διασυνοριακή βάση, η παροχή µεγαλύτερης ποικιλίας σε
ενυπόθηκα προϊόντα, η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και, τέλος,
η διευκόλυνση της κινητικότητας των καταναλωτών.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω περιγραφόµενοι στόχοι προτείνονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία, µεταξύ άλλων, είναι τα
εξής:
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■

νοµοθετική ρύθµιση ορισµένων ειδικών θεµάτων (key issues), όπως η πρόωρη αποπληρωµή, ο υπεύθυνος δανεισµός, το ΣΕΠΕ και η προσυµβατική
πληροφόρηση. Γίνεται ωστόσο σαφές στη Λευκή Βίβλο ότι η υιοθέτηση νοµικών πράξεων θα αποτελέσει το έσχατο µέσο ρύθµισης των συγκεκριµένων θεµάτων, η αναγκαιότητα του οποίου θα διαπιστωθεί ιδίως µέσω µελετών κόστους-οφέλους,

■

περαιτέρω επεξεργασία του «Ευρωπαϊκού Εντύπου Τυποποιηµένης Πληροφόρησης» που χρησιµοποιείται στον εθελοντικό Κώδικα Συµπεριφοράς
κατά την προσυµβατική ενηµέρωση για στεγαστικά δάνεια και υιοθέτηση
ρυθµίσεων για το ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της πρότασης Οδηγίας για την

Καταναλωτική Πίστη µε τις αναγκαίες προσαρµογές στις ιδιαιτερότητες
της ενυπόθηκης πίστης,
■

σύσταση Οµάδας Εµπειρογνωµόνων, η οποία θα επεξεργαστεί ιστορικά
στοιχεία αναφορικά µε τα αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς,

■

έκδοση επικαιροποιηµένων πινάκων µε στοιχεία για το κόστος και τη
διάρκεια της εγγραφής υποθήκης και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

■

έκδοση Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τη διαδικασία εγγραφής υποθηκών, τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και την
εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας, και

■

διενέργεια µελέτης αναφορικά µε το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία
επιχειρήσεων που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα, αλλά παρέχουν υπηρεσίες ενυπόθηκης πίστης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει ότι θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειµένου η ολοκλήρωση της ενυπόθηκης αγοράς να γίνει πραγµατικότητα και να επωφεληθούν των προνοµίων αυτής τόσο οι καταναλωτές όσο και οι
παρέχοντες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
Παράλληλα µε την έκδοση της Λευκής Βίβλου για την ενυπόθηκη πίστη και συγκεκριµένα στο πλαίσιο των αρχών για τη βελτίωση της νοµοθεσίας, εκπονήθηκε
µελέτη επιπτώσεων των µέτρων που περιλαµβάνονται στη Λευκή Βίβλο, η οποία
βασίστηκε στα πορίσµατα σειράς διαβουλεύσεων και µελετών, που έγιναν στο χρονικό διάστηµα 2003-2007.

1.3. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Στις 18 ∆εκεµβρίου 2007 εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανακοίνωση
αναφορικά µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπογραµµίζει στην Ανακοίνωση την ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία της χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης στο µέτρο που παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και εννοιών και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που είναι
απαραίτητες για να συνειδητοποιούν οι συναλλασσόµενοι τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους και να λαµβάνουν τις αποφάσεις τους µε πλήρη επίγνωση κατά
την επιλογή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Όπως προκύπτει από
διάφορες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά, τα προβλήµατα που συνήθως αντιµετωπίζουν οι συναλλασσόµενοι είναι ότι:
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■

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα,

■

υπερεκτιµούν συχνά την εκ µέρους τους κατανόηση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, και

■

συχνά δεν προγραµµατίζουν το µέλλον τους ή δεν επιλέγουν προϊόντα
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Η παροχή του κατάλληλου επιπέδου χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης στους πολίτες είναι δυνατόν να ωφελήσει τα άτοµα όλων των ηλικιών και όλων των εισοδηµατικών επιπέδων.
Σκοπός της Ανακοίνωσης είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόµενους κατά την ανάπτυξη των προγραµµάτων χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης, µε τους εξής τρόπους:
■

ενισχύοντας τη συνειδητοποίηση της ανάγκης να καλυφθεί το ζήτηµα του
χαµηλού επιπέδου της χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης,

■

ενθαρρύνοντας και προωθώντας την παροχή χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας στην Ε.Ε., και

■

αναπτύσσοντας ορισµένα πρακτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν την
επίτευξη των στόχων αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασιζόµενη στην επισκόπηση των προγραµµάτων χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης που ήδη λειτουργούν στην Ε.Ε., θεωρεί ότι είναι χρήσιµο
να καθοριστούν ορισµένες αρχές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τις ∆ηµόσιες
Αρχές, τους παρέχοντες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, τις οργανώσεις καταναλωτών, τους εργοδότες και άλλους ενδιαφερόµενους στις προσπάθειές τους να δηµιουργήσουν και να εφαρµόσουν προγράµµατα χρηµατοοικονοµικής εκπαίδευσης.

1.4. ™˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌﬁÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜
Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

Η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για τους τραπεζικούς λογαριασµούς και την κινητικότητα των καταναλωτών, η οποία συστάθηκε το Μάιο του 2006 µε πρωτοβουλία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λειτούργησε µέχρι και τα µέσα του 2007. Στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων συµµετείχαν ακαδηµαϊκοί και εκπρόσωποι των τραπεζών
και ενώσεων καταναλωτών.
Σκοπός της ήταν η µελέτη του καθεστώτος που διέπει το άνοιγµα και το κλείσιµο
των τραπεζικών λογαριασµών και της κινητικότητας των καταναλωτών και η υποβολή συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιµετώπιση των εµποδίων. Η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων δηµοσίευσε το τελικό κείµενο της Έκθεσής της
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στις 5 Ιουνίου 2007. Παράλληλα, άρχισε η διαδικασία διαβούλευσης για το εν λόγω
κείµενο, η οποία ολοκληρώθηκε το Σεπτέµβριο του 2007. Η Έκθεση της Οµάδας
Εµπειρογνωµόνων περιλαµβάνει συνολικά 40 συστάσεις, το περιεχόµενο των οποίων αφορά δύο θεµατικές:
■

τη δυνατότητα µεταφοράς ενός τραπεζικού λογαριασµού σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα (switching) (υπό α) και

■

τη δυνατότητα ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού σε διασυνοριακό επίπεδο (cross-border opening) (υπό β).

(α) ∆υνατότητα µεταφοράς ενός τραπεζικού λογαριασµού σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα
Αναφορικά µε το συγκεκριµένο θέµα, οι συστάσεις που περιλαµβάνονται στην
Έκθεση επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε τρία επιµέρους ζητήµατα:
■

την ασυµµετρία της πληροφόρησης µεταξύ πιστωτικού ιδρύµατος και κατόχου τραπεζικού λογαριασµού και την έλλειψη διαφάνειας αναφορικά µε
τα θέµατα της κοστολόγησης,

■

τον περιορισµό των εµποδίων διοικητικής φύσεως που προκύπτουν από τη
µεταφορά λογαριασµού από ένα πιστωτικό ίδρυµα σε άλλο, και τέλος

■

τα έξοδα κατά το κλείσιµο ενός τραπεζικού λογαριασµού.

(β) ∆υνατότητα ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού σε διασυνοριακό επίπεδο
(cross-border opening)
Αναφορικά µε τη δυνατότητα ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού σε διασυνοριακό
επίπεδο, οι συστάσεις που περιέχονται στην Έκθεση αφορούν ιδίως τα ακόλουθα:
■

την αντιµετώπιση των εµποδίων νοµικής και τεχνικής φύσεως,

■

την παροχή κατάλληλης πληροφόρησης στον καταναλωτή, και

■

την παροχή δυνατότητας ανοίγµατος τραπεζικών λογαριασµών σε όλους
τους καταναλωτές.

1.5. ¶Ú¿ÛÈÓË µ›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÈ·ÓÈÎ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜
ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÁÔÚ¿

Στις αρχές Μαΐου 2007 εκδόθηκε Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες λιανικής στην Ενιαία Αγορά, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πολιτική της στον εν λόγω τοµέα και τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει.
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Στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου, οι στόχοι και οι ενέργειες τις οποίες δροµολογεί
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το προσεχές διάστηµα εντοπίζονται στα ακόλουθα:
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■

άρση των εµποδίων που εντοπίζονται στον τοµέα του ανταγωνισµού και
καταγράφονται σε σχετική µελέτη που εκπονήθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

■

λήψη µέτρων µε γνώµονα την ενίσχυση της κινητικότητας των καταναλωτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τους τραπεζικούς λογαριασµούς, σε συνέχεια
των συστάσεων της αρµόδιας για το θέµα Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για
τους τραπεζικούς λογαριασµούς και την κινητικότητα των καταναλωτών
(βλ. ανωτέρω υπό 1.4),

■

έκδοση Λευκής Βίβλου για την ενυπόθηκη πίστη µε γνώµονα τη λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς στον τοµέα αυτό
(βλ. ανωτέρω υπό 1.2),

■

εξέταση της τυχόν ανάγκης λήψης µέτρων αναφορικά µε την προσβασιµότητα και τη µεταφορά δεδοµένων που αφορούν τη χορήγηση πιστώσεων,

■

επανεξέταση της σκοπιµότητας δηµιουργίας απλοποιηµένων και τυποποιηµένων προϊόντων που θα παρέχονται πανευρωπαϊκά µε τους ίδιους όρους,

■

υιοθέτηση της πρότασης Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων στους καταναλωτές,

■

αναθεώρηση των διατάξεων της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και της Οδηγίας
2002/92/ΕΚ για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση,

■

επανεξέταση του καθεστώτος που ισχύει στα κράτη µέλη για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, και

■

εκπόνηση µελετών για την ενίσχυση του θεσµού της χρηµατοοικονοµικής
εκπαίδευσης, το καθεστώς που ισχύει αναφορικά µε την παρεχόµενη
στους καταναλωτές πληροφόρηση ανά επιµέρους τοµέα υπηρεσιών και
τους µεσίτες πιστώσεων.

2.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ 2251/1994 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

Τον Ιούλιο του 2007 εκδόθηκε ο νόµος 3587/2007 «Τροποποίηση και συµπλήρωση του
ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 149)».
Με τον εν λόγω νόµο αφενός µεν επήλθαν σηµαντικές τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά
το καθεστώς που διείπε την προστασία του καταναλωτή σύµφωνα µε το ν. 2251/1994
(υπό α) και αφετέρου ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2005/29/ΕΚ
«για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές
στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (υπό β).
(α) Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις στο ν. 2251/1994
Οι σηµαντικότερες από τις τροποποιήσεις που επήλθαν µε το νόµο 3587/2007 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
■

∆ιευρύνθηκε ο ορισµός του καταναλωτή, καθώς περιλαµβάνει εκτός από
τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, και τις ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική
προσωπικότητα. Περιλαµβάνει επίσης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
που εγγυάται υπέρ καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της
επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητας (άρθρο 1, παρ. 5).

■

Ορίστηκε ότι προκειµένου να θεωρηθεί ένας γενικός όρος συναλλαγών ως
καταχρηστικός θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τη σηµαντική διατάραξη
της ισορροπίας των συµβαλλοµένων σε βάρος του καταναλωτή. Συνεπώς
δεν αρκεί η απλή διατάραξη της εν λόγω ισορροπίας, όπως ίσχυε µε βάση
το προηγούµενο καθεστώς (άρθρο 2, παρ. 2).

■

Προστέθηκαν δύο ακόµη περιπτώσεις όρων που εφόσον προβλέπονται σε
σύµβαση είναι καταχρηστικοί. Συγκεκριµένα θεωρούνται καταχρηστικοί
όροι που επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς τροποποίησης ή λύσης της σύµβασης χωρίς ορισµένο, ειδικό και σπουδαίο λόγο,
ο οποίος να αναφέρεται στη σύµβαση και όροι που προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης στον προµηθευτή, χωρίς αυτός να υποχρεούται να επικαλεστεί και να αποδείξει τη ζηµία που υπέστη (άρθρο 2, παρ. 3).

■

Προστέθηκε νέο άρθρο για την ψυχική υγεία των ανηλίκων (άρθρο 9).

■

Καθιερώθηκε ο θεσµός των δευτεροβάθµιων ενώσεων καταναλωτών και
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θεσπίστηκαν νέες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ενώσεων
καταναλωτών εν γένει (άρθρο 13).
■

Ορίστηκε ότι στην περίπτωση αµετάκλητης δικαστικής απόφασης επί συλλογικής αγωγής της περίπτωσης δ΄ της παρ. 16 του άρθρου 13, ο ζηµιωθείς
καταναλωτής µπορεί, µε βάση την απόφαση αυτή, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον προµηθευτή κατά του οποίου εκδόθηκε η απόφαση την απαίτησή του, αναφέροντας τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Με την άπρακτη παρέλευση τριάντα ηµερών από την έγγραφη γνωστοποίηση, ο καταναλωτής, εφόσον δεν έχει ικανοποιηθεί, µπορεί να ζητήσει την έκδοση
διαταγής πληρωµής για την απαίτησή του από το δικαστήριο, εφόσον η
απαίτηση είναι εκκαθαρισµένη ή µπορεί ευχερώς να εκκαθαριστεί. Η
απαίτηση αποδεικνύεται και µε κάθε ιδιωτικό έγγραφο που κατά το είδος
ή τη συνήθεια της συναλλαγής χορηγείται ως απόδειξη στους καταναλωτές (άρθρο 13, παρ. 20).

■

Ορίστηκε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί µε απόφασή του να καθορίζει
τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρµογής της συναλλακτικής συµπεριφοράς των προµηθευτών στο δεδικασµένο αµετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτή ή ενώσεων καταναλωτή, εφόσον οι συνέπειες
του δεδικασµένου έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για την εύρυθµη λειτουργία
της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών (άρθρο 13, παρ. 21).

(β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ
Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ ενσωµατώθηκε µε το άρθρο 12 του νόµου 3587/2007. ∆υνάµει
του εν λόγω άρθρου καθιερώθηκε η απαγόρευση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών που υιοθετούνται πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από εµπορική συναλλαγή
που σχετίζεται µε συγκεκριµένο προϊόν. Μια εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη, όταν
είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνει
ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του
µέσου καταναλωτή, στον οποίο φτάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν.
Εµπορικές πρακτικές είναι αθέµιτες ιδίως όταν είναι παραπλανητικές (πράξεις ή
παραλείψεις) ή επιθετικές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο. Στο νόµο περιέχεται επίσης ενδεικτικός κατάλογος πρακτικών που θεωρούνται άνευ άλλου ως
παραπλανητικές ή επιθετικές, κατά περίπτωση.
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Ε. Νοµικά θέµατα
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜
Με το νόµο 3604/2007 τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο κ.ν. 2190/1920 «Περί ανωνύµων εταιριών». Με τον εν λόγω νόµο αφενός µεν επιχειρείται µια ανανέωση του δικαίου της ανώνυµης εταιρείας µε σκοπό την προσαρµογή του ισχύοντος πλαισίου στα
νέα δεδοµένα λειτουργίας των αγορών και στο διεθνή ανταγωνισµό, και αφετέρου ενσωµατώνονται στο ελληνικό δίκαιο δύο κοινοτικές Οδηγίες. Ειδικότερα, ενσωµατώνεται η Οδηγία 2006/68/ΕΚ σχετικά µε τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου της, και µερικά η Οδηγία 2003/58/ΕΚ σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για ορισµένες µορφές εταιρειών.
Οι σηµαντικότερες τροποποιήσεις που επήλθαν µε το νέο νόµο συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
■

µειώνεται η διοικητική παρέµβαση στη σύσταση και τη λειτουργία της
ανώνυµης εταιρείας,

■

ενισχύεται η θέση των µετόχων και δη της µειοψηφίας,

■

διευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαµορφώσεων,

■

εισάγονται ρυθµίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές επιλογές των
ενδιαφεροµένων, όπως η δυνατότητα ίδρυσης ανώνυµης εταιρείας από ένα
µόνο πρόσωπο, και

■

αναθεωρούνται ορισµένα µείζονα ζητήµατα του δικαίου της ανώνυµης
εταιρείας, όπως για παράδειγµα το µέτρο ευθύνης των µελών του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας.

Στις σηµαντικές τροποποιήσεις και καινοτοµίες περιλαµβάνονται επίσης οι ρυθµίσεις για την αποτίµηση των εταιρικών εισφορών, την καταβολή και πιστοποίηση
της καταβολής του κεφαλαίου, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και το δικαίωµα προτίµησης, τις ίδιες µετοχές, τη σύγκληση και τους τρόπους συνεδρίασης
του διοικητικού συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης, τις ακυρώσιµες, άκυρες
και ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τον τακτικό και έκτακτο
έλεγχο της εταιρείας, τη λύση και την εκκαθάριση της εταιρείας, καθώς και τη
συγχώνευση εταιρειών.
Συνολικά προστέθηκαν εννέα (9) νέα άρθρα στον κ.ν. 2190/1920, καταργήθηκαν
πέντε (5), µε τρόπο ώστε να διατηρείται η παλιά αρίθµηση, και τροποποιήθηκαν
εξήντα τέσσερα (64) άρθρα.
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2. ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎﬁ˜ ÎÒ‰ÈÎ·˜
Με το νόµο 3588/2007 κυρώθηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Με το νόµο αυτό
καταργήθηκε η πτωχευτική νοµοθεσία του Τρίτου Βιβλίου (άρθρα 525 έως 707) του
Εµπορικού Νόµου και του α.ν. 635/1937, καθώς και η εξυγιαντική διαδικασία που
εισήγαγε ο ν. 1892/1990 µε τα άρθρα 44-46γ µε τις τροποποιήσεις τους, καθώς και
µια σειρά άλλων ειδικότερων διατάξεων όπως το ν.δ. 3562/1956 «περί υπαγωγής
Ανωνύµων Εταιρειών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδικήν εκκαθάρισιν» και το β.δ. της 22/28.12.1956 «περί εφαρµογής επί οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιριών των διατάξεων του ν.δ.
3562/1956» (άρθρα 181 ν. 3588/2007).
Οι διατάξεις του Κώδικα περιλαµβάνονται σε δεκατρία κεφάλαια.
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■

το πρώτο κεφάλαιο (άρθρα 1-14) τιτλοφορείται «κήρυξη της πτώχευσης»
και περιλαµβάνει το σκοπό της πτώχευσης, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία κήρυξης, τα εξασφαλιστικά µέτρα για την αποτροπή µεταβολής της
περιουσίας του οφειλέτη, και ρυθµίσεις για τον ορισµό αντικλήτου και τις
κοινοποιήσεις,

■

το δεύτερο κεφάλαιο (άρθρα 15-51) τιτλοφορείται «συνέπειες της πτώχευσης» και περιλαµβάνει τις συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη, τους πιστωτές και τις συµβάσεις, ρυθµίσεις για τον αποχωρισµό αντικειµένων από την πτωχευτική περιουσία και την πτωχευτική διεκδίκηση,
και ρυθµίσεις για την πτωχευτική ανάκληση,

■

το τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 52-88) τιτλοφορείται «όργανα της πτώχευσης».
Στο άρθρο 52 ορίζεται ποια είναι αυτά (πτωχευτικό δικαστήριο, εισηγητής,
σύνδικος, συνέλευση των πιστωτών και επιτροπή πιστωτών), ενώ στα επόµενα άρθρα ρυθµίζονται ο τρόπος ορισµού τους και τα καθήκοντά τους,

■

το τέταρτο κεφάλαιο (άρθρα 89-95) τιτλοφορείται «εξέλεγξη των πιστώσεων» και περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την αναγγελία των απαιτήσεων των
πιστωτών και την επαλήθευση των απαιτήσεων,

■

το πέµπτο κεφάλαιο (άρθρα 96-98) διαλαµβάνει «ειδικές διατάξεις επί νοµικών προσώπων»,

■

το έκτο κεφάλαιο (άρθρα 99-106) διαλαµβάνει για τη «διαδικασία συνδιαλλαγής», διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις που πρόσωπο
που έχει πτωχευτική ικανότητα αποδεικνύει οικονοµική αδυναµία χωρίς
να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωµών του,

■

το έβδοµο κεφάλαιο (άρθρα 107-131) αφορά το «σχέδιο αναδιοργάνωσης»
µε το οποίο µπορούν να ρυθµιστούν η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, η διανοµή της πτωχευτικής περιουσίας και η ευθύνη του οφειλέτη µετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας,

■

το όγδοο κεφάλαιο (άρθρα 132-161) αφορά την «εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και τη διανοµή» και περιλαµβάνει ρυθµίσεις για την εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου, την εκποίηση κατ’ ιδίαν
στοιχείων του οφειλέτη, τις ανακοπές κατά των πράξεων εκποίησης, και
τις διανοµές προς τους πιστωτές µε την κατάρτιση πίνακα διανοµής,

■

το ένατο κεφάλαιο (άρθρα 162-163) προβλέπει «απλοποιηµένη διαδικασία
επί πτωχεύσεων µικρού αντικειµένου»,

■

το δέκατο κεφάλαιο (άρθρα 164-167) ρυθµίζει την «περάτωση της πτώχευσης» µε την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, την εκποίηση όλων
των στοιχείων του ενεργητικού της καθώς και µε την παύση των εργασιών
της είτε για έλλειψη ενεργητικού είτε λόγω παρόδου του χρόνου που προβλέπει ο Κώδικας,

■

το ενδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 168-170) αφορά την «αποκατάσταση του
οφειλέτη»,

■

το δωδέκατο κεφάλαιο (άρθρα 171-177) διαλαµβάνει ποινικές διατάξεις,
και

■

το δέκατο τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 178-182) διαλαµβάνει «τελικές και µεταβατικές διατάξεις».

3. ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË

Με το Π.∆. 190/2006 ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/92/ΕΚ
σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Στο εν λόγω Π.∆. ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το εν λόγω
Π.∆., µια από τις προϋποθέσεις για την ανάληψη δραστηριότητας ασφαλιστικής ή
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης είναι η εγγραφή του ασφαλιστικού, του αντασφαλιστικού και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή σε µητρώο (άρθρο 3).
Τον Αύγουστο του 2007 εκδόθηκε εξάλλου η Υ.Α. Κ3-8010 αναφορικά µε τον καθορισµό των απαιτούµενων προϋποθέσεων-εξετάσεων, που αποδεικνύουν την
εµπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εµπορικές και επαγγελµατικές γνώσεις
των διαµεσολαβητών στην ασφάλιση. Σε ό,τι αφορά την εγγραφή στο αρµόδιο Επιµελητήριο ως συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή τράπεζας, υποκαταστήµατος αλλοδαπής τράπεζας ή νοµικού προσώπου του οποίου η ασφαλιστική διαµεσολάβηση είναι παρεπόµενη από την κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα ή υπο-
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καταστήµατος ήδη εγγεγραµµένης ηµεδαπής τράπεζας, τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο Ε της Απόφασης προσόντα πρέπει να τα διαθέτει σύµφωνα µε την παρ.
Θ της Απόφασης:
■

το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τη διοίκησή του ή σε περίπτωση συλλογικής
διοίκησης το ή τα φυσικά πρόσωπα που είναι µέλη της διοίκησης και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης ή

■

ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τη διοίκηση πρόσωπο, που διαχειρίζεται θέµατα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.

Ορίστηκε επίσης ότι τουλάχιστον ένας υπάλληλος του υποκαταστήµατος που συµµετέχει άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση πρέπει να κατέχει βεβαίωση επιτυχίας εξετάσεων από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και
Εξετάσεων ∆ιαµεσολαβητών στην ύλη που καθορίζεται για την κατηγορία αυτή.
Σύµφωνα µε την παρ. Ι της Απόφασης, η απαίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης
προγράµµατος διδασκαλίας καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τη βεβαίωση
επιτυχίας στις εξετάσεις που διενεργούνται από την Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων ∆ιαµεσολαβούντων. Συνεπώς, καταργήθηκε η µε βάση το προηγούµενο καθεστώς υποχρέωση παρακολούθησης συγκεκριµένου αριθµού ωρών
προγράµµατος διδασκαλίας. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από την Τεχνική
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων ∆ιαµεσολαβούντων µετά από πρόταση των
αρµοδίων φορέων διαµεσολάβησης.
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ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
1.

¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô

1.1. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ √ÏÔÌ¤ÏÂÈ·˜ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜ (FATF)
Κατά τη διάρκεια του 2007 συνεδρίασε δύο φορές, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο, η
Ολοµέλεια της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης, γνωστή και ως FATF (Financial
Action Task Force). Σύµφωνα µε τα σχετικά δελτία τύπου που δηµοσιεύτηκαν, τα βασικά θέµατα που απασχόλησαν την Ολοµέλεια αφορούσαν:
■

την αποδοχή της Κίνας ως µέλους της FATF (πλέον, τα µέλη της FATF
έχουν ανέλθει σε 34, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ενώ η Ινδία και η
Κορέα παραµένουν στο καθεστώς του παρατηρητή µε την προοπτική ένταξής τους ως µελών µελλοντικά),

■

την έγκριση κειµένου κατευθυντήριων γραµµών προς τον ιδιωτικό τοµέα
και τις κυβερνήσεις για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων απο εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας µε βάση τον κίνδυνο (Risk Based Approach),

■

την έγκριση των εκθέσεων αξιολόγησης της Ελλάδας, της Κίνας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Φινλανδίας αναφορικά µε την τήρηση των 40 Συστάσεων και των 9 Ειδικών Συστάσεων της FATF (τα τελικά κείµενα των
εκθέσεων αξιολόγησης και οι σχετικές περιλήψεις αυτών έχουν ήδη δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της FATF),

■

την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων από την Ισλαµική ∆ηµοκρατία του Ιράν
σε ό,τι αφορά τις ανεπάρκειες που εντοπίστηκαν στο Κεφάλαιο IV της έκθεσης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου το 2006,

■

την ενίσχυση του διαλόγου µε τους φορείς εκπροσώπησης του ιδιωτικού
τοµέα,

■

τη δηµοσίευση δύο µελετών σχετικά µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες µέσω (α) της αγοράς ακινήτων (real estate), και (β) της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών,
µε επικέντρωση στη γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής Ασίας, και

■

την έγκριση κειµένου Κατευθυντήριων Γραµµών για την οµοιόµορφη
εφαρµογή περιοριστικών µέτρων που επιβάλλονται από ψηφίσµατα του
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Συµβουλίου Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών για την πρόληψη της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων διάδοσης όπλων µαζικής καταστροφής.

1.2. ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ °Ú·ÌÌ¤˜ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜ (FATF)

Τον Ιούλιο του 2007 δηµοσιεύτηκε από την Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης
(FATF) κείµενο Κατευθυντήριων Γραµµών για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας µε βάση τον κίνδυνο
(Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and
Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures).
Ειδικό ενδιαφέρον για τα πιστωτικά ιδρύµατα παρουσιάζει το τρίτο µέρος του κειµένου των Κατευθυντήριων Γραµµών στο οποίο αναλύονται:
■

οι κατηγορίες κινδύνων,

■

η εφαρµογή της προσέγγισης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας µε βάση τον κίνδυνο
(Risk Based Approach), και

■

ζητήµατα εσωτερικού ελέγχου.

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
2.1. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ
Από την 1η Ιανουαρίου 2007 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές
χρηµατικών ποσών. Σύµφωνα µε το άρθρο 15, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις για παραβιάσεις των διατάξεων του εν λόγω Κανονισµού, οι οποίες ωστόσο αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 15η ∆εκεµβρίου 2007.
Με τον Κανονισµό επιδιώκεται η ενιαία εφαρµογή από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ειδικής Σύστασης υπ’ αριθµ. 7 (SR VII) της FATF, για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Οι διατάξεις του Κανονισµού αφορούν τις πληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύουν τον εντολέα µιας µεταφοράς χρηµατικού ποσού (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και αριθµό λογαριασµού), σε οποιοδήποτε νόµισµα, από και προς φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωµών εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον οι
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φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωµών είναι εγκατεστηµένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται µόνο η αναγραφή του αριθµού λογαριασµού (παραδοσιακού
ή σε µορφή ΙΒΑΝ) του πληρωτή ή εναλλακτικά ενός µοναδικού αναγνωριστικού
κωδικού της συναλλαγής (unique identifier code) κατά τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού.
Από το αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού εξαιρούνται ή δύνανται
τα κράτη µέλη να εξαιρέσουν τις:
■

πληρωµές µε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα,

■

πληρωµές µε ηλεκτρονικό χρήµα ή µέσω κινητών τηλεφώνων,

■

αναλήψεις µετρητών από ίδιο λογαριασµό,

■

άµεσες χρεώσεις,

■

µεταφορές κεφαλαίων που προέρχονται από ηλεκτρονικό συµψηφισµό
των επιταγών (Cheque truncation),

■

µεταφορές ποσών εντός της επικράτειας ενός κράτους µέλους για πληρωµή φόρων, προστίµων, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ.,

■

µεταφορές ποσών, µέγιστου ποσού 150 ευρώ, εντός της επικράτειας ενός
κράτους µέλους προς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, και

■

µεταφορές ποσών, µέχρι µέγιστου ποσού 1.000 ευρώ, εντός της επικράτειας ενός κράτους µέλους, σε λογαριασµό δικαιούχου που επιτρέπει την πληρωµή για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. όταν ο δικαιούχος είναι
∆ΕΚΟ, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ.).

2.2. ∫Â›ÌÂÓÔ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·ÓﬁÓˆÓ
ÚﬁÏË„Ë˜ Î·È Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

Tο κείµενο συµπερασµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσιεύτηκε στα τέλη
Αυγούστου του 2007 και προέκυψε σε συνέχεια των απαντήσεων που απέστειλαν
οι τρεις ενώσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού τοµέα (εµπορικών, συνεταιριστικών
και αποταµιευτικών τραπεζών), στο πλαίσιο διαβούλευσης που ξεκίνησε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2007.
Στόχος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συνολική καταγραφή των όποιων αντικρουόµενων διατάξεων
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που καλούνται να εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στις ανωτέρω θεµατικές, τα
πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργούν οι εν λόγω αντικρουόµενες υποχρεώσεις
κανονιστικής συµµόρφωσης και η εξεύρεση λύσεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή τόσο των κανόνων προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όσο και των
υποχρεώσεων αποτελεσµατικής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

3.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

∂ÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜
ÙË˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

Με την υπ’ αριθµ. 242/6/4.5.2007 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το Παράρτηµα 4 της
Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006 στα ακόλουθα σηµεία:
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■

Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1.3. του Παραρτήµατος
4 της Π∆/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, σύµφωνα µε το οποίο: «Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των πελατών δύναται να πραγµατοποιείται και από άλλες, πλην των ανωτέρω, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, για τις οποίες το εποπτευόµενο ίδρυµα (Ε.Ι.) µπορεί να τεκµηρίωσε: ότι τα τηρούµενα σε αυτές στοιχεία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν µε παράνοµο τρόπο από τον πελάτη».

■

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2.4.4. αντικαταστάθηκε ως εξής: «Για
τον εντοπισµό του πραγµατικού δικαιούχου απαιτείται: (ι) είτε η δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας µε την προσκόµιση επικυρωµένων αντιγράφων πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των
πραγµατικών δικαιούχων (ιι) είτε η πιστοποίηση και επαλήθευση της
ταυτότητάς τους από το αρµόδιο για τη χρηµατοδότηση στέλεχος του
Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης ανώτερου διευθυντικού στελέχους, βάσει εγγράφων, δεδοµένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.
Στην τελευταία περίπτωση τα Ε.Ι. οφείλουν να τηρούν φάκελο της υπεράκτιας εταιρείας, όπου θα φυλάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα, τα
οποία θα πρέπει να είναι επικαιροποιηµένα και να τίθενται στη διάθεση
της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της».

■

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.4.7. αντικαταστάθηκε ως εξής: «Οι
ίδιες απαιτήσεις που καθορίζονται πιο πάνω σε σχέση µε φυσικά πρόσωπα, εφαρµόζονται για εταιρείες ή οργανισµούς που ζητούν το άνοιγµα
λογαριασµού µέσω του ταχυδροµείου ή του διαδικτύου. Τα Ε.Ι., για να
ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η δηµιουργία µιας
τέτοιας επιχειρηµατικής σχέσης πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετα µέτρα
προσδιορισµού της ταυτότητας, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:
■

να λαµβάνουν επιβεβαιωτική πιστοποίηση από πιστωτικό ίδρυµα ή
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό που λειτουργεί σε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Financial Action Task Force (FATF),

■

να ζητούν η πρώτη πληρωµή, στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής σχέσης
ή των µεµονωµένων συναλλαγών, να πραγµατοποιηθεί µέσω λογαριασµού στο όνοµα του πελάτη που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που
λειτουργεί σε χώρα-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Financial
Action Task Force (FATF),

■

να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή σύναψης επιχειρηµατικής σχέσης µε εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν βάσιµες
υποψίες ότι εµπλέκονται σε εγκληµατικές δραστηριότητες σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες».
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ΙI.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ

Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
1.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

Στο πλαίσιο των πολλαπλών διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα ιδίως σε ό,τι αφορά το
έργο της CEBS σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα (υπό Ι, Α. 2) και λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των κατευθυντήριων γραµµών και των Συµβουλών που εκδόθηκαν από την CEBS σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των δραστηριοποιούµενων στην
Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων, η ΕΕΤ παρακολούθησε ενεργά τις εξελίξεις αυτές σε
όλες τις θεµατικές ενηµερώνοντας τα µέλη της και συµµετέχοντας στις διαβουλεύσεις µέσω της εκπροσώπησής της στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία.
Βασική µέριµνα της ΕΕΤ αποτέλεσε η αξιολόγηση των επιπτώσεων των εξελίξεων
που έλαβαν χώρα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων.

2.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Η H ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που εκπόνησε το
νόµο 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/48/ΕΚ σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα (υπό Ι, Α 3.1) και υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διαβούλευσης το µεγαλύτερο µέρος των οποίων έγινε δεκτό.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2007 η Τράπεζα της Ελλάδος
δηµοσίευσε προς διαβούλευση πέντε Σχέδια Πράξεων ∆ιοικητή (Π∆/ΤΕ) για την ενσωµάτωση των τεχνικού χαρακτήρα διατάξεων του νέου κοινοτικού πλαισίου για
την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων επί των εξής θεµάτων:
■

εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (υπό α),

■

υπολογισµός σταθµισµένων ανοιγµάτων για θέσεις σε τιτλοποίηση (υπό β),

■

δηµοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα στοιχείων και πληροφοριών
σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαµβάνουν
και τη διαχείρισή τους (υπό γ),
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■

εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τον υπολογισµό ανοιγµάτων έναντι συναλλαγών που δηµιουργούν πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου
(υπό δ), και

■

εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ που αφορούν τον Πυλώνα ΙΙ (υπό ε).

(α) Στο κείµενο παρατηρήσεών της επί του εν λόγω σχεδίου Π∆/ΤΕ, η ΕΕΤ εστίασε, µεταξύ άλλων, σε τρία βασικά ζητήµατα:
■

στην κατάταξη των οµολόγων του χαρτοφυλακίου διαθέσιµων προς πώληση (available for sale σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ) και των παράγωγων µέσων
που χρησιµοποιούνται από πλευράς διαχείρισης κινδύνων για την αντιστάθµιση του κινδύνου αγοράς των στοιχείων αυτών, στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (banking book) για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας,

■

στην ηµεροµηνία υποβολής στοιχείων βάσει του νέου πλαισίου που καθιερωνόταν µε το εν λόγω σχέδιο Π∆/ΤΕ, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
το σύνολο των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων είχε αποδώσει ιδιαίτερη
έµφαση στην προετοιµασία του για την εφαρµογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, και

■

στα θέµατα ελάχιστης εναρµόνισης, δηλαδή στις περιπτώσεις στις οποίες οι
διατάξεις του σχεδίου Π∆/ΤΕ ήταν αυστηρότερες από τις αντίστοιχες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

(β) Στο κείµενο παρατηρήσεών της επί του εν λόγω σχεδίου Π∆/ΤΕ, η ΕΕΤ ζήτησε, µεταξύ άλλων, την παροχή κατευθυντήριων γραµµών από την Τράπεζα της
Ελλάδος, αναφορικά µε την µεταχείριση των θέσεων σε τιτλοποίηση στην περίπτωση που το µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα εφαρµόζει επί των υποκείµενων
ανοιγµάτων διαφορετική µέθοδο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων στο
πλαίσιο της σταδιακής εφαρµογής, καθώς επίσης και αναφορικά µε τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων τιτλοποιήσεων συνθετικής µορφής (όσον αφορά το
µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα).
(γ) Στο κείµενο παρατηρήσεών της επί του εν λόγω σχεδίου Π∆/ΤΕ, η ΕΕΤ εστίασε, µεταξύ άλλων, στο ζήτηµα της χρονικής στιγµής δηµοσιοποίησης των πληροφοριών και στο ζήτηµα της δικαιολόγησης των διαφοροποιήσεων µεταξύ της λογιστικής έννοιας των επισφαλών απαιτήσεων και της εποπτικής έννοιας της αθέτησης υποχρεώσεων.
(δ) Η ΕΕΤ απέδωσε έµφαση στο κείµενο παρατηρήσεών της σε δύο θέµατα: τις συναλλαγές µε µακρά προθεσµία διακανονισµού και τη διακριτική ευχέρεια των εποπτικών αρχών να επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, στα πιστωτικά ιδρύµατα να εφαρµόζουν
διαφορετικά ποσοστά κατά τον υπολογισµό του ενδεχόµενου µελλοντικού πιστωτικού
ανοίγµατος για τις συµβάσεις που αφορούν βασικά εµπορεύµατα πλην του χρυσού.
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(ε) Στο κείµενο παρατηρήσεών της η ΕΕΤ εστίασε στο ότι ο καθορισµός γενικών
ποσοτικών ορίων, όπου συναντάται στο σχέδιο Π∆/ΤΕ, δεν συνάδει µε το «πνεύµα» του υπόλοιπου κειµένου της Πράξης, αλλά και εν γένει του Πυλώνα ΙΙ και, ως
εκ τούτου, θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, υπογραµµίστηκε η ανάγκη κυρίως για λόγους αποτελεσµατικότητας εφαρµογής εκ µέρους
των πιστωτικών ιδρυµάτων των νέων ρυθµίσεων, γνωστοποίησης των ποιοτικών
και ποσοτικών κριτηρίων του Συστήµατος Αξιολόγησης Κινδύνων (CAMELS) που
θα χρησιµοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Εποπτικής
Αξιολόγησης.
Οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ΕΕΤ στις διαβουλεύσεις που πραγµατοποίησε η
Τράπεζα της Ελλάδος έγιναν σε πολύ µεγάλο βαθµό δεκτές.

2.2. ¶Ï·›ÛÈÔ ÂÔÙÂ›·˜ Î·Ï˘ÌÌ¤ÓˆÓ ÔÌÔÏﬁÁˆÓ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·ﬁ ÈÛÙˆÙÈÎ¿
È‰Ú‡Ì·Ù· (covered bonds)

Στο σχέδιο νόµου «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» προτάθηκε από την
ΕΕΤ και έγινε δεκτή η προσθήκη άρθρου µε το οποίο εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο
ο θεσµός των καλυµµένων οµολογιών. Ο θεσµός αυτός αναπτύχθηκε αρχικά στη
Γερµανία πριν από 200 χρόνια, έχει δε επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά
και στις Ηνωµένες Πολιτείες µε αποτέλεσµα να έχουν εισαγάγει ειδική νοµοθεσία
για τις καλυµµένες οµολογίες περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά κράτη. Μορφή καλυµµένων οµολογιών αποτελούσαν οι κτηµατικές οµολογίες που είχαν εισαχθεί
νοµοθετικά στην Ελλάδα ήδη από την δεκαετία του 1920 µε το νόµο 3221/1924 που
κωδικοποιήθηκε µε το Π.∆. της 22-30.9.1931. Ωστόσο, το ελληνικό νοµοθετικό
πλαίσιο για τις κτηµατικές οµολογίες παρότι πρωτοποριακό για την εποχή του,
έχει ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και για το λόγο αυτό έχει περιπέσει σε αχρησία.
Με τις διατάξεις που προτάθηκαν, το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο καταργείται.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη δηµιουργίας ειδικού νοµοθετικού πλαισίου για την εποπτική αναγνώριση εκδόσεων οµολόγων που καλύπτονται µε εξασφαλίσεις, δηµοσίευσε προς διαβούλευση, το Μάιο του 2007 σχέδιο
Π∆/ΤΕ µε θέµα «Πλαίσιο εποπτείας καλυµµένων οµολόγων που εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα (covered bonds)».
Στο κείµενο παρατηρήσεών της η ΕΕΤ σχολίασε, µεταξύ άλλων, το ζήτηµα του
ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων (ευρώ 1 δισ.) που πρέπει να διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία προτίθενται να προχωρήσουν στην έκδοση καλυµµέ-

81

νων οµολογιών, καθώς επίσης και το θέµα του ελέγχου που πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της έκδοσης σχετικά µε την καθαρή παρούσα αξία των
υποχρεώσεων που προκύπτουν έναντι των επενδυτών και των εξασφαλιζοµένων
έναντι του καλύµµατος δανειστών, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή
παρούσα αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του καλύµµατος συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων που χρησιµοποιούνται
για σκοπούς αντιστάθµισης των κινδύνων των στοιχείων αυτών.

2.3. ∫Ò‰ÈÎ·˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ª¤ıÔ‰Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ

Όπως προαναφέρθηκε (υπό Ι Α 3.3), η ΕΕΤ επιφορτίστηκε βάσει του ν. 3601/2007
µε την εκπόνηση Κώδικα ∆εοντολογίας για την ενηµέρωση κατόπιν αιτήµατός
τους των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης πίστωσης σχετικά µε
την πιστοληπτική διαβάθµισή τους από τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν υιοθετήσει τη Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΤ επεξεργάστηκε σχέδιο Κώδικα ∆εοντολογίας, το οποίο
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τετραµήνου του 2008.
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Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
1.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

1.1. ∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
Η ΕΕΤ συµµετείχε στις πολλαπλές διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια του έτους 2007 από τη CESR στο πλαίσιο των εργασιών της στο επίπεδο
3 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy για τη MiFID µέσω της εκπροσώπησής
της στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία.
Επιπλέον, συµµετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία αναφορικά µε την καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο
ενσωµατώθηκαν επιµέρους διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο
των κρατών µελών και τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίων ανά επιµέρους θεµατική.
Ο σκοπός των ερωτηµατολογίων αυτών είναι η παρακολούθηση της οµοιόµορφης
εφαρµογής της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ από τα κράτη µέλη αναφορικά µε ζητήµατα
που ανακύπτουν σε σχέση µε τις αντιπαροχές, τη βέλτιστη εκτέλεση, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών, τους κανόνες συµπεριφοράς και ορισµένα άλλα ζητήµατα.

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

Η ΕΕΤ συµµετείχε κατά τη διάρκεια του έτους 2007 στις διαδικασίες που συντελούνται µε πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Οργανισµών Πιστωτικού Τοµέα (ECSAs) για
την άρση του 3ου Εµποδίου Giovannini σχετικά µε τις εθνικές διαφορές στους
κανόνες που διέπουν τις εταιρικές πράξεις.

1.3. Target2-Securities

Η ΕΕΤ συµµετείχε σε όλες τις διαβουλεύσεις που έχουν διενεργηθεί µέχρι στιγµής
στο πλαίσιο των εργασιών που συντελούνται για την εκπόνηση των γενικών αρχών,
των προτάσεων υψηλού επιπέδου σχετικά µε λειτουργικά χαρακτηριστικά, το πεδίο
εφαρµογής του T2S και 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 Επιτροπής Χρηστών που συγκροτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
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2.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στο έργο της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, η οποία
εκπόνησε το νόµο 3606/2007, καθώς επίσης και σε όλες τις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
για την εκπόνηση της Π∆/ΤΕ 2597/2007 και των Αποφάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις για διάφορα ζητήµατα, οι οποίες έγιναν σε πολύ µεγάλο βαθµό δεκτές. Μείζονος σηµασίας ζητήµατα που τέθηκαν,
αφορούσαν ιδίως:
■

την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των εποπτικών αρχών,

■

τις οργανωτικές απαιτήσεις, και

■

τον κύκλο των προσώπων που θεωρούνται καλυπτόµενα.

Παράλληλα, ζητήθηκαν διευκρινίσεις επί συγκεκριµένων θεµάτων που ανακύπτουν από το νοµοθετικό πλαίσιο µε γνώµονα την αποτελεσµατική και ορθή εφαρµογή των καθιερωµένων υποχρεώσεων.

2.2. ∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ∞Ó·‰Ô¯ÒÓ

Η ΕΕΤ ενόψει της εξαγγελθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίησης
του Κανονισµού Αναδοχών υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξοδικές
παρατηρήσεις, οι οποίες έγιναν σε πολύ µεγάλο βαθµό δεκτές. Ειδικότερα, έθεσε τα
ακόλουθα ζητήµατα:
■

Εσωτερική οργάνωση Αναδόχων

Οι προβλέψεις του Κανονισµού του 1998 για την εσωτερική οργάνωση των Αναδόχων και των Συµβούλων, οι οποίες είχαν τεθεί µε γνώµονα την παρεµπόδιση εκµετάλλευσης προνοµιακής πληροφόρησης και την αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, επικαλύφθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τις διατάξεις του νόµου 3606/2007
για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (MiFID) περί των οργανωτικών
απαιτήσεων και των συγκρούσεων συµφερόντων, που εφαρµόζονται και στα πιστωτικά ιδρύµατα στο βαθµό που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.
Προτάθηκε συνεπώς, κατά την αναθεώρηση του Κανονισµού Αναδοχών να ληφθεί
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υπόψη το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενσωµατώνει την MiFID, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα επικάλυψης που θα επιφέρουν νοµική ανασφάλεια και αδικαιολόγητη επιβάρυνση των επιχειρήσεων που
παρέχουν την υπηρεσία της αναδοχής.
■

Σταθεροποιητικές πράξεις

Οι ρυθµίσεις του Κανονισµού του 1998 σχετικά µε τις υποχρεώσεις των Αναδόχων
σε περίπτωση διενέργειας Σταθεροποιητικών Πράξεων επικαλύφθηκαν από τον
Κανονισµό (ΕΚ) 2273/2003, ο οποίος ρυθµίζει λεπτοµερώς τη διενέργεια πράξεων
σταθεροποίησης χρηµατοπιστωτικού µέσου και αποτελεί εκτελεστικό µέτρο άµεσης εφαρµογής της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ περί κατάχρησης αγοράς.
Προτάθηκε συνεπώς ο νέος Κανονισµός Αναδοχών να λάβει υπόψη τις ρυθµίσεις
του Κανονισµού (ΕΚ) 2273/2003, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα επικάλυψης.
■

Ενηµερωτικό δελτίο

Οι ρυθµίσεις του Κανονισµού για τη σύνταξη και δηµοσίευση του ενηµερωτικού
δελτίου, καθώς και οι ρυθµίσεις περί διαφηµίσεων και ανακοινώσεων επικαλύφθηκαν σε µεγάλο βαθµό από τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του ν. 3401/2005 για το ενηµερωτικό δελτίο που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ, καθώς και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 που αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχει το ενηµερωτικό δελτίο και τη διαφήµιση.
Προτάθηκε συνεπώς ο νέος Κανονισµός Αναδοχών να λάβει υπόψη τις ρυθµίσεις
του ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα επικάλυψης, αλλά και να επιτυγχάνεται ορθός καταµερισµός ευθύνης µεταξύ όλων των προσώπων που αναφέρονται στο ενηµερωτικό δελτίο σύµφωνα και
µε τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 6 και 25 του εν λόγω νόµου.
■

Ευαίσθητη Περίοδος

Αναφορικά µε τις ρυθµίσεις περί Ευαίσθητης Περιόδου, το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (προστασία από την εκµετάλλευση της προνοµιακής πληροφόρησης περί έκδοσης και προσφοράς κινητών αξιών από τα συµµετέχοντα στην αναδοχή πρόσωπα) επικαλύφθηκε από την ισχύουσα νοµοθεσία περί κατάχρησης της αγοράς, δηλ.
το ν. 3340/2005, τον Κανονισµό (ΕΚ) 2273/2003 και τις σχετικές Αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε το θέµα της Ευαίσθητης Περιόδου να εξεταστεί συνολικά µε γνώµονα την αποφυγή επικαλύψεων από τις ρυθµίσεις του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, αλλά και την αποφυγή θέσπισης πολλαπλών απαγορεύσεων που ενδέχεται να δηµιουργούν ανταγωνιστικό µειονέκτηµα στις ελληνικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αναδοχής.
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■

Ορισµοί Αναδόχου/Συµβούλου

Ο ορισµός της έννοιας του Αναδόχου και του Συµβούλου έχει αποδειχτεί ανεπαρκής, ενώ από µια σειρά διατάξεων του Κανονισµού Αναδοχών δηµιουργείται ασάφεια ως προς τα πρόσωπα που καλύπτονται από τις διατάξεις του σε σχέση µε τις
υπηρεσίες που αυτά παρέχουν κατά τη διαδικασία της αναδοχής.
Ενόψει των ανωτέρω, προτάθηκε να υπάρξει σαφής λειτουργικός ορισµός της έννοιας του Αναδόχου, του Συµβούλου και όλων των άλλων προσώπων που εµπλέκονται κατά τη διαδικασία της αναδοχής, καθώς και σαφής διάκριση των ευθυνών
που υπέχουν τα πρόσωπα αυτά ενόψει και των σχετικών διατάξεων του άρθρου 6
και του άρθρου 25 του ν. 3401/2005 περί ενηµερωτικού δελτίου.

2.3. ∞ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÛÙÈ˜ ∂¶∂À

Η ΕΕΤ ενηµέρωσε διεξοδικά τα µέλη της αναφορικά µε το νέο καθεστώς κεφαλαιακής επάρκειας των ΕΠΕΥ και τις διαφοροποιήσεις του σε σχέση µε το αντίστοιχο ρυθµιστικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυµάτων και διοργάνωσε ειδική ενηµερωτική εσπερίδα για τα µέλη της.
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Γ. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1.

£¤Ì·Ù· Ù˘ÔÔÈ‹ÛÂˆÓ – ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ∂Á¯ÂÈÚÈ‰›Ô˘ ∆˘ÔÔ›ËÛË˜ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ BBAN & IBAN

Με αφορµή την πρόσφατη τροποποίηση του διεθνούς προτύπου IBAN (ISO 13616), η
οποία έλαβε χώρα προκειµένου να επιτευχθεί απόλυτη σύµπτωση µεταξύ του προτύπου ISO IBAN και του προτύπου ΙΒΑΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων (European Committee for Banking Standards- ECBS), η ΕΕΤ τροποποίησε και
προσάρµοσε το περιεχόµενο του «Εγχειριδίου Τυποποίησης και Εφαρµογής στην
Ελλάδα του ΒΒΑΝ και ΙΒΑΝ» το οποίο εκδόθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2001.
Η µοναδική επίπτωση της εν λόγω τροποποίησης, που επηρεάζει βέβαια τα µηχανογραφικά προγράµµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας του ΙΒΑΝ, αφορά τα
γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου που τυχόν περιέχονται στον ΒΒΑΝ και τα
οποία θα µπορούν πλέον να είναι όχι µόνον κεφαλαία, αλλά και πεζά. Το επικαιροποιηµένο εγχειρίδιο τυποποίησης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ, ενώ
επικαιροποιήθηκε και το κείµενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων για τον
ΙΒΑΝ τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

2.

£¤Ì·Ù· Î·ÚÙÒÓ

2.1. Συµπερίληψη στις αποδείξεις των ΑΤΜ ορισµένων κοινών για κάθε τράπεζα πληροφοριακών στοιχείων
Με το συντονισµό της ΕΕΤ οι τράπεζες αποφάσισαν, τον Ιούνιο του 2007, την κατάρτιση πίνακα µε τα «ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στις αποδείξεις των ΑΤΜ για τις συναλλαγές µε πάσης φύσεως τραπεζικές κάρτες».
Τα οµόφωνα εγκεκριµένα πληροφοριακά στοιχεία των αποδείξεων ΑΤΜ είναι αυτά
που κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να αναγράφονται και εφόσον µια τράπεζα επιθυµεί τη
συµπερίληψη και άλλων πληροφοριακών στοιχείων (π.χ. λογιστικό ή/και διαθέσιµο
υπόλοιπο, διεύθυνση ΑΤΜ, κ.λπ.) αυτό θα είναι στη διακριτική της ευχέρεια. Εφόσον ο κάτοχος της κάρτας επιλέξει την αγγλική γλώσσα για την επικοινωνία του µε
το ΑΤΜ τότε η εκτύπωση των ελάχιστων υποχρεωτικών στοιχείων που θα περιλαµβάνονται στις αποδείξεις των ΑΤΜ θα είναι στην αγγλική γλώσσα.
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Η υλοποίηση της συµπερίληψης των ανωτέρω προτεινόµενων στοιχείων στις αποδείξεις των ΑΤΜ αποφασίστηκε να έχει ολοκληρωθεί από τις τράπεζες το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007.

2.2. Πρόοδος υιοθέτησης του EMV από τις ελληνικές τράπεζες
Έως το τέλος του 2007, οι ελληνικές τράπεζες, βάσει στοιχείων που γνωστοποίησαν
στην ΕΕΤ, παρουσίασαν βελτίωση των ποσοστών υιοθέτησης του προτύπου EMV τόσο
στις κάρτες πληρωµών όσο και στα τερµατικά (ΑΤΜ και POS), προσεγγίζοντας τον
ευρωπαϊκό µέσο όρο.

2.3. ∆ιατραπεζικές ενέργειες για την υλοποίηση του Πλαισίου για τις
κάρτες πληρωµών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA Cards
Framework)
Η ΕΕΤ λαµβάνοντας υπόψη:
■

τη βούληση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίσπευση των
προσπαθειών δηµιουργίας µιας πανευρωπαϊκής χρεωστικής κάρτας,

■

την πρόοδο υιοθέτησης του προτύπου EMV σε εθνικό επίπεδο,

■

την Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά,

■

το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών για την «Πρόληψη
και καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος που συνδέεται µε τη
χρήση καρτών στο νέο περιβάλλον του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA)», και

■

την έκθεση προόδου του Card Standardisation Task Force που λειτουργεί
υπό την αιγίδα της Οµάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών για τις κάρτες,

δροµολόγησε κατά τη διάρκεια του έτους 2007 τις ακόλουθες ενέργειες:
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■

Προσδιορισµός και υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν σε διατραπεζικό επίπεδο, για να γίνει πιο αποτελεσµατική η εκπαίδευση των συµβεβληµένων µε τις τράπεζες επιχειρήσεων στη χρήση
καρτών µε chip και στη χρήση των αντίστοιχων τερµατικών EFT/POS.

■

Αντιµετώπιση και επίλυση σε διατραπεζικό επίπεδο τεχνικών θεµάτων
που δηµιουργούνται στο πλαίσιο της προσαρµογής του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στο SEPA Cards Framework. Ενδεικτικά, τέτοια θέµατα
είναι η πιθανή µετάπτωση όλων των συναλλαγών µε κάρτες (χρεωστικές,
πιστωτικές και ανάληψης µετρητών) στην τεχνολογία EMV chip και PIN,
το POS Testing και το Fallback των EMV chip καρτών.

■

3.

Προσδιορισµός και υλοποίηση των απαιτούµενων δράσεων, οι οποίες θα
πρέπει να αναπτυχθούν σε διατραπεζικό επίπεδο, για να γίνει εφικτή η
πιστοποίηση της εφαρµογής του προτύπου PCI DSS (Payment Card
Industry Data Security Standards) από τις επιχειρήσεις που αποδέχονται
κάρτες πληρωµών για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

£¤Ì·Ù· Î›ÓËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

3.1. Απαιτήσεις αναφοράς για σκοπούς συµπλήρωσης του ισοζυγίου πληρωµών κατά τη διενέργεια «διασυνοριακών» µεταφορών πιστώσεων σε ευρώ
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου του 2007 και λαµβάνοντας υπόψη τις πανευρωπαϊκές εξελίξεις για την αποστολή και λήψη από τις τράπεζες SEPA µεταφορών πιστώσεων, υπήρξε, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έντονη
κινητικότητα για την κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης από τις τράπεζες προς τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των στατιστικών στοιχείων των «διασυνοριακών» µεταφορών πιστώσεων µέχρι µεγίστου ποσού ισοτίµου ευρώ 50.000 για
σκοπούς συµπλήρωσης του ισοζυγίου πληρωµών.
Η ΕΕΤ προέβη σχετικά σε σειρά ενεργειών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, επικαλούµενη ιδίως:
■

την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ της 15ης Σεπτεµβρίου 2005 και την ανάγκη υιοθέτησής της µε την απαραίτητη τροποποίηση
του πεδίου εφαρµογής της Π∆/ΤΕ 2535/21.1.2004, και

■

την επιστολή του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών και
των τριών ενώσεων του ευρωπαϊκού πιστωτικού τοµέα προς την κα Gertrude
Tumpel-Gugerell, µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και τον Επίτροπο κ. Charlie McCreevy για την ανάγκη επίλυσης του εν λόγω θέµατος
έως την 31η ∆εκεµβρίου 2007.

Μέχρι το τέλος του 2007 δεν είχε τροποποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος η
Π∆/ΤΕ 2535/2004.

3.2. Πρακτική υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ από
τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα
Με γνώµονα την επίτευξη της υλοποίησης του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, η ΕΕΤ προχώρησε, µεταξύ άλλων, στις
ακόλουθες βασικές δράσεις κατά τη διάρκεια του 2007:
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4.

■

Απέστειλε, σε µηνιαία βάση, ερωτηµατολόγια προς όλα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα σε ό,τι αφορά την πρόοδο της προετοιµασίας τους για
την υιοθέτηση του SEPA Credit Transfer Scheme. Τα ερωτηµατολόγια είχαν σαν στόχο τη συγκέντρωση των πληροφοριών που θα επέτρεπαν στην
ΕΕΤ να ενηµερώνει επίσης σε µηνιαία βάση το Program Support Office
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών σχετικά µε το βαθµό προόδου
του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στην υιοθέτηση του SEPA Credit
Transfer Scheme.

■

∆ιαµόρφωσε τον Ιούλιο του 2007 και επικαιροποίησε το Σεπτέµβριο του ίδιου
έτους το εγχειρίδιο µε τίτλο “SEPA Credit Transfers Migration Manual” µε
γνώµονα τη διευκόλυνση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στην υιοθέτηση του SEPA Credit Transfer Scheme, τον Ιανουάριο του 2008.

■

Επεξεργάστηκε το κείµενο µε τίτλο “SEPA Implementation and Migration
in GREECE” στο οποίο αποτυπώνονται οι προετοιµασίες και ο σχεδιασµός
του τραπεζικού συστήµατος της Ελλάδας για τη µετάβαση στον Ενιαίο Χώρο
Πληρωµών σε ευρώ (SEPA). Το περιεχόµενο του κειµένου διαµορφώθηκε
από την ΕΕΤ λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των τραπεζών µελών
της, της Τράπεζας της Ελλάδος και της ∆ΙΑΣ Α.Ε. Σε ειδική τοποθεσία στην
ιστοσελίδα της ΕΚΤ έχουν συγκεντρωθεί τα εθνικά σχέδια µετάβασης 16
ευρωπαϊκών χωρών.

■

∆ιαχειρίστηκε, στο πλαίσιο του ρόλου της ως National Adherence Support
Organisation (NASO), την παραλαβή, έλεγχο και αποστολή στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Πληρωµών των εγγράφων προσχώρησης των εγκατεστηµένων
στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων στο SEPA Credit Transfer Scheme.
Από την 28η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα έναρξης του SEPA Credit Transfer
Scheme πανευρωπαϊκά, όλες οι τράπεζες µέλη της ΕΕΤ θα παρέχουν στην
πελατεία τους (καταναλωτές και επιχειρήσεις) SEPA µεταφορές πιστώσεων.

£¤Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜

4.1. Ενέργειες για την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος
Η ΕΕΤ µε στόχο τη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου που διέπει το ηλεκτρονικό έγκληµα, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
■
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απηύθυνε αίτηµα προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για τη συµµετοχή της
στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την κατάρτιση του σχεδίου νόµου
για την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου των επικοινωνιών, το οποίο δεν
έγινε ωστόσο δεκτό,

■

απηύθυνε αίτηµα προς τους παρέχοντες υπηρεσίες διαδικτύου (Otenet,
Forthnet, Hellas on line, Tellas, Altec Telecoms, Vivodi Telecom), ζητώντας
την ανταπόκρισή τους στην από κοινού προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων τα οποία απειλούν την αξιοπιστία χρήσης του διαδικτύου και πλήττουν
άµεσα τις τράπεζες και την πελατεία τους, το οποίο δεν έγινε όµως δεκτό,

■

απηύθυνε αίτηµα προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και την Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
για τη συνδροµή της, λόγω συναρµοδιότητας, στη δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων και την ώθηση των παρεχόντων υπηρεσίες διαδικτύου προς την κατεύθυνση συνδροµής και συνεργασίας µε τις τράπεζες
για την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού εγκλήµατος.

4.2. ∆ιενέργεια µελέτης από ανεξάρτητη εξειδικευµένη εταιρεία για τη
διερεύνηση σκοπιµότητας της δηµιουργίας διατραπεζικής υποδοµής
δηµόσιου κλειδιού (PKI)
Η ΕΕΤ λαµβάνοντας υπόψη τις επιχειρηµατικές ανάγκες των τραπεζών και επιπλέον:
■

επιστολή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
προς την ΕΕΤ για τη διερεύνηση των προθέσεων των τραπεζών αναφορικά µε την προώθηση των εφαρµογών των ηλεκτρονικών υπογραφών στην
ελληνική αγορά,

■

τη γενικότερη τάση που επικρατεί στα υπόλοιπα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την αποϋλοποίηση των εγγράφων (π.χ. συµβάσεων, τιµολογίων, εξουσιοδοτήσεων, παγίων εντολών κ.λπ.) ώστε αυτά
να είναι προσβάσιµα εξ αποστάσεως µέσω του διαδικτύου από εξουσιοδοτηµένους για το σκοπό αυτό χρήστες, µέσω της τεχνολογίας της κρυπτογράφησης και της διασφάλισης της αυθεντικότητας που παρέχουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά,

■

τη διαβούλευση µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων
µε θέµα «∆ηµόσια διαβούλευση για την υλοποίηση προτύπου ψηφιακών
πιστοποιητικών το οποίο θα είναι αποδεκτό από το ΥΠΟΙΟ» µε σκοπό τη
δηµιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών αποδεκτών τόσο για τις συναλλαγές των πελατών µε τις τράπεζες, όσο και µε το ΥΠΟΙΟ και άλλους φορείς,

αποφάσισε να διερευνήσει σε βάθος τη σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός διατραπεζικού φορέα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών (υλοποίηση υποδοµής δηµόσιου
κλειδιού) µε τη βοήθεια εξειδικευµένης εταιρείας. Η ανάδοχος εταιρεία ξεκίνησε
την υλοποίηση του έργου το ∆εκέµβριο του 2007.
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4.3. Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων στο πλαίσιο του έργου της
για τη δηµιουργία των προδιαγραφών, οι οποίες πρέπει να πληρούνται προκειµένου, ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία θα εκδίδουν διάφοροι πάροχοι να είναι
αποδεκτά από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, έθεσε το θέµα σε δηµόσια
διαβούλευση.
Κατά τη διαβούλευση, η οποία ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου 2007 και ολοκληρώθηκε το
Σεπτέµβριο του ίδιου έτους, εξετάστηκαν οι παρεχόµενες δυνατότητες, οι τεχνικές
προδιαγραφές και το θεσµικό πλαίσιο. Οι τράπεζες µε το συντονισµό της ΕΕΤ υπέβαλαν διεξοδικές παρατηρήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.

4.4. Συµµετοχή της ΕΕΤ στη συγκρότηση Οµάδων Εργασίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
Η ΕΕΤ ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και όρισε εκπροσώπους της στις ακόλουθες Οµάδες Εργασίας:
■

Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη µείωση της χρήσης των µετρητών και
των επιταγών και την αντικατάστασή τους από ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών - ανάλυση θεµάτων SEPA (Single Euro Payments Area), και

■

Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη διάδοση και χρήση της ηλεκτρονικής
τιµολόγησης.

Οι οµάδες εργασίας, αναµένεται να αρχίσουν τις εργασίες τους εντός του Φεβρουαρίου του 2008.
Επίσης, ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και συµµετέχει ενεργά στην Οµάδα Εργασίας
σχετικά µε τη µελέτη και αναθεώρηση της διαδικασίας καταθέσεων και αναλήψεων
του αποθεµατικού των ∆.Ο.Υ. µέσω εµπορικών τραπεζών.

4.5. Προωθητικές ενέργειες υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής:
■

επικαιροποιήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ το υπάρχον micro site για το
internet banking,

■

οργανώθηκε ηµερίδα από την ΕΕΤ και τη ∆ΙΑΣ σχετικά µε τις εξελίξεις
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Συγκεκριµένα παρουσιάστηκαν οι ηλεκτρονικές εφαρµογές:
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■

Ηλεκτρονική παρουσίαση και πληρωµή λογαριασµών (EBPP),

■

Click to Pay, και

■

Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για τις άµεσες χρεώσεις και τις µεταφορές
πιστώσεων SEPA.

4.6. Στατιστικά στοιχεία για το Internet Banking, το PC banking, το
Mobile Banking και το Phone Banking
Η ΕΕΤ σε συνεργασία µε τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα συγκεκριµένα
εναλλακτικά δίκτυα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποστέλλει στα µέλη της συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία µε την επισήµανση των τραπεζών που δεν περιλαµβάνονται λόγω µη ανταπόκρισής τους στην αποστολή αυτών.

5.

TARGET2

Κατά τη διάρκεια του 2007 το έργο της ΕΕΤ εστίασε σε θέµατα που αφορούν τη µετάπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και την προσαρµογή των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων και επικουρικών συστηµάτων στο TARGET2.
Ειδικό θέµα που απασχόλησε τις τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε ο χαρακτηρισµός µιας πληρωµής ως εγχώριας ή διασυνοριακής σε περιβάλλον TARGET2.
Η υιοθέτηση του νέου συστήµατος πληρωµών απαιτεί ειδικότερες προσαρµογές σε
επίπεδο µηνύµατος πληρωµών προκειµένου να διακρίνονται οι εγχώριες από τις
διασυνοριακές πληρωµές. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο TARGET2 προβλέπονται δύο κατηγορίες συµµετεχόντων: άµεσα και έµµεσα µέλη (περίπτωση
στην οποία εντάσσονται και οι περιπτώσεις multi-addressee access, και addressable
BICs) ανακύπτει το εξής ζήτηµα: εγχώριες πληρωµές (έµµεσων µελών) µπορεί να
πραγµατοποιούνται µέσω τραπεζών (άµεσα µέλη) µε εγκατάσταση σε άλλο κράτος
µέλος. Έτσι, η χρήση του BIC της αποστέλλουσας και παραλήπτριας τράπεζας στο
µήνυµα SWIFT δεν επαρκεί για το χαρακτηρισµό µιας πληρωµής ως εγχώριας
στο µέτρο που αµιγώς εγχώριες πληρωµές θα χαρακτηρίζονται ως διασυνοριακές.
Ενόψει των ανωτέρω διαµορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία
σχέδιο κατευθυντήριων γραµµών για το χαρακτηρισµό µιας πληρωµής ως εγχώριας ή διασυνοριακής. Στόχος των κατευθυντήριων γραµµών είναι να διαµορφωθεί µια ενιαία προσέγγιση από όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν εθνικές ιδιαιτερότητες. Η ΕΕΤ υιοθέτησε τις εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές.
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6.

£¤Ì·Ù· ÚﬁÏË„Ë˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË˜ ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·
ÏËÚˆÌÒÓ

6.1. Συµµετοχή της ΕΕΤ στο European ATM Security Team - EAST
Με στόχο την καλύτερη ενηµέρωση των µελών της η ΕΕΤ αποφάσισε να συµµετέχει και να εκπροσωπείται στο European ATM Security Team - EAST.

6.2. ∆ιοργάνωση ηµερίδας για τις εταιρείες που εµπορεύονται ΑΤΜ
στην Ελλάδα και προωθούν µηχανισµούς Anti-skimming
Το ∆εκέµβριο του 2007 οργανώθηκε από την ΕΕΤ ηµερίδα στην οποία εκλήθησαν
οι εταιρείες που εµπορεύονται ΑΤΜ στην Ελλάδα και προωθούν µηχανισµούς
Anti-skimming και παρουσίασαν τα προϊόντα τους.
Εκτός των εκπροσώπων των τραπεζών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
της ∆ΙΑΣ Α.Ε., της Α.∆.Α.Ε., της ΕΛ.ΑΣ., της Τράπεζας της Ελλάδος και του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών.

6.3. Αντιµετώπιση των περιστατικών απάτης που αφορούν την έκδοση
δανείων και καρτών µε τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών
Λόγω της αύξησης των περιστατικών απάτης που αφορούν την έκδοση δανείων
και καρτών µε τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών, η ΕΕΤ σε συνεργασία µε την
Ελληνική Αστυνοµία και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., εκπόνησε ενηµερωτικό υλικό το
οποίο αξιοποίησαν οι τράπεζες, αλλά και άλλοι φορείς (φυλλάδιο και αφίσα), µε
σκοπό την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Επίσης, η ΕΕΤ εκπόνησε κείµενο «Χρήσιµων Οδηγιών» όσον αφορά την καλύτερη
αξιολόγηση από τους υπαλλήλους των πιστωτικών ιδρυµάτων που αποδέχονται και
επεξεργάζονται πιστοποιητικά ταυτοποίησης, ώστε να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα φαινόµενα απάτης που σχετίζονται µε τη χρήση παραποιηµένων πιστοποιητικών ταυτοποίησης. Το κείµενο διαβιβάστηκε στην Ελληνική Αστυνοµία για σχολιασµό και µετά την οριστικοποίησή του θα διανεµηθεί στις τράπεζες µέλη της Ένωσης.

6.4. Συνεργασία ΕΕΤ - Ελληνικής Αστυνοµίας
Στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας Ένωσης - ΕΛ.ΑΣ. για θέµατα πρόληψης
της απάτης στα µέσα και συστήµατα πληρωµών, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
■
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απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. για τη συµµετοχή υπηρεσιακών στελεχών από την

αστυνοµική διεύθυνση Θεσσαλονίκης στις συνεδριάσεις της διατραπεζικής
επιτροπής της ΕΕΤ για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της απάτης,
■

παρουσίαση από τους εκπροσώπους της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά µε τους νέους µηχανισµούς skimming που έχουν κατασχέσει και την τυπολογία απατών
µέσω EFT/PΟS, καθώς και για τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό έγκληµα,

■

δροµολόγηση της διαδικασίας άµεσης αλληλοενηµέρωσης και ανταλλαγής
πληροφοριών σε περιπτώσεις skimming,

■

συνεργασία για να ληφθούν µέτρα πρόληψης - αποτροπής κλοπής ΑΤΜ,
και

■

δωρεά της ΕΕΤ ηλεκτρονικού εξοπλισµού προς την ΕΛ.ΑΣ.

6.5. Συλλογή στατιστικών στοιχείων
Η ΕΕΤ συλλέγει, επεξεργάζεται και ενηµερώνει τις τράπεζες-µέλη της αναφορικά µε:
■

κάθε περιστατικό skimming που συνέβη από το 2003 έως 31.12.2007,

■

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα περιστατικά skimming που
έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα (τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία αποστέλλονται και στην EAST),

■

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία από περιστατικά skimming που της
γνωστοποιεί η EAST και αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι
µέλη της, και

■

χρηµατικές απώλειες που είχαν οι τράπεζες από αντιγραφές καρτών στο
εξωτερικό και στην Ελλάδα.
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∆. Θέµατα προστασίας καταναλωτή
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
1.

∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

Η ΕΕΤ παρακολούθησε στενά τις πολλαπλές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια του έτους 2007 στον τοµέα της προστασίας του καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα (υπό
Ι, ∆), ενηµερώνοντας σε διαρκή βάση τα µέλη της και συµµετέχοντας στις διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν ιδίως σε ό,τι αφορά:

2.

■

την πρόταση Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές,

■

την ολοκλήρωση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης, και

■

την κινητικότητα των καταναλωτών σε σχέση µε το άνοιγµα και το κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών.

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Ó. 2251/1994 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

Η ΕΕΤ συµµετείχε και στις δύο διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το
Υπουργείο Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του έτους 2007 αναφορικά µε την αναθεώρηση του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή.
Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις, πολλές από τις οποίες έγιναν δεκτές. Τα µείζονος σηµασίας σηµεία των παρατηρήσεών της συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) Απροσδόκητοι όροι: Σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
2 του σχεδίου νόµου προβλεπόταν ότι: «Σε κάθε περίπτωση, δεν δεσµεύουν τον
καταναλωτή απροσδόκητοι όροι που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης». Η εν λόγω διάταξη κρίθηκε ιδιαίτερα προβληµατική τόσο σε ό,τι
αφορά την κατανόηση του περιεχοµένου της όσο και σε ό,τι αφορά την αλλοίωση
που επιφέρει στην έννοια των Γενικών Όρων Συναλλαγών.
Καταρχήν επισηµάνθηκε το δυσχερές της κατανόησης του µη νοµικού όρου «απροσδόκητοι». Έµφαση δόθηκε στο ότι το πλήθος των ερµηνειών που µπορεί αβίαστα να
αποδοθούν στο περιεχόµενο του όρου αυτού καθιστούν τη διάταξη προβληµατική
κυρίως από την άποψη της ασφάλειας του δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, επισηµάνθηκε επίσης ότι το ως άνω έλλειµµα θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί νοµολογιακά. ∆η-
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λαδή µέσω µιας διαδικασίας ιδιαίτερα χρονοβόρας, καθώς προϋποθέτει την έκδοση περισσότερων αποφάσεων και µάλιστα Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, ώστε να θεωρηθεί η όποια νοµολογία πάγια και συνεπώς το περιεχόµενο του όρου σαφές.
Πέραν αυτού και ανεξάρτητα από την ερµηνεία της έννοιας «απροσδόκητοι», τονίστηκε ότι η αναφορά σε όρους που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης επιφέρει αλλοίωση της έννοιας των ΓΟΣ, όπως αυτή αποδίδεται στο πρώτο εδάφιο της συγκεκριµένης παραγράφου, στο βαθµό που οι γενικοί όροι εξ ορισµού
δεν αποτελούν αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης. Με την προτεινόµενη διάταξη επισηµάνθηκε τέλος, ότι παρέχεται η δυνατότητα αµφισβήτησης και επέλευσης
ακυρότητας ΓΟΣ όχι λόγω καταχρηστικότητας, η οποία αξιολογείται σύµφωνα µε τα
κριτήρια που θεσπίζονται, αλλά λόγω του ότι είναι δυνατό να θεωρηθούν απροσδόκητοι, χωρίς να ορίζονται ειδικά γι’ αυτό κριτήρια.
(β) Αποτελέσµατα αποφάσεων επί συλλογικών αγωγών: Σύµφωνα µε την
προταθείσα παρ. 17 του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου, στην περίπτωση συλλογικών
αγωγών κατά τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 14 του άρθρου 19, η απόφαση παράγει τα αποτελέσµατά της έναντι πάντων, και αν δεν ήταν διάδικοι, ο δε ζηµιωθείς καταναλωτής γνωστοποιεί εγγράφως µε βάση την απόφαση την απαίτησή
του στον προµηθευτή, αναφέροντας τα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Με την άπρακτη παρέλευση της κατά τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προβλεπόµενης προθεσµίας άσκησης τακτικών ενδίκων µέσων από την έγγραφη κοινοποίηση, ο καταναλωτής, εφόσον δεν έχει ικανοποιηθεί, µπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωµής για την απαίτησή του από το δικαστήριο που είναι κατά τόπον αρµόδιο για την
ατοµική διαφορά, εφόσον η απαίτηση είναι εκκαθαρισµένη ή µπορεί ευχερώς να εκκαθαριστεί. Η απαίτηση αποδεικνύεται και µε κάθε ιδιωτικό έγγραφο που κατά το είδος ή τη συνήθεια της συναλλαγής χορηγείται ως απόδειξη στους καταναλωτές.
Αναφορικά µε την προταθείσα προσθήκη ως προς την παροχή δυνατότητας έκδοσης
διαταγής πληρωµής, επισηµάνθηκαν τα ακόλουθα ιδιαίτερα προβληµατικά σηµεία:
■

Η έκδοση διαταγής πληρωµής αποτελεί συγκεκριµένη διαδικασία, οι προϋποθέσεις άσκησης της οποίας καθορίζονται ειδικά στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 624 ΚΠολ∆, η έκδοση διαταγής
πληρωµής µπορεί να ζητηθεί µόνο αν η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό των χρηµάτων που οφείλεται είναι ορισµένο. Η προταθείσα συνεπώς διάταξη, σύµφωνα µε την οποία
αρκεί για την έκδοση διαταγής πληρωµής η απαίτηση του καταναλωτή να
µπορεί ευχερώς να εκκαθαριστεί, έρχεται σε αντίθεση µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.

■

Σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη, για τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής
πληρωµής θα πρέπει να έχει παρέλθει η κατά τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας προβλεπόµενη προθεσµία άσκησης τακτικών ενδίκων µέσων από την
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έγγραφη κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυµα της απαίτησης του καταναλωτή
µε βάση την εκδοθείσα απόφαση. ∆εν γίνεται ωστόσο κατανοητό ποια ένδικα µέσα είναι δυνατό να ασκηθούν έναντι ενός αιτήµατος καταναλωτή για
αποζηµίωση ή επιστροφή χρηµάτων, που ενδεχοµένως γνωστοποιείται µαζί
µε απόφαση επί συλλογικής αγωγής, η οποία µάλιστα µπορεί κατά τη γνωστοποίηση να έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη ή αµετάκλητη.
■

Έχοντας υπόψη την τακτική και έκτακτη ενηµέρωση των πελατών από τις
τράπεζες αλλά και τη χορήγηση σε κάθε συναλλαγή αποδεικτικών εγγράφων,
δεν είναι σαφές ποια ιδιωτικά έγγραφα θα θεωρείται ότι αποτελούν απόδειξη
για τους καταναλωτές προκειµένου να αποδεικνύουν την απαίτησή τους.

(γ) Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης: Σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της προταθείσας παρ. 17 του άρθρου 19 του σχεδίου νόµου, «ο Υπουργός Ανάπτυξης δύναται µε απόφασή του να προβαίνει σε κανονιστικές ρυθµίσεις που αφορούν ζητήµατα που κρίνονται µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον κρίνει ότι έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για την εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών».
Εν προκειµένω, αυτό το οποίο επισηµάνθηκε είναι ότι όπως είναι γνωστό, αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις µπορούν να καταστούν αποφάσεις των δικαστηρίων όλων
των βαθµών, εάν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσµίες του νόµου για την άσκηση ενδίκων µέσων και βοηθηµάτων. Η µετατροπή µιας δικαστικής απόφασης σε νόµο στην
πράξη αποστερεί από τα δικαστήρια τη δυνατότητα να προσαρµοστούν στις συνεχώς
εξελισσόµενες και µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς και των συναλλαγών. Με άλλα λόγια, στερεί από τη νοµολογία το κύριο χαρακτηριστικό της: το δυναµισµό. Πρέπει
συνεπώς, εάν η ως άνω δυνατότητα παρασχεθεί, να ασκείται µε ιδιαίτερη φειδώ και µόνο για αποφάσεις Ανωτάτων ∆ικαστηρίων που αναµφίβολα έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον.
Αποφάσεις µε τέτοιο περιεχόµενο πρέπει να αναζητούνται µεταξύ αυτών που εκδίδονται επί συλλογικών αγωγών και όχι επί ατοµικών που κατ’ ανάγκη αφορούν τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά της συγκεκριµένης ατοµικής διαφοράς.
Συνεπώς, η συγκεκριµένη δυνατότητα πρέπει να αφορά µόνο τις αποφάσεις Ανωτάτων ∆ικαστηρίων επί συλλογικών αγωγών που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για
την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

2.2. ™¯¤‰ÈÔ ∫Ò‰ÈÎ· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁﬁÚÔ˘ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

Το Φεβρουάριο του 2007 τέθηκε σε διαβούλευση από το Συνήγορο του Καταναλωτή
σχέδιο Κώδικα Καταναλωτικής ∆εοντολογίας. Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση µε την υποβολή διεξοδικών παρατηρήσεων, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:
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Η ΕΕΤ δεν αµφισβητεί σε καµία περίπτωση την ανάγκη προστασίας του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό άλλωστε αναλαµβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα µέλη της και την ενίσχυση του καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και
Επενδυτικών Υπηρεσιών, υιοθετήθηκε Κώδικας ∆εοντολογίας για τη διαφηµιστική
προβολή των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, εκδίδονται ενηµερωτικά φυλλάδια και διοργανώνονται εκδηλώσεις και συνέδρια για τα θέµατα αυτά.
Ωστόσο, έντονος είναι ο προβληµατισµός που εκφράστηκε ως προς τα ακόλουθα
ιδίως θέµατα:
■

Οι προτεινόµενες διατάξεις τόσο σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόµου για την αναθεώρηση του ν. 2251/1994, όσο και στο σχέδιο Κώδικα εµφανίζουν πολύ σηµαντικές επικαλύψεις, αναδεικνύοντας έτσι την έλλειψη συντονισµού και
την απουσία ενιαίας και συγκροτηµένης στρατηγικής από τις επιµέρους αρχές και φορείς που ασχολούνται µε τα ζητήµατα προστασίας καταναλωτή.

■

Πολύ µεγάλο µέρος των προτεινόµενων διατάξεων έχει χαρακτήρα διοικητικών παρεµβάσεων (π.χ. ανώτατο όριο τραπεζικών επιτοκίων συσχετιζόµενο µε το δικαιοπρακτικό επιτόκιο, αλλοίωση του χαρακτήρα και της
φύσης των ΓΟΣ) το οποίο δεν είναι συµβατό µε το καθεστώς ανοικτής οικονοµίας και ελεύθερης αγοράς που ισχύει στο πλαίσιο της Κοινότητας. Η
τάση αυτή η οποία έρχεται καταφανώς σε αντίθεση µε το περιβάλλον στο
οποίο λειτουργούν πλέον όλες οι επιχειρήσεις δεν µπορεί παρά να έχει δυσµενέστατες συνέπειες στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς.

■

∆εν εκπονήθηκε καµία µελέτη αξιολόγησης των αναµενόµενων επιπτώσεων
από την υιοθέτηση των προτεινόµενων διατάξεων, ώστε να γνωρίζει κανείς
ποιο θα είναι το αναµενόµενο όφελος για τους καταναλωτές σε σχέση µε το
κόστος και την επιβάρυνση που θα προκληθούν στις επιχειρήσεις.

2.3. ∞ﬁÊ·ÛË ∂∆¶£ 234/20/11.12.2006 - ¶·ÚÔ¯‹ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜
ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘ ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜
ÌÂ ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜

Επί της απόφασης ΕΤΠΘ 243/16.5.2007, σύµφωνα µε την οποία «Σε περιπτώσεις
είσπραξης εξόδων διαχείρισης σε λογαριασµούς καταθέσεων ταµιευτηρίου για
την πραγµατοποίηση των συναλλαγών στις θυρίδες των καταστηµάτων, τουλάχιστον πέντε συναλλαγές κατά µήνα διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση», η ΕΕΤ
άσκησε παρέµβαση προς την Τράπεζα της Ελλάδος εκθέτοντας αναλυτικά τους λό-
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γους για τους οποίους µε την εν λόγω απόφαση δεν παρέχονται κίνητρα για την
επένδυση σε εναλλακτικά λιγότερο χρονοβόρους και περισσότερο συµφέροντες για
τους συναλλασσοµένους τρόπους διενέργειας των συναλλαγών.

2.4. ¶¢/∆∂ 2501/2002 – ÃÂÈÚÈÛÌﬁ˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ú·ﬁÓˆÓ
·ﬁ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ¶¢∆∂ 2501/31.10.2002

Σύµφωνα µε την Π∆ΤΕ 2501/31.10.2002 (Κεφάλαιο ∆ παρ. 1) «Τα πιστωτικά ιδρύµατα
θα επιλαµβάνονται της εξέτασης παραπόνων πελατών για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν, µέσω της ειδικής υπηρεσίας που οφείλουν να έχουν συστήσει για το σκοπό αυτό. Το αποτέλεσµα της εξέτασης και η σχετική θέση της Τράπεζας
γνωστοποιείται στους συναλλασσόµενους εντός 45 ηµερών από τη λήψη των καταγγελιών». Από την εν λόγω διάταξη απορρέει η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων
να επιλαµβάνονται των καταγγελιών που γίνονται από τους πελάτες τους και να διεκπεραιώνουν αυτές εντός χρονικού διαστήµατος που δεν θα υπερβαίνει τις 45 ηµέρες.
Η πρακτική εφαρµογή της συγκεκριµένης υποχρέωσης µέχρι σήµερα έχει καταδείξει µία αντικειµενική δυσκολία αντιµετώπισης των καταγγελιών εντός του
προκαθορισµένου χρονικού ορίου, δηλαδή των 45 ηµερών. Προς τούτο, δηλαδή για
την αποφυγή περιπτώσεων, στις οποίες η τράπεζα δεν µπορεί από αντικειµενικούς
λόγους να απαντήσει εντός 45 ηµερών, αλλά και για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των καταγγελιών, προτάθηκε από την ΕΕΤ η τροποποίηση του περιεχοµένου της συγκεκριµένης διάταξης. Συγκεκριµένα, προτάθηκε
να προβλεφθεί στην πράξη εξαίρεση σε ό,τι αφορά την υποχρέωση του πιστωτικού
ιδρύµατος να λάβει θέση επί του παραπόνου εντός προθεσµίας 45 ηµερών, µε την
προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυµα θα υποχρεούται εντός του διαστήµατος αυτού να γνωστοποιήσει στο συναλλασσόµενο µε σχετική ενηµερωτική επιστολή ότι
λόγω αντικειµενικών δυσκολιών, δεν είναι σε θέση να επιληφθεί της συγκεκριµένης υπόθεσης γνωστοποιώντας ταυτόχρονα το χρονικό διάστηµα που θα διαρκέσει
αυτή η καθυστέρηση. Με την προτεινόµενη τροποποίηση είναι δυνατόν να παρασχεθεί η αναγκαία ευελιξία στα πιστωτικά ιδρύµατα για τη συστηµατική και εις
βάθος διερεύνηση της κάθε υπόθεσης.
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Ε. Νοµικά - Φορολογικά θέµατα
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
1.

∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ

Ήδη από το 2006 το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο νόµου για
την τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών, η οποία συνεχίστηκε και το 2007. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης και σε κάθε στάδιο αυτής η ΕΕΤ
υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις.
Από τις παρατηρήσεις αυτές πολλές έγιναν αποδεκτές και συµπεριλήφθησαν και
στο νόµο 3604/2007 «Αναµόρφωση και τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών και άλλες διατάξεις».
Μετά τη θέσπιση του αναθεωρηµένου πλαισίου για τις ανώνυµες εταιρείες µε το ν.
3604/2007 δηµιουργήθηκαν διάφορα ζητήµατα ερµηνείας και εφαρµογής για τις
α
νέες διατάξεις. Μεταξύ των διατάξεων αυτών είναι και το άρθρο 23 του κ.ν.
2190/1920 (άρθρο 33, ν. 3604/2007). Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού,
απαγορεύεται η χορήγηση δανείων ή πιστώσεων, προς τα πρόσωπα της παρ. 5 του
ίδιου άρθρου, όπως και η παροχή πιστώσεων ή άλλων ασφαλειών υπέρ αυτών προς
τρίτους. Στα πρόσωπα, δε, αυτά περιλαµβάνονται και τα νοµικά πρόσωπα που
ελέγχονται από πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της δανειοδοτούσας ή παρέχουσας την εγγύηση εταιρείας.
Από τη διατύπωση της εν λόγω διάταξης σε συνάρτηση µε τη διάταξη του άρθρου
ε
42 του ίδιου νόµου ενδέχεται να προκύψουν ερµηνευτικά προβλήµατα, ιδίως αναφορικά µε τη δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης ή παροχής εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών, η οποία αποτελεί, άλλωστε, πάγια επιχειρηµατική πρακτική
σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΤ απέστειλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρόταση σχεδίου νόµου και αντίστοιχη εισηγητική έκθεση, προς το σκοπό της συµπλήρωσης
α
της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20 (άρθρο 33 του ν. 3604/07).
Στόχος της προτεινόµενης διατύπωσης είναι να συνάγεται πλέον ρητά ότι επιτρέπεται η παροχή εγγύησης και η παροχή δανείων ή πιστώσεων από µητρική α.ε.
υπέρ θυγατρικής της.
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2.

¡¤Ô˜ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎﬁ˜ ∫Ò‰ÈÎ·˜ – Ó. 3588/2007

Τον Ιούλιο του 2007 ψηφίστηκε ο ν. 3588/2007 για την αναµόρφωση του πτωχευτικού δικαίου. Το νοµοθέτηµα εισάγει καινοτόµες ρυθµίσεις στο πτωχευτικό δίκαιο
καταργώντας συνολικά την προγενέστερη πτωχευτική νοµοθεσία (άρθρα 525 έως
707 του Εµπορικού Νόµου, τον α.ν. 635/1937, καθώς και της διαδικασίας εκκαθάρισης και εξυγίανσης των άρθρων 44-46γ του ν. 1892/1990).
Στο πλαίσιο της θέσης σε διαβούλευση του σχεδίου νόµου για την αναµόρφωση του
πτωχευτικού κώδικα, η ΕΕΤ υπέβαλε στα συναρµόδια Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και
Ανάπτυξης εκτενές κείµενο κατ’ άρθρο παρατηρήσεων, µέρος των οποίων έγινε δεκτό.
Το κείµενο παρατηρήσεων της ΕΕΤ επικροτεί την προσπάθεια εκσυγχρονισµού
της πτωχευτικής διαδικασίας, ο κυρίαρχος σκοπός της οποίας συνίσταται πλέον
στην αναδιοργάνωση και διατήρηση της επιχείρησης. Πέραν προτάσεων αναδιατύπωσης για λόγους ευκρίνειας και συνοχής του κειµένου, οι παρατηρήσεις της ΕΕΤ
επικεντρώθηκαν:

3.

■

στην προστασία του εκκαθαριστικού συµψηφισµού,

■

στην επέκταση της αστικής ευθύνης του συνδίκου στον οφειλέτη ή και τρίτο,

■

στην επιτάχυνση των διαδικασιών, και

■

στον περιορισµό του ενδεχοµένου ανεξέλεγκτης αύξησης των απαιτήσεων
µερίδας των πιστωτών σε βάρος των λοιπών.

¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ Ó. 3156/2003

Παρά τις σαφείς διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3156/2003, σύµφωνα µε τις οποίες για
την εγγραφή εµπράγµατων δικαιωµάτων ή σηµειώσεων δυνάµει του ν. 3156/2003
καταβάλλονται µόνο πάγια δικαιώµατα έµµισθων και άµισθων υποθηκοφυλάκων
ποσού εκατό ευρώ, ορισµένοι άµισθοι υποθηκοφύλακες αρνούνται να την εφαρµόσουν και απαιτούν αναλογική αµοιβή µε αντιφατικές αιτιολογίες.
Κατόπιν των ανωτέρω ήδη από το 2006 η ΕΕΤ απέστειλε σχετικές επιστολές προς
το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ζητώντας στο πλαίσιο των εποπτικών αρµοδιοτήτων
του να εκδώσει σχετική εγκύκλιο για την ορθή εφαρµογή του νόµου.
Το 2007 και µετά από την έκδοση αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων η ΕΕΤ
απέστειλε στους συναρµοδίους σχέδιο νόµου και σχετική εισηγητική έκθεση. Με
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το εν λόγω σχέδιο νόµου αφενός επιδιώκεται να επιλυθούν οι παρερµηνείες και
αφετέρου συγκεκριµενοποιούνται, ορθολογικοποιούνται και προσαρµόζονται στην
ακολουθούµενη πρακτική οι σχετικές διατάξεις.

4.

∏ ÁÓˆÌÔ‰ﬁÙËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ 514/2006

Το Β΄ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) κλήθηκε να γνωµατεύσει
επί του ερωτήµατος, εάν, στις περιπτώσεις οµολογιακών δανείων που είτε το σύνολο
των οµολόγων περιέλθει σε έναν οµολογιούχο δανειστή, είτε εκδοθεί µια οµολογία
για όλο το οµολογιακό δάνειο η οποία θα περιέλθει σε έναν οµολογιούχο δανειστή,
έχουν εφαρµογή οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 14 του ν. 3156/2003. Το ΝΣΚ
µε τη γνωµάτευσή του µε αριθµό 514/2006 απεφάνθη ότι στις περιπτώσεις αυτές
δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής οι προαναφερθείσες φορολογικές απαλλαγές.
Η ΕΕΤ απέστειλε επιστολή µε την οποία ανέλυε τις απόψεις του τραπεζικού συστήµατος ότι πρόκειται για γνωµάτευση που έρχεται σε αντίθεση µε προηγούµενες
σχετικές γνωµατεύσεις του ΝΣΚ και εκφρασµένες θέσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Λόγω της σοβαρότητας του θέµατος η ΕΕΤ ζήτησε σχετική γνωµοδότηση, σύµφωνα µε την οποία, προκύπτει από τη γραµµατική, τελολογική και συστηµατική ερµηνεία των διατάξεων του Ν. 3156/2003, σε συνδυασµό και µε τους λοιπούς εφαρµοστέους κανόνες δικαίου, ότι οι διατάξεις του ν. 3156/2003 περιλαµβανοµένου του
άρθρου 14, «εφαρµόζονται και επί οµολογιακών δανείων που καλύπτονται από
έναν οµολογιούχο δανειστή ή /και έχει εκδοθεί µια οµολογία υπό την προϋπόθεση ότι η οµολογία διατηρεί τον αξιογραφικό της χαρακτήρα».
Κατόπιν αυτού η ΕΕΤ ζήτησε εκ νέου να µην υιοθετηθεί η ΓΝΣΚ 514/2006 από
τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών.

5.

SWIFT – ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·

Σε συνέχεια της δηµοσιοποίησης της συµµόρφωσης της SWIFT (Παγκόσµια Εταιρεία ∆ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών) µε αίτηµα του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ για παροχή πρόσβασης σε αρχεία οικονοµικών δεδοµένων, το ζήτηµα έχει απασχολήσει εκ περιτροπής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη
Βελγική Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων και την Οµάδα Εργασίας του Άρθρου 29 της Επιτροπής.
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Ειδικότερα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Νοέµβριο του 2006 εκδόθηκε η
Γνώµη 10/2006 της Οµάδας Προστασίας βάσει του Άρθρου 29 «σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Παγκόσµια Εταιρεία ∆ιατραπεζικών Χρηµατοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT)» της 22ας Νοεµβρίου
2006.
Σε συνέχεια διαβουλεύσεων της ΕΕΤ µε την εγχώρια Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων και προς το σκοπό της συµµόρφωσης µε τις επιταγές/συστάσεις της Οµάδας
του Άρθρου 29, οριστικοποιήθηκε και γνωστοποιήθηκε στις τράπεζες-µέλη της
ΕΕΤ το κείµενο συµβατικής ρήτρας και εν γένει ο τρόπος ενηµέρωσης των πελατών των τραπεζών που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες SWIFT. Σηµειώνεται ότι η
ενηµέρωση αυτή αφορά τις µελλοντικές κατά περίπτωση συναλλαγές, ενώ η ενηµέρωση για τις συναλλαγές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί έχει γίνει µε σχετική καταχώριση στον τύπο από την ΕΕΤ.

6.

∞ÎÚÔ¿ÛÂÈ˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

Η ΕΕΤ εκπόνησε και υπέβαλε αναλυτικά υποµνήµατα προς αντίκρουση των κατηγοριών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού εναντίον της τόσο σχετικά µε
την υπόθεση της διατραπεζικής σύµβασης για την είσπραξη εργοδοτικών εισφορών µεταξύ τραπεζών, ∆ΙΑΣ Α.Ε. και ΙΚΑ, όσο και για την υπόθεση για τα διατραπεζικά Συστήµατα DIASDEBIT, DIASATM και DIASTRANSFER.

7.

§ÔÈ¿ ı¤Ì·Ù·

Λοιπά νοµικά ζητήµατα που απασχόλησαν την ΕΕΤ κατά τη διάρκεια του 2007
ήταν, µεταξύ άλλων:
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■

η Υ.Α. για τις συµβάσεις των καταναλωτών µε µονάδες αδυνατίσµατος και
γυµναστήρια,

■

ζητήµατα γενικών όρων συναλλαγών καταθετικών προϊόντων,

■

η βιντεοσκόπηση, µέσω κλειστών κυκλωµάτων, των Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών εκτός τραπεζικών καταστηµάτων και η απόφαση
1122/2000 της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για
τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης, και

8.

■

η σύσταση ενεχύρου επί σύνθετων χρηµατοοικονοµικών µέσων,

■

το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο «για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στην Ε.Ε.: H Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασµών»,

■

η πρόταση Κανονισµού «σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές» - Ρώµη Ι,

■

οι µηχανισµοί συλλογικής προσφυγής των καταναλωτών,

■

η Οδηγία 2007/36/ΕΚ «σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων
από µετόχους εισηγµένων εταιρειών»,

■

η αναθεώρηση Οδηγιών 2002/47/ΕΚ «σχετικά µε τις συµφωνίες παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας» και 98/26/ΕΚ «σχετικά µε το αµετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα συστήµατα
διακανονισµού αξιογράφων»,

■

η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την αναδιοργάνωση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων και τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός οµίλου,

■

η Σύµβαση Χάγης «για το Εφαρµοστέο ∆ίκαιο σε ορισµένα ∆ικαιώµατα
επί Τίτλων που κατέχονται από ∆ιαµεσολαβητές»,

■

η Σύµβαση UNIDROIT «για την εναρµόνιση ουσιαστικών κανόνων δικαίου που εφαρµόζονται σε ενδιαµεσοποιηθείσες αξίες», και

■

η πρόταση Οδηγίας «για την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού δικαίου».

ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·

Κατά τη διάρκεια του 2007 τα φορολογικά θέµατα που αποτέλεσαν αντικείµενο
επεξεργασίας και παρεµβάσεων της ΕΕΤ ήταν τα ακόλουθα:
■

οι διατάξεις του ν. 3312/2005 για την ανταλλαγή πληροφοριών για ζητήµατα µηχανοργάνωσης,

■

η αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων σε συνδυασµό µε το ζήτηµα της
σχέσης/εφαρµογής των ∆ΛΠ και της τήρησης ελληνικών βιβλίων,

■

η Ερµηνευτική Εγκύκλιος των άρθρων 5 και 6 του ν. 3522/2006 «Μεταβο-
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λές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων και άλλες διατάξεις»,

9.

■

τα τέλη Χαρτοσήµου στις συµβάσεις του άρθρου 2 του ν. 2843/2000,

■

ο φόρος Αυτοµάτου Υπερτιµήµατος κατά τη µεταβίβαση ακινήτων από τις
τράπεζες,

■

η πώληση µη εξυπηρετούµενων απαιτήσεων,

■

η διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων,

■

η κατάργηση της αναστολής φορολόγησης των κερδών από πώληση µετοχών σε χρηµατιστήριο, καθώς και των κερδών από παράγωγα που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο,

■

η τροποποίηση 6ης Κοινοτικής Οδηγίας για την επιβολή ΦΠΑ στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες,

■

η αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των αποταµιεύσεων,

■

η δηµιουργία κοινής ενοποιηµένης φορολογικής βάσης (Common Consolidated Tax Base), και

■

η φορολόγηση των υπηρεσιών επί τίτλων.

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

Η ΕΕΤ συνέχισε κατά τη διάρκεια του έτους 2007 την επεξεργασία θεµάτων που
εξετάζει η Επιτροπή Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτικής του ∆ΕΕ.
Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι µεταφράσεις των νέων κανόνων UCP 600 και eUCP, οι οποίες εκδόθηκαν από την ΕΕΤ.
Επίσης, εξετάστηκαν ζητήµατα που ανακύπτουν λόγω προσωρινής διαταγής µη
πληρωµής ενέγγυας πίστωσης.
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ΣΤ. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
1.

¢ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
Το 2007 υπήρξαν, όπως προαναφέρθηκε (υπό Ι ΣΤ), 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. Τα σηµαντικότερα διεθνή και κοινοτικά θέµατα που απασχόλησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήταν τα ακόλουθα:
■

Η αποστολή παρατηρήσεων της ΕΕΤ και των τραπεζών µελών της στις ενδιάµεσες εκθέσεις αξιολόγησης της FATF για την Ελλάδα. Οι εν λόγω ενδιάµεσες εκθέσεις, µε ενσωµατωµένες τις παρατηρήσεις των φορέων που
αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006, δηµοσιεύτηκαν από την FATF
στις 2 και 29 Μαΐου 2007. Η διατραπεζική και ενδο-επιχειρησιακή εκπαίδευση, η διατραπεζική συνεργασία, η ενηµέρωση της πελατείας των τραπεζών µέσω διατραπεζικού φυλλαδίου για την αναγκαιότητα εφαρµογής
κανόνων «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ» από τις τράπεζες, η συνεργασία
µε τις αρµόδιες εποπτικές αρχές, το υψηλό επίπεδο κατανόησης της σηµασίας καταπολέµησης του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος απο τις τράπεζες και η κεντρική θέση τους στο µηχανισµό πρόληψης µέσω αναφορών
ύποπτων και ασυνήθιστων συναλλαγών στην εθνική αρχή του άρθρου 7
του ν. 2331/1995 όπως ισχύει, καταγράφηκαν ως θετικές αναφορές στις
ενδιάµεσες εκθέσεις που συνέταξε η οµάδα εµπειρογνωµόνων της FATF.

■

Η τελευταία έκδοση κειµένου του Electronic Advisory Group (EAG) της
FATF σε σχέση µε την προσέγγιση καταπολέµησης του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος µε βάση τον κίνδυνο (Risk Based Approach). Σηµειώνεται
πως το EAG συστάθηκε µετά από πρωτοβουλία της FATF και η σύνθεσή του
περιλαµβάνει εκπροσώπους του χρηµατοοικονοµικού κλάδου (προερχόµενους από όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη) και της FATF.

■

Το σχέδιο κειµένου διαβούλευσης µε τον τραπεζικό τοµέα το οποίο δηµοσίευσε στις 28 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούσε την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και το κανονιστικό
πλαίσιο καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων απο εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

■

Η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης, το Μάιο του 2007, µεταξύ FATF

107

και τραπεζικού κλάδου σε σχέση µε την πιθανότητα έκδοσης Ειδικής Σύστασης για την πρόληψη της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων διάδοσης
όπλων µαζικής καταστροφής.
■

2.

Η δηµοσίευση, στις αρχές του 2007, του Wolfsberg Group Statement σχετικά µε την πάταξη της διαφθοράς µέσω της χρήσης µηχανισµών που
έχουν αναπτύξει οι τράπεζες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Με αφορµή τη συγκεκριµένη δήλωση του Wolfsberg Group, η
∆ιεθνής ∆ιαφάνεια (Ελλάς) και η ΕΕΤ διοργάνωσαν, το ∆εκέµβριο του
2007, εσπερίδα µε θέµα «Η καταπολέµηση της διαφθοράς βασικός στόχος
των τραπεζών».

∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

2.1. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∫) 1781/2006
«ÂÚ› ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ»

Η ΕΕΤ, κατόπιν σχετικού αιτήµατος των τραπεζών µελών της, επεξεργάστηκε και
απέστειλε, τον Απρίλιο του 2007, στην Τράπεζα της Ελλάδος κείµενο προτάσεων
αναφορικά µε τις οδηγίες και διευκρινίσεις που κρίνεται αναγκαίο να παρασχεθούν προς τα εποπτευόµενα ιδρύµατα για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του
Κανονισµού (ΕΚ) 1781/2006 «περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών».
Η ΕΕΤ επισήµανε ότι θα ήταν σκόπιµη η περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεών
της από οµάδα έργου στην οποία προτάθηκε να συµµετέχουν εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΕΤ και των τραπεζών. Τέλος, επισηµάνθηκε η ιδιαίτερη
σηµασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαραίτητων οδηγιών και διευκρινίσεων,
δεδοµένου ότι τα εποπτευόµενα ιδρύµατα θα πρέπει εν συνεχεία να αναπτύξουν
ή/και προσαρµόσουν τα εσωτερικά µηχανογραφικά τους συστήµατα για την υλοποίηση των εν λόγω οδηγιών.
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2.2. ¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ∞ﬁÊ·ÛË˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
∆Ú·Â˙ÈÎÒÓ Î·È ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ 231/4/13.10.2006 ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

Σε συνέχεια της Απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων
231/4/13.10.2006 της Τράπεζας της Ελλάδος, η ΕΕΤ εξέτασε και επεξεργάστηκε τα
ακόλουθα ζητήµατα:
■

υπόδειγµα διατραπεζικού ερωτηµατολογίου προς χρήση από τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύµατα κατά τη σύναψη διασυνοριακών σχέσεων ανταπόκρισης µε ιδρύµατα τρίτων χωρών, και

■

πρόταση αναφορικά µε τις οδηγίες και διευκρινίσεις που είναι αναγκαίο
να παρασχεθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα εποπτευόµενα
ιδρύµατα για την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του Παραρτήµατος 4 της
Π∆/ΤΕ 2577/2006 (Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006 της ΤτΕ).

Η σχετική επεξεργασία ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2007.

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 συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ενηµερώνει σχετικά τις τράπεζες-µέλη της. Παράλληλα, η ΕΕΤ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συµπλήρωση της ετήσιας εµπιστευτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας σε σχέση µε τις ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις των τραπεζών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2006. Ειδικότερα, η τάση που διαµορφώθηκε στους σχετικούς δείκτες έδειξε ότι:
■

οι ληστείες και παραβιάσεις των τραπεζικών καταστηµάτων της χώρας µας
αυξήθηκαν, έναντι του 2005, κατά 42% (έναντι µείωσης 5% στο σύνολο των
28 ευρωπαϊκών χωρών που αποστέλλουν σχετικά στοιχεία),

■

ο δείκτης κινδύνου ληστειών για τις ελληνικές τράπεζες αυξήθηκε, έναντι του 2005, κατά 36% (έναντι µείωσης 10% στο σύνολο των 28 ευρωπαϊκών χωρών που αποστέλλουν σχετικά στοιχεία), και τέλος

■

η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 95% έναντι αντίστοιχου ποσοστού
93% το 2005) των ληστειών και παραβιάσεων των τραπεζικών καταστηµά-
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των κατά τη διάρκεια του 2006, έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή των
Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Καταρτίστηκε επίσης ειδικό ερωτηµατολόγιο µε βάση τη µεθοδολογία που ακολουθείται στην αντίστοιχη έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας, το οποίο
διαβιβάστηκε στις τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ προκειµένου, µετά από κάθε περιστατικό
ληστείας καταστήµατος ή ΑΤΜ, να συµπληρώνεται και να διαβιβάζεται στην ΕΕΤ.
Τα ως άνω στοιχεία που θα διαβιβάζονται στην ΕΕΤ θα τυγχάνουν:
■

εµπιστευτικής διαχείρισης από την αρµόδια διεύθυνση της ΕΕΤ,

■

επεξεργασίας µε σκοπό την παραγωγή συνολικών στατιστικών για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στη συγκεκριµένη θεµατική και

■

αξιοποίησης, τόσο για τη συµπλήρωση της ετήσιας έκθεσης της ΕΤΟ, όσο
και για την ενηµέρωση των τραπεζών-µελών της ΕΕΤ και των καταστατικών της οργάνων.

Κάθε τράπεζα-µέλος της ΕΕΤ θα δύναται να ενηµερώνεται, κατ’ ελάχιστο σε εξαµηνιαία βάση, για τα συγκεντρωτικά στοιχεία που την αφορούν.

2.4. ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ HEBIC)

Η ΕΕΤ σε συνεργασία µε τις τράπεζες εκδίδει 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 τράπεζας, τα ενοποιεί και τα επεξεργάζεται αναλόγως, προκειµένου να επιτευχθεί οµοιόµορφη και ορθή αποτύπωση των εγγραφών.
Το ευρετήριο HEBIC έχει διπλό στόχο. Αφενός µεν να αποτελέσει ένα χρήσιµο βοήθηµα µε την προβολή και καταγραφή της συνολικής παρουσίας του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος, και αφετέρου να συµβάλει µε την παρουσίαση του κωδικού 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 οργανισµού SWIFT τα στοιχεία του Ευρετηρίου HEBIC έχουν ενταχθεί στη βάση του
οργανισµού “Bic Database Plus”. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤ διαµόρφωσε νέο αρχείο
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του SWIFT, το οποίο επικαιροποιείται αντιστοίχως
ανά τρίµηνο.

110

2.5. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∞Ú¯‹ ∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙË˜ ¡ÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ∂Ûﬁ‰ˆÓ
·ﬁ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

Η ΕΕΤ συµµετείχε ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2007 στις συνεδριάσεις της
Εθνικής Αρχής, που έχει ως αντικείµενο τη συγκέντρωση, διερεύνηση και αξιολόγηση των αναφορών, που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους υπόχρεους φορείς
(πιστωτικά ιδρύµατα, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, χρηµατιστηριακές εταιρείες
κ.λπ.) ως ύποπτες συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών αυτών προέρχονται από το τραπεζικό
σύστηµα, κάτι που καταδεικνύει τη συστηµατική και αποτελεσµατική εφαρµογή
της σχετικής νοµοθεσίας από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Η Αρχή, αφού αξιολογήσει κάθε σχετική αναφορά, είτε τη θέτει στο αρχείο είτε την
παραπέµπει µε σχετικό αιτιολογηµένο πόρισµα στις αρµόδιες δικαστικές αρχές για
τις δέουσες ενέργειες.
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Z. Τραπεζικές εργασίες
∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 εξετάστηκαν θέµατα που αφορούσαν:
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■

τη διακίνηση επιταγών µέσω του τραπεζικού συστήµατος (ΕΤΠΘ
234/23/11.12.06). Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν θέµατα σχετικά µε: τους
συνδικαιούχους επιταγών, την αναγγελία εκπροσώπων εταιρειών, τον καθορισµό ελαχίστου ποσού επιταγής για την επιβολή του διοικητικού µέτρου, τον τρόπο διαχείρισης των µεταχρονολογηµένων επιταγών,

■

τη συνεργασία τραπεζών – ∆ΙΑΣ ΑΕ για την εφαρµογή της ως άνω απόφασης (valeur τραπεζικών επιταγών),

■

την εφαρµογή της απόφασης ΕΤΠΘ 234/20/11.12.06 (χρέωση προµήθειας
σε αδρανείς καταθετικούς λογαριασµούς),

■

τη συνεργασία τραπεζών – δηµοσίου τοµέα,

■

τη λήψη πρόσθετων διασφαλιστικών µέτρων κατά τις συναλλαγές επιστροφής φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, και

■

την υποχρεωτική καταβολή δωρόσηµου στους εργατοτεχνίτες οικοδόµους
µέσω τραπεζών.

Η. Αναπτυξιακή δραστηριότητα
1.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

1.1. Μέτρα στήριξης υπέρ των πυρόπληκτων
Η ΕΕΤ συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του έτους 2007 στενά µε τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικών και ∆ηµοσιονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, καθώς και την 25η ∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε
σκοπό την άµεση εφαρµογή των πιστωτικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και
επαγγελµατίες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Επίσης, η ΕΕΤ σε µια προσπάθεια έµπρακτης στήριξης των πληγέντων προχώρησε σε σειρά µέτρων υπέρ των πυρόπληκτων. Ειδικότερα, οι τράπεζες αποφάσισαν
για διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών, δηλαδή µέχρι και την 29.2.2008:
■

Να αναστείλουν την υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαµβανοµένων
των τόκων, από κάθε είδους κάρτες και δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά,
επαγγελµατικά κ.λπ.), τόσο των ενήµερων όσο και των ληξιπρόθεσµων.

■

Να µην εισπράττουν έξοδα κατά τη χορήγηση παντός είδους καρτών και
δανείων σε πυρόπληκτους που έχουν τη µόνιµη κατοικία τους ή την έδρα
τους σε πυρόπληκτη περιοχή.

Επιπλέον, η ΕΕΤ εισηγήθηκε στην αρµόδια Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών
Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, εισήγηση η οποία έγινε αποδεκτή, την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων µε σκοπό την επί εξάµηνο αναστολή του µέτρου της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών στην περίπτωση έκδοσης ακάλυπτων επιταγών στις πυρόπληκτες περιοχές.

1.2. Συµµετοχή των τραπεζών στην υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στα πλαίσια των ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ
Με τη συνεργασία ΕΕΤ - τραπεζών και κατόπιν σχετικών οδηγιών αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ολοκληρώθηκε, µε µεγάλη επιτυχία, η διαδικασία των ελέγχων ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων του 3ου Κύκλου ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στους τοµείς
Μεταποίησης και Τουρισµού.
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 της αυτόµατης αποδέσµευσης «ν+2»
για το έτος 2007.
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1.3. Συµµετοχή των τραπεζών σε νέες δράσεις κρατικών ενισχύσεων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Η ΕΕΤ σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών εξέτασε και επίλυσε ικανό αριθµό ερωτηµάτων που αφορούν την
εφαρµογή νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων σε ΜΜΕ µε σκοπό να προχωρήσουν οι διαδικασίες:
■

αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων (3 στάδια αξιολόγησης: Τράπεζες - 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.

1.4. Συµµετοχή των τραπεζών στη διαδικασία διάθεσης των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και µοτοσικλετών έτους 2007
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 2007.
Σηµειώνεται ότι στη διαδικασία αυτή συµµετείχαν 19 τράπεζες.

1.5. Συµµετοχή των τραπεζών στη διαδικασία επιστροφής φόρων στους δικαιούχους του µητρώου ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. λόγω της εξοµοίωσης των συντελεστών
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης
Η ΕΕΤ ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα συµµετοχής των τραπεζών στη διαδικασία αυτή. Το Υπουργείο, µε σκοπό την πάταξη του λαθρεµπορίου και της κερδοσκοπίας και την περιστολή της φοροδιαφυγής, προτίθεται να εξοµοιώσει τους
συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών σχεδιάζει τη δηµιουργία, λειτουργία και παρακολούθηση ενός πληροφοριακού συστήµατος, µέσω
του οποίου θα διενεργούνται διασταυρωτικοί και επαληθευτικοί έλεγχοι για τον
προσδιορισµό των φόρων στους επιτηδευµατίες, κάτι το οποίο το Υπουργείο επιθυµεί να γίνεται αυτοµατοποιηµένα και ηλεκτρονικά µέσω των τραπεζών, λόγω της
επάρκειας των συστηµάτων που οι τράπεζες διαθέτουν και λόγω του ότι η διαδικασία θα καταστεί έτσι διαφανής, ταχύτερη και αποτελεσµατική.
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2.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ – ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

2.1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επιχειρηµατικότητα-Ανταγωνιστικότητα»
Η ΕΕΤ συµµετείχε σε οµάδα εργασίας που συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία του Γενικού 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 προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ).
Σηµειώνεται ότι, στην οµάδα εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης συµµετέχουν
επίσης και εκπρόσωποι 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 στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ.

2.2. Εθνικό Συµβούλιο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ)
Η ΕΕΤ συµµετείχε στις εργασίες του Εθνικού Συµβουλίου Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), όπου και υπέβαλε τις θέσεις και προτάσεις της µε σκοπό να συνδράµει την προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη στήριξη των ΜΜΕ και
την επίλυση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν στη συνεργασία τους µε τα πιστωτικά ιδρύµατα.

2.3. Προώθηση σχέσεων της ΕΕΤ µε παραγωγικές τάξεις
Η ΕΕΤ, στο πλαίσιο της προώθησης του διαλόγου που έχει καθιερώσει µε φορείς
των παραγωγικών τάξεων, συµµετείχε σε ικανό αριθµό συναντήσεων των φορέων
αυτών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤ έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήµατα και προβλήµατα που απασχολούν τα µέλη των φορέων στις σχέσεις τους µε το τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν: χρηµατοδότηση ΜΜΕ, επιδοτήσεις µέσω κοινοτικών προγραµµάτων, τραπεζικά επιτόκια, ηλεκτρονική τραπεζική, διαφάνεια συναλλαγών, χρεώσεις και προµήθειες τραπεζών.

2.4. Συνεργασία ΕΕΤ - ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
Η ΕΕΤ σε συνεργασία µε το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) επίλυσε ικανό αριθµό ερωτηµάτων που αφορούν την εφαρµογή των προγραµµάτων του Ταµείου εγγύησης και επιδότησης κόστους δανεισµού προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι:
■

της αύξησης του βαθµού πρόσβασης των ΜΜΕ σε πηγές χρηµατοδότησης,
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3.

■

της µείωσης του κόστους δανεισµού των ΜΜΕ ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, και

■

της 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.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ °ÂÓÈÎﬁ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°§∫)

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. Η αρχική πρόβλεψη περιλαµβάνει κεντρικό και ηλεκτρονικό τρόπο
βεβαίωσης των οφειλών αυτών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών προβληµάτων και της χρονοβόρας διαδικασίας, στοιχεία που, πέρα από την απώλεια
υψηλού ποσού τόκων, επιβαρύνουν σηµαντικά το λειτουργικό κόστος των τραπεζών.

4.

∂ıÓÈÎﬁ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ 2007-2013

Στο πλαίσιο διαβούλευσης του ΥΠΟΙΟ για τον εθνικό αναπτυξιακό προγραµµατισµό της περιόδου 2007-2013, η ΕΕΤ κλήθηκε να συνδράµει το έργο του Υπουργείου, µε τη συµµετοχή της στην πορεία του κοινωνικού διαλόγου για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και τον καθορισµό της αναπτυξιακής στρατηγικής
και των εθνικών στόχων.

5.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ Î·È ∂˘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 τραπεζικό σύστηµα.
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Θ. Επικοινωνιακή δραστηριότητα
Η επικοινωνιακή δραστηριότητα της ΕΕΤ κατά το έτος 2007 εστίασε σε τέσσερις
κύριους άξονες.
Ο πρώτος άξονας ήταν η ενίσχυση της στοχευµένης εκπροσώπησης του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και των θέσεών του σε θέµατα επικαιρότητας στην τηλεόραση, τον τύπο και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης εν γένει µε γνώµονα την προβολή του τραπεζικού συστήµατος, των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σε διάφορους
τοµείς και των θέσεων των τραπεζών σε θέµατα διατραπεζικού ενδιαφέροντος.
Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διερεύνηση των απόψεων του κοινού αναφορικά µε
τις τραπεζικές εξελίξεις και το ρόλο της ΕΕΤ, µε στόχο τη λήψη των αναγκαίων
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήµατος.
Ο τρίτος άξονας ήταν η διοργάνωση στοχευµένων εκδηλώσεων σε διάφορες θεµατικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε γνώµονα την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων τραπεζών, των επιχειρήσεων και του συναλλακτικού κοινού, καθώς επίσης
και την ανάπτυξη του διαλόγου µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Τέλος, ο τέταρτος άξονας ήταν η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στις χώρες των Βαλκανίων.
Ειδικότερα, η επικοινωνιακή δραστηριότητα της ΕΕΤ κατά το έτος 2007 επικεντρώθηκε µε βάση τα προαναφερθέντα στις ακόλουθες ενέργειες:

1.

™˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ – ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ – ∂ÓËÌÂÚÒÛÂÈ˜

Συνολικά, για θέµατα επικαιρότητας (οικονοµική ενίσχυση πυρόπληκτων, δοµηµένα οµόλογα, απειλή προστίµου από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, επιτόκια δανεισµού, ακατάσχετο πρώτης κατοικίας) έλαβαν χώρα:
■

92 τηλεοπτικές εµφανίσεις

■

252 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και παρεµβάσεις

■

274 ενηµερώσεις σε δηµοσιογράφους

■

43 ενυπόγραφα άρθρα στον ηµερήσιο και περιοδικό ελληνικό Τύπο

117

2.

ŒÚÂ˘Ó· ∞ÁÔÚ¿˜ (Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îﬁ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ)

∆ιενέργεια από την εταιρεία Alpha Metrics πανελλαδικής ποιοτικής έρευνας για
τις τραπεζικές εξελίξεις, την εικόνα της ΕΕΤ και την επιχειρηµατικότητα.

3.

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ/ËÌÂÚ›‰ˆÓ/ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ

3.1. ∆ιοργανώσεις ΕΕΤ
Φεβρουάριος 2007
■

Αθήνα, 21/02, Ηµερίδα µε θέµα «Ξέπλυµα χρήµατος: Μεθοδολογία και
πρακτικοί τρόποι συµµόρφωσης στις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού
πλαισίου»

■

Θεσσαλονίκη, 28/02, Επιχειρηµατικό Forum (στα πλαίσια του EQUAL) µε
θέµα «Η πρόσβαση των Παλιννοστούντων στην τραπεζική χρηµατοδότηση»

Μάρτιος 2007
■

Αθήνα, 05/03, Επιχειρηµατικό Forum (στα πλαίσια του EQUAL) µε θέµα
«Η πρόσβαση των ΑµεΑ στην τραπεζική χρηµατοδότηση»

■

Αθήνα, 19/03, Επίσηµο γεύµα και οµιλία του καθ. R. Herring µε θέµα “The
rocky road to implementation of Basel II in the USA”

■

Αθήνα, 19/03, Εσπερίδα µε θέµα «Η εφαρµογή του Νέου Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας των τραπεζών (Βασιλεία ΙΙ) ως προς τις ΜΜΕ»

Μάιος 2007
■

Αθήνα, 07-09/05, ∆ιοργάνωση 1ης Ειδικής Έκθεσης «Στεγαστικό ∆άνειο»

■

Αθήνα, 29/05, Ενηµερωτική συνάντηση Γενικού Γραµµατέα ΕΕΤ µε εκπρόσωπο της Τουρκικής Ένωσης Τραπεζών

Ιούνιος 2007
■

Αθήνα, 14/06, Κοινή συνεδρίαση διατραπεζικών επιτροπών της ΕΕΤ µε θέµα
«Εξελίξεις στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές»

Οκτώβριος 2007
■

118

Αθήνα, 24/10, 1η ηµερίδα για το SWIFT

Νοέµβριος 2007
■

Αθήνα 12-15/11, ∆ιοργάνωση 2ης Ειδικής Έκθεσης «Καταναλωτικά ∆άνεια-Κάρτες»

■

Αθήνα, 15/11, 2η ηµερίδα για το SWIFT

∆εκέµβριος 2007
■

Αθήνα, 14/12, Εσπερίδα µε θέµα «Η καταπολέµηση της διαφθοράς βασικός
στόχος των τραπεζών»

3.2. Συµµετοχή ΕΕΤ σε διοργανώσεις τρίτων φορέων
Ο Γενικός Γραµµατέας, καθώς και στελέχη της ΕΕΤ συµµετείχαν σε πλήθος εκδηλώσεων για θέµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (διοργανώσεις Επιµελητηρίων, Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, Κέντρων Μελετών, κ.λπ.).

3.3. Χορηγίες
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 η ΕΕΤ ενίσχυσε οικονοµικά επιλεγµένες εκδηλώσεις και επιστηµονικά συνέδρια συµµετέχοντας ως χορηγός.

3.4. Άλλες δραστηριότητες
Τέθηκε σε λειτουργία το νέο website της ΕΕΤ (Ιούνιος 2007).

4.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤‰Ú·˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹
Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Î·È ÙË µÔ˘ÏÁ·Ú›·

Στο πλαίσιο της έντονης παρουσίας ελληνικών τραπεζών στη Σερβία και τη Βουλγαρία και µε γνώµονα τη στήριξη της εκπαίδευσης, η ΕΕΤ προώθησε την ίδρυση
έδρας µεταπτυχιακού προγράµµατος για την τραπεζική και χρηµατοοικονοµική
(ΗΒΑ Chair/Master’s Degree in Banking & Finance) στα Πανεπιστήµια του Βελιγραδίου και της Σόφιας. Η πρωτοβουλία αυτή υπήρξε επιτυχής και η ολοκλήρωση
των αναγκαίων διαδικασιών θα λάβει χώρα εντός του 2008.
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Ι. ∆ιεθνείς δραστηριότητες
1.

¢È·‚·ÏÎ·ÓÈÎﬁ Forum ∆Ú·Â˙ÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ (IFBA)

Με την προεδρία της ΕΕΤ πραγµατοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2007 στη Σόφια η 7η
συνάντηση των µελών του ∆ιαβαλκανικού Forum Τραπεζικών Ενώσεων. Στο
Forum συµµετείχαν εκτός από την Ελλάδα και τη διοργανώτρια χώρα Βουλγαρία,
οι τραπεζικές ενώσεις από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κύπρο, το
Μαυροβούνιο, τη Ρουµανία, τη Σερβία, τη Σλοβενία και την Τουρκία.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέµατα που άπτονται της πορείας της βουλγαρικής
οικονοµίας, του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος όπου οι ελληνικές τράπεζες –
όπως τονίστηκε – αποτελούν τους µεγαλύτερους επενδυτές, καθώς και ζητηµάτων
που συνδέονται µε τα συστήµατα πληρωµών.
Η ΕΕΤ παρουσίασε επισκόπηση των εξελίξεων στο ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πλαίσιο
µε αναφορά σε όλους τους επιµέρους τοµείς χρηµατοπιστωτικών εργασιών και παρουσιάστηκαν συγκριτικά στοιχεία των χωρών-µελών του Forum που αφορούν τα
συστήµατα εγγυήσεων καταθέσεων και θέµατα προστασίας καταναλωτών.
Επίσης, στη διάρκεια του Συνεδρίου ανακοινώθηκε ότι βρίσκεται σε τελική φάση
έκδοσης στην αγγλική γλώσσα συλλογικός τόµος που θα περιλαµβάνει συγκριτική παρουσίαση των τραπεζικών συστηµάτων όλων των χωρών που εκπροσωπούνται στο Forum, ενώ ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του
(http://www.interbalkanforum.net) στην οποία θα παρουσιάζονται θέµατα που
αφορούν τις δραστηριότητές του.
Η θητεία της ελληνικής προεδρίας ανανεώθηκε παµψηφεί για τρία ακόµη χρόνια.
Στις 9 Νοεµβρίου 2007, η ΕΕΤ φιλοξένησε στην Αθήνα τις εργασίες της 8ης συνάντησης των µελών του ∆ιαβαλκανικού Forum Τραπεζικών Ενώσεων. Στο Forum συµµετείχαν Γενικοί Γραµµατείς και εκπρόσωποι από τις τραπεζικές ενώσεις Αλβανίας,
Βουλγαρίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κύπρου, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Τουρκίας.
Κατά τη διάρκεια του Forum έγιναν παρουσιάσεις και εκτενείς συζητήσεις αναφορικά µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά ρυθµιστικά θέµατα, τη νέα οδηγία καταναλωτικής
πίστης και τον ενιαίο χώρο πληρωµών SEPA. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση της Τράπεζας της Ελλάδος µε θέµα την τραπεζική εποπτεία στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη σχετική εµπειρία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ τέθηκε υπόψη των
µελών του Forum πρόταση για υιοθέτηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βαλκανικών γλωσσών από στελέχη τραπεζών που δραστηριοποιούνται εκτός
των συνόρων των χωρών τους. Τέλος, έγινε ανταλλαγή στοιχείων που αφορούν σε
στοιχεία του τραπεζικού συστήµατος κάθε χώρας-µέλους του Forum.
Η επόµενη συνάντηση των µελών ορίστηκε για το Μάιο του 2008 στο Μαυροβούνιο.
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2.

∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ-ÌÂÏÒÓ ∂∂∆

Στο πλαίσιο του καταστατικού της ρόλου η ΕΕΤ ενηµερώνει συστηµατικά τις τράπεζες-µέλη της για θέµατα που άπτονται διεθνών δραστηριοτήτων και τα οποία
της γνωστοποιούν πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, ξένες πρεσβείες εγκατεστηµένες στην ελληνική επικράτεια, καθώς και εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια. Η ενηµέρωση αυτή αφορά, µεταξύ άλλων:
■

ενηµερωτικά δελτία χωρών µε οικονοµικά και άλλα στοιχεία,

■

πληροφορίες αναφορικά µε τη διεξαγωγή διεθνών εκθέσεων, σεµιναρίων
και άλλων εκδηλώσεων,

■

διεθνείς διαγωνισµούς στο πλαίσιο προγραµµάτων αποκρατικοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα τρίτων χωρών, και

■

αιτήµατα ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
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ΙII.
Εκπροσώπηση της ΕΕΤ

Α. Στην Ελλάδα
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (∆ιοικητικό Συµβούλιο)
Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων (∆ιοικητικό Συµβούλιο)
Εθνική Αρχή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (∆ιοικητικό Συµβούλιο)
Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτή
Εθνικό Συµβούλιο Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών
Εθνικό Συµβούλιο για την Αντιµετώπιση της Φοροδιαφυγής
Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα
Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. α του ν. 3299/04 (Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών)
Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. β του ν. 3299/04 (Υπουργείο Ανάπτυξης)
Τριτοβάθµιο ∆ιατραπεζικό Συµβούλιο (Πειθαρχικό)
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
Οµάδα Εργασίας για την ανάπτυξη της Ελλάδας ως διεθνούς χρηµατοπιστωτικού κέντρου
στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου
Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Οµάδα Εργασίας για τη Μελέτη της όλης διαδικασίας κατάθεσης των ηµερήσιων εισπράξεων και του χρηµατικού εφοδιασµού των ∆ΟΥ, στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας της Ελλάδος
Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο τη διάδοση και χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
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)
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Β. Στο εξωτερικό
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία (European Banking Federation)
Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ενυπόθηκης Πίστης (European Mortgage Federation)
European Banking Industry Committee
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (European Payments Council)
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Απολογισµός 2007
Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ)
I. Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
Κατά το έτος 2007 σηµειώθηκε περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του ΕΤΙ για την ολοκληρωµένη κάλυψη του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Τα προγράµµατα του ΕΤΙ, τα οποία αποτελούν ένα ιεραρχικά δοµηµένο σύνολο, που ξεκινάει από µαθήµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και καταλήγει σε τίτλους ανώτατης επαγγελµατικής εξειδίκευσης,
εµπλουτίστηκαν και διευρύνθηκαν, ώστε να καλύψουν τόσο το χώρο της επενδυτικής τραπεζικής όσο και των τραπεζοασφαλειών. Για το σκοπό αυτό, το Ινστιτούτο ανέπτυξε εκπαιδευτικά προγράµµατα, εξυπηρετώντας παράλληλα την ανάγκη
προετοιµασίας των υποψηφίων για τις πιστοποιήσεις επαγγελµατικής επάρκειας,
καθώς και ειδικά εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τις τραπεζοασφάλειες και τις επενδυτικές υπηρεσίες («Το θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς» και
«Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής: λήψη και διαβίβαση εντολών»).
Ως προς τα εξειδικευµένα σεµινάρια, 30 νέα αντικείµενα προστέθηκαν στο πρόγραµµα του ΕΤΙ, όπως π.χ. τα εννέα (κατ’ αντιστοιχία των σχετικών Π∆/ΤΕ)
σπονδυλωτά σεµινάρια που συνέθεσαν τον κύκλο «Η Βασιλεία ΙΙ στο ελληνικό
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα», «Ο ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ», «Τα ∆ΛΠ και
οι επιπτώσεις τους στην κεφαλαιαγορά» και «Πωλητές υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού προγραµµατισµού». Σε συνέχεια της ανάπτυξης αυτής παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης για ανοικτές (διατραπεζικές) διοργανώσεις αίθουσας. Ακόµη µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις ενδοεπιχειρησιακές διοργανώσεις.
∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞

™Àªª∂∆√Ã∂™
2007

2006

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα

1.496

906

Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα

1.410

830

414

1.339

3.320

3.075

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
ΣΥΝΟΛΟ
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Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα προσφέρθηκαν κατά κύριο λόγο σε πιστωτικά
ιδρύµατα, αλλά και σε επιχειρήσεις εκτός χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, τα προγράµµατα αφορούσαν πλειάδα θεµάτων
της εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, αλλά και οριζόντιων γνώσεων µάνατζµεντ και µάρκετινγκ.

∂Ó‰ÔÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
■

Τραπεζική και χρηµατοοικονοµική διοίκηση

■

Ειδικά θέµατα χορηγήσεων

■

SEPA

■

Ενέγγυες πιστώσεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
■

Banking Academy

■

Banking today

■

SEPA

■

Επιχειρηµατικές χορηγήσεις

■

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

CITIBANK
■

European Foundation Certificate in Banking

■

Πωλητές αµοιβαίων κεφαλαίων

■

Οργάνωση πωλήσεων

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
■

H κανονιστική συµµόρφωση στις τράπεζες

■

SEPA

■

Σεµινάριο πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
■

Σύγχρονη τραπεζική

■

Banking & finance – corporate & retail banking

■

Τραπεζικό µάρκετινγκ – Business planning

EFG EUROBANK
■

European Foundation Certificate in Banking

■

Μεταβιβάσιµες πιστώσεις

■

ΟΣΠ 600 – Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις

■

Συστήµατα πληρωµών

ALPHA BANK
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■

Βασιλεία ΙΙ – Λειτουργικός κίνδυνος

■

Βασιλεία ΙΙ – Τυποποιηµένη προσέγγιση

■

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

MARFIN EGNATIA BANK
■

Σεµινάριο πιστοποίησης α1 (λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες)

MILLENNIUM BANK
■

Προετοιµασία για εξετάσεις πιστοποίησης επενδυτικών συµβούλων

HSBC
■

Εισαγωγή στη Βασιλεία ΙΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
■

ΟΣΠ 600 – Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις

EMPORIKI BANK
■

Η Π∆/ΤΕ για την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθµίσεων

GENIKI BANK
■

Αποτροπή ξεπλύµατος χρήµατος

BMW AUSTRIA BANK, GMAC
■

Η λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης στον τοµέα των Αµοιβαίων
Κεφαλαίων (ΟΣΕΚΑ)

ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
■

∆ιοικητική ανάπτυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ
■

Η τράπεζα ως επιχείρηση

MICROSOFT HELLAS
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¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÁÓÒÛÂˆÓ

H κανονιστική συµµόρφωση στις τράπεζες
Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ συνέχισε να προσφέρει το συγκεκριµένο πρόγραµµα – τόσο διατραπεζικά όσο και ενδοεπιχειρησιακά – µε µεγάλη απήχηση: οι νέοι κάτοχοι
του σχετικού πιστοποιητικού το 2007 ανήλθαν σε 70.

European Foundation Certificate in Banking
Στις δύο διοργανώσεις εξετάσεων που είχαν προβλεφθεί για το 2007, για την απόκτηση του ως άνω ευρωπαϊκού πιστοποιητικού (EFCB), συµµετείχαν οι εκπαιδευθέντες σε 12 ενδοεπιχειρησιακές και 1 διατραπεζική διοργάνωση του αντίστοιχου
εκπαιδευτικού προγράµµατος. Το 2007, το πιστοποιητικό απονεµήθηκε σε 325 επιτυχόντες.

∂Î‰ÔÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·

Εκτός από τα εγχειρίδια που εξέδωσε για τις επενδυτικές υπηρεσίες, το ΕΤΙ εµπλούτισε τη σειρά των εκπαιδευτικών εγχειριδίων του µε τις νέες εκδόσεις:
(α) Λειτουργία και υπηρεσίες των Τραπεζικών Συστηµάτων Πληροφοριών
(ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)
(β) Οµοιόµορφες συνήθειες και πρακτική για τις ενέγγυες πιστώσεις (ΟΣΠ 600).

∂ÍÂÙ·ÛÙÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ

Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας
■

Επενδυτικές υπηρεσίες

Σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την πιστοποίηση της
επαγγελµατικής επάρκειας των απασχολουµένων στα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, το ΕΤΙ διοργάνωσε Σεµινάρια Πιστοποίησης για
την ειδικότητα της λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες.
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Επιπλέον, ως αρµόδιο εξεταστικό κέντρο, διοργάνωσε τον πρώτο κύκλο εξετάσεων
για όλα τα πιστοποιητικά, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Εξετάσεων της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η εµπειρία που αποκτήθηκε ήταν
ιδιαίτερα χρήσιµη για όλους τους εµπλεκοµένους, οι οποίοι εργάζονται για τη βελτίωση του συστήµατος των εξετάσεων ενόψει των επόµενων εξεταστικών περιόδων.

■

Ασφαλιστική διαµεσολάβηση

Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για τις προϋποθέσεις-εξετάσεις
που αποδεικνύουν την εµπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές, εµπορικές και επαγγελµατικές γνώσεις των διαµεσολαβητών στην ασφάλιση, το ΕΤΙ αποφασίστηκε να
λειτουργήσει ως εξεταστικό κέντρο για το προσωπικό των τραπεζών-µελών της ΕΕΤ.

ΙΙ. Λοιπές δραστηριότητες
™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
1. °ÂˆÚÁ›·

Σε υλοποίηση συµφωνίας που υπεγράφη µεταξύ της Ένωσης Τραπεζών Γεωργίας
(ABG) και της ΕΕΤ, το ΕΤΙ προσφέρει τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό για το
Κέντρο Τραπεζικής Εκπαίδευσης Γεωργίας (GBTC), του οποίου τα εγκαίνια έγιναν το Σεπτέµβριο 2007. Το Κέντρο, µε έδρα στην Τιφλίδα, θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εµπορικών τραπεζών, του υπόλοιπου χρηµατοπιστωτικού τοµέα της χώρας (οργανισµοί µικροχρηµατοδότησης, Κεντρική Τράπεζα της
Γεωργίας, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, συνταξιοδοτικά ταµεία, χρηµατιστηριακός κλάδος), αλλά και των ιδιωτών που προσβλέπουν
σε σταδιοδροµία στο χρηµατοπιστωτικό χώρο.
Το ΕΤΙ προσφέρει ήδη στο GBTC το δικαίωµα χρήσης του ειδικού προγράµµατος
προετοιµασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης EFCB, υποστηριζόµενο από το τρίτοµο εγχειρίδιο «Foundation Banking Studies» που µεταφράστηκε στην αγγλική.
Πολύ σηµαντική ήταν επίσης η εκπαίδευση των εκπαιδευτών του GBTC για τη διδασκαλία των προγραµµάτων του ΕΤΙ. Οι εκπαιδευτές διδάχθηκαν µεθόδους κατάρτισης και εκπαιδευτικής επικοινωνίας, αρχές εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και µεθόδους δηµιουργίας ασκήσεων και εξετάσεων για την αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευοµένων.
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2. ∫‡ÚÔ˜

Στενή επικοινωνία ανέπτυξε το ΕΤΙ µε το Σύνδεσµο Εµπορικών Τραπεζών Κύπρου, στο πλαίσιο συνεργασίας του µε την ΕΕΤ για συνδροµή σε εκπαιδευτικά θέµατα. Ήδη το Ινστιτούτο διοργάνωσε δύο εξειδικευµένα σεµινάρια (µε θέµα τη Βασιλεία ΙΙ) στη Λευκωσία, για τα µέλη του Συνδέσµου.

™Â Â˘Úˆ·˚Îﬁ Â›Â‰Ô
1. ¢È·ÎÚ·ÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ

■

CERTIFIED

H κοινοπραξία εννέα ευρωπαϊκών φορέων που συντονίζεται από το ΕΒΤΝ για το
κοινοτικό µελετητικό έργο «CERTIfication & Accreditation System for FInancial
Services Sector EDucation and Training» συνέχισε τις εργασίες της για τη δηµιουργία ενός συστήµατος για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων.
Παράλληλα θα προωθήσει την ανάπτυξη ενός νέου πανευρωπαϊκού πιστοποιητικού, βασισµένου σε κριτήρια ικανοτήτων (competences).
Μέχρι το τέλος του έτους αναπτύχθηκε η µεθοδολογία για τη δηµιουργία «competence profiles» για τρεις λειτουργίες του κλάδου, δηλαδή εκείνη της κανονιστικής συµµόρφωσης, του µάνατζµεντ τραπεζικού καταστήµατος και της διαχείρισης
σχέσεων µε την πελατεία. Επίσης διαµορφώθηκε σχέδιο πρότασης για το σύστηµα
πιστοποίησης και διαπίστευσης που αναφέρθηκε πιο πάνω. Σηµειώνεται ότι από
την Ελλάδα συµµετέχουν στο έργο το ΕΤΙ και το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης
(ΕΚΕΠΙΣ).

■

EUROBANQUA

Το ΕΤΙ συµµετείχε στην υλοποίηση του κοινοτικού έργου «EUROpean BAnking
Network for QUality Assurance», υπό το συντονισµό του ΕΒΤΝ, που στοχεύει
στην εφαρµογή του µοντέλου CQAF (Common Quality Assurance Framework)
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, συνδέοντας την
εφαρµογή του µε τις τρέχουσες εξελίξεις για ποιοτική εκπαίδευση στον κλάδο.
Κατά τη διάρκεια του έτους διεξήχθη µελέτη των βέλτιστων πρακτικών που εφαρµόζουν οι εταίροι του προγράµµατος στα τραπεζικά συστήµατα της Ολλανδίας, της
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Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ρουµανίας και της Ελλάδας για ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης. Με βάση αυτές, διατυπώθηκαν 10 Κατευθυντήριες Γραµµές για
τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση, µε έµφαση στις κλαδικές ανάγκες.

■

€QUALIFISE

Το ΕΤΙ συµµετέχει επίσης στο νέο κοινοτικό έργο €QUALIFISE (€uropean
Qualification Assurance League in Financial Services) που συντονίζουν οι ενώσεις €FPA (European Financial Planners Association) και EBTN. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)
στον ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό χώρο και για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν 19 πανεπιστηµιακοί και εκπαιδευτικοί φορείς και σύµβουλοι.
Η πρόταση, που υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2007, εγκρίθηκε από την ΕΕ µε επιτυχία. Από το έργο, διάρκειας 18 µηνών, θα προκύψει µια ∆ιαρκής Επιτροπή που θα
αναλάβει την προώθηση της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και θα διασφαλίσει ότι
η µεθοδολογία µε την οποία οι εθνικοί φορείς θα αντιστοιχίσουν τα επίπεδα του
EQF στα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων θα τηρηθεί οµοιόµορφα και απαρέγκλιτα σε
όλες τις χώρες της ΕΕ.
Στόχοι του έργου, το οποίο στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία, είναι: 1) η δηµιουργία της κατάλληλης µεθοδολογίας ούτως ώστε εκ διαµέτρου αντίθετα εκπαιδευτικά συστήµατα να είναι δυνατό να υπαχθούν στις 8
βαθµίδες του EQF, 2) η συσχέτιση των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων (National
Qualifications Frameworks) µε τις βαθµίδες του EQF, 3) η ανταλλαγή εµπειριών
και καλών πρακτικών, 4) η δηµιουργία συστήµατος για την παρακολούθηση της
διαδικασίας, 5) η δηµιουργία Συµβουλίου (League) που θα προωθήσει την υλοποίηση της διαδικασίας της Κοπεγχάγης και 6) η έναρξη εργασιών του Συµβουλίου,
στο τέλος του Προγράµµατος, τον Ιούνιο 2009.

™Â ÂıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô

■

Λογαριασµός ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που δηµιουργούν οι αυξανόµενες, κάθε
χρόνο, απαιτήσεις για επιστροφή των δαπανών που καταβάλλονται για την εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών, υποβλήθηκε από το ΕΤΙ υπόµνηµα στην
Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Λογαριασµού.
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■

Χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση

Το Σωµατείο Επιχειρηµατικότητα Νέων (ΣΕΝ), στο οποίο εντάχθηκε η ΕΕΤ το
2007, προωθεί την εισαγωγή της επιχειρηµατικότητας ως αντικειµένου µαθητείας
στο σχολείο. Αναπτύσσει ποικίλα ολιγόωρα και ευέλικτα προγράµµατα, για κάθε
σχολική ηλικία, ένα από τα οποία είναι το πρόγραµµα «Banks in Action». Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου, έχει στόχο να τους εξοικειώσει και
να τους µυήσει στον κόσµο της τραπεζικής επιχείρησης, και υποστηρίζεται στην
Ελλάδα από τη Citibank και την ΕΕΤ.
Το ΕΤΙ διοργάνωσε, το Σεπτέµβριο 2007, ηµερίδα εκπαίδευσης εθελοντών από τράπεζες για τη διδασκαλία του προγράµµατος και ανέλαβε τη µετάφραση και έκδοση του εγχειριδίου για τους εθελοντές.
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