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Ι.
Οι εξελίξεις
στο θεσµικό – κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του Τραπεζικού Συστήµατος

Εισαγωγή
Το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των
κεφαλαιαγορών παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια πολύ µεγάλη κινητικότητα σε
διεθνές και κοινοτικό επίπεδο. Oι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν καθοριστικά το αντίστοιχο εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο.
Σε διεθνές επίπεδο, η υιοθέτηση κανόνων από διεθνείς οργανισµούς και fora επηρεάζει σηµαντικά τη διαµόρφωση του εθνικού ρυθµιστικού πλαισίου είτε αυτοτελώς, όπως συνέβη – εν µέρει – µε τις Συστάσεις της FATF για την καταπολέµηση
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, είτε µέσω της επιρροής που ασκούν οι κανόνες του στη διαµόρφωση του κοινοτικού ρυθµιστικού πλαισίου, όπως συνέβη µε το Νέο Σύµφωνο της
Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από το IASB.
Σε κοινοτικό επίπεδο αναλήφθηκαν πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του 2004 στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Προγράµµατος ∆ράσης για τις
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες, το οποίο υιοθετήθηκε το 1999 και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2005. Ταυτόχρονα, σε κοινοτικό επίπεδο, εκτός από τις πράξεις
που υιοθετούνται από τα κοινοτικά όργανα, µε τις οποίες προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συνθήκης, υιοθετούνται επίσης κατευθυντήριες γραµµές από τις δύο νέες επιτροπές που συστάθηκαν στο πλαίσιο της
διαδικασίας Lamfalussy, δηλαδή την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Aρχών
Κεφαλαιαγορών (CESR) και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών
Aρχών (CEBS), οι οποίες δεν έχουν µεν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα, αλλά ενσωµατώνονται στις εθνικές έννοµες τάξεις των µελών τους.
Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο υιοθετούνται πρωτοβουλιακά νοµοθετικά µέτρα για
τη ρύθµιση συγκεκριµένων θεµάτων, τα οποία είτε δεν ρυθµίζονται σε κοινοτικό
επίπεδο είτε ρυθµίζονται εν µέρει.
Aποτέλεσµα όλων των προαναφερθέντων, οι τροποποιήσεις που λαµβάνουν χώρα
στο ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και την εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυµάτων και των κεφαλαιαγορών και η ανάγκη συµµόρφωσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων µε αυτά, έχουν αποκτήσει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία.
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Η ΕΕΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις που συντελούνται στο ρυθµιστικό πλαίσιο του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και συµµετέχει στη διαµόρφωσή του σε πολλαπλά επίπεδα. Εκτός από την εκπροσώπησή της σε ενώσεις του πιστωτικού τοµέα σε διεθνές
και ευρωπαϊκό επίπεδο, συµµετέχει στη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία σε εθνικό επίπεδο αναφορικά µε νοµοσχέδια που πραγµατεύονται τη λειτουργία και το
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών των µελών της, εκφράζοντας και προωθώντας τις θέσεις των µελών της. Οι ανάγκες που προκύπτουν για την ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή των ρυθµιστικών απαιτήσεων που διαµορφώνονται, προϋποθέτουν σε
κάθε περίπτωση την άµεση παρακολούθηση των εξελίξεων που συντελέστηκαν ή
πρόκειται να συντελεστούν, αλλά και των επιπτώσεών τους στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες ρυθµιστικές εξελίξεις που έλαβαν
χώρα σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2004, στη λειτουργία και την εποπτεία των τραπεζών, τη λειτουργία και την εποπτεία των κεφαλαιαγορών, τα θέµατα προστασίας καταναλωτή, τα συστήµατα πληρωµών, τα νοµικά θέµατα, τα φορολογικά και τα λογιστικά θέµατα, και τον τοµέα της ασφάλειας
των τραπεζικών συναλλαγών.
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Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
∆Ô Ó¤Ô ™‡ÌÊˆÓÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ·

Η Επιτροπή της Βασιλείας, µετά από πέντε χρόνια διαβουλεύσεων µε τους φορείς
της αγοράς, δηµοσίευσε στις 26 Απριλίου 2004 το τελικό κείµενο του νέου Συµφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙ». Το νέο Σύµφωνο επιφέρει ριζικές αλλαγές στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και καταργεί σχεδόν εξ ολοκλήρου το Σύµφωνο του 1988.
Με το τελικό κείµενο του νέου Συµφώνου παρατάθηκε κατά ένα έτος (τέλη 2007) η
ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των προηγµένων µεθόδων για τον πιστωτικό και
λειτουργικό κίνδυνο και τροποποιήθηκαν µερικώς τα ελάχιστα όρια του ύψους των
ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε το υφιστάµενο πλαίσιο κατά τα τρία πρώτα έτη εφαρµογής του Συµφώνου.
∆¤ÏË 2005

∆¤ÏË 2006

∆¤ÏË 2007

∆¤ÏË 2008

£ÂÌÂÏÈÒ‰Ë˜

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜

95%

90%

80%

¶ÚÔËÁÌ¤ÓË

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜

¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜

90%

80%

Επίσης η Επιτροπή της Βασιλείας επιβεβαίωσε στο τελικό κείµενο την ανάγκη επανεξέτασης της βαθµονόµησης (calibration) του νέου Συµφώνου. Μάλιστα πρόθεσή
της είναι η επιβολή ενός συντελεστή προσαρµογής (scaling factor) των κεφαλαιακών
απαιτήσεων στη µέθοδο εσωτερικών αξιολογήσεων, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί
βάσει των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν κατά την περίοδο της παράλληλης
εφαρµογής.
Οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του τελικού κειµένου σε σχέση µε το τελευταίο
κείµενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας αφορούν:
■

την τροποποίηση του πλαισίου των µεθόδων εσωτερικής αξιολόγησης: διακριτή µεταχείριση των αναµενόµενων (EL) και των µη αναµενόµενων ζηµιών (UL) (υπό α), και

■

τη µερική τροποποίηση και απλοποίηση του πλαισίου για την τιτλοποίηση
απαιτήσεων (υπό β).
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(α) Η τροποποίηση του πλαισίου των µεθόδων εσωτερικής αξιολόγησης αφορά τις
τροποποιήσεις που επέρχονται στις συναρτήσεις υπολογισµού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων βάσει των µεθόδων εσωτερικών αξιολογήσεων (υπό i), και τη µεταχείριση του πλεονάσµατος/ελλείµµατος των προβλέψεων σε σχέση µε τις αναµενόµενες
ζηµίες (υπό ii).
(i) Οι αλλαγές αφορούν τον υπολογισµό των σταθµισµένων κατά τον πιστωτικό
κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού ως εξής:
■

Ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων, κρατών και πιστωτικών ιδρυµάτων: τροποποιείται αφενός η συνάρτηση προσαρµογής της εναποµένουσας διάρκειας µέχρι τη λήξη (maturity adjustment) και αφετέρου αφαιρείται από τη
συνάρτηση υπολογισµού της κεφαλαιακής απαίτησης το µέρος που αντιστοιχεί στις αναµενόµενες ζηµίες.

■

Ανοίγµατα εξειδικευµένης χρηµατοδότησης (specialized lending) και ανοίγµατα χρηµατοδότησης εµπορικών ακινήτων υψηλού κινδύνου (high volatility commercial real estate): δεδοµένου ότι η µέθοδος των προκαθορισµένων
κατηγοριών (slotting criteria approach) παρέχει εκ των προτέρων καθορισµένους συντελεστές, η νέα στάθµιση αφαιρεί από τους εν λόγω συντελεστές το
ποσοστό που αντιστοιχεί στις αναµενόµενες ζηµίες.

■

Ανοίγµατα χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής: αντίστοιχες µε τις παραπάνω αλλαγές επέρχονται και στις συναρτήσεις υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα εν λόγω ανοίγµατα. Επιπρόσθετα τροποποιείται εν µέρει ο υπολογισµός του συντελεστή συσχέτισης (correlation) για τα λοιπά
ανοίγµατα χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής (other retail).

■

Συµµετοχές εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών: στη µέθοδο της προσέγγισης βάσει των παραµέτρων PD/LGD, το µέρος εκείνο των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αντιστοιχεί στις αναµενόµενες ζηµίες θα πρέπει να αφαιρείται
50% από τα βασικά και 50% από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια.

■

Στην κατηγορία των λοιπών ανοιγµάτων προβλέπεται η διατήρηση του συντελεστή στάθµισης 100% µε αντιµετώπιση του συνολικού ανοίγµατος ως
µη αναµενόµενων ζηµιών.

(ii) Η µεταχείριση του πλεονάσµατος/ελλείµµατος των προβλέψεων σε σχέση
µε τις αναµενόµενες ζηµίες: Σύµφωνα µε την υπό ανάλυση τροποποίηση, σε
περίπτωση που το άθροισµα των γενικών και ειδικών προβλέψεων υπολείπεται
των αναµενόµενων ζηµιών, η διαφορά (shortfall amounts) θα αφαιρείται 50%
από τα βασικά και 50% από τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια. Αντίθετα, σε
περίπτωση που το άθροισµα των γενικών και ειδικών προβλέψεων υπερβαίνει
τις αναµενόµενες ζηµίες, το πλεόνασµα (excess amounts) θα περιλαµβάνεται
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στα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια µέχρι ένα ποσοστό του συνόλου των κατά τον κίνδυνο σταθµισµένων στοιχείων, το οποίο δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί.
Προκειµένου να υπολογιστεί το πλεόνασµα/έλλειµµα των προβλέψεων σε σχέση µε τις αναµενόµενες ζηµίες, οι τράπεζες θα πρέπει να προσδιορίζουν τις
αναµενόµενες ζηµίες ως το γινόµενο των παραµέτρων PD, LGD και EAD και
στη συνέχεια να συγκρίνουν το αποτέλεσµα µε το σύνολο των προβλέψεων που
έχουν σχηµατίσει (περιλαµβανοµένων των ειδικών κατά αντισυµβαλλόµενο ή
χαρτοφυλάκιο προβλέψεων και των γενικών προβλέψεων και εξαιρουµένων
των προβλέψεων για συµµετοχές εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών).
Επισηµαίνεται ότι ο υφιστάµενος περιορισµός στη χρήση των συµπληρωµατικών
στοιχείων, σύµφωνα µε τον οποίο το άθροισµα αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 100% των βασικών στοιχείων, διατηρείται.
Τέλος ειδικές διατάξεις ρυθµίζουν το θέµα του υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυµάτων που θα εφαρµόζουν παράλληλα – σε µεταβατική ή πάγια βάση – την τυποποιηµένη προσέγγιση και την προσέγγιση των εσωτερικών συστηµάτων διαβάθµισης.
(β) Η Επιτροπή της Βασιλείας, ανταποκρινόµενη στην κριτική των φορέων της αγοράς αναφορικά µε την περιπλοκότητα, τις δυσχέρειες υλοποίησης, αλλά και την
απουσία συνοχής του πλαισίου για τις τιτλοποιηµένες απαιτήσεις, αποφάσισε να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις. Το πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι τιτλοποιηµένων απαιτήσεων για τις τράπεζες που θα υιοθετήσουν τη µέθοδο
των εσωτερικών αξιολογήσεων τροποποιείται µε το τελικό κείµενο στα εξής σηµεία:
■

Εισάγεται νέα µέθοδος αποκλειστικά για τη µεταχείριση των πιστωτικών
ενισχύσεων (credit enhancement) και των ταµειακών διευκολύνσεων
(liquidity facilities) για τα µη αξιολογηµένα χαµηλού κινδύνου ανοίγµατα
σε ορισµένες κατηγορίες τιτλοποιηµένων απαιτήσεων (Internal Assessment
Approach).

■

Εισάγεται εναλλακτική – και ουσιαστικά απλοποιηµένη – µέθοδος όσον
αφορά τη µέθοδο της εποπτικής φόρµουλας (supervisory formula) για όλα
τα µη αξιολογηµένα τιτλοποιηµένα ανοίγµατα.

■

Παρέχεται µεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά µε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι εκχωρητέων λογαριασµών απαιτήσεων (purchased receivables),
προκειµένου να διευκολυνθεί ο υπολογισµός του ορίου K IRB.

■

Τα τιτλοποιηµένα ανοίγµατα, για τα οποία υφίσταται εξωτερική αξιολόγηση,
θα αντιµετωπίζονται για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας µε τη στηριζόµενη στις αξιολογήσεις µέθοδο (ratings based approach), τόσο από τις µετα-
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βιβάζουσες όσο και από τις επενδύτριες τράπεζες και ανεξάρτητα από το αν
υπολείπονται ή υπερβαίνουν το όριο K IRB.
■

Τέλος προβλέπεται η αλλαγή του κριτηρίου εφαρµογής της χαµηλότερης
κλίµακας συντελεστών στάθµισης κινδύνων που βασίζεται στις αξιολογήσεις µεθόδου µε αντικατάσταση του κριτηρίου T (thickness) του ανοίγµατος από το κριτήριο της άµεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (seniority).

∞Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛÂ ﬁ,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Î¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜

Με το κείµενο αυτό η Επιτροπή της Βασιλείας αποβλέπει στη διαµόρφωση κοινής
προσέγγισης των εποπτικών αρχών κατά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου για τους τραπεζικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, οι τραπεζικοί όµιλοι
θα επιτρέπεται να προβαίνουν σε εκπλήρωση των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις σηµαντικές θυγατρικές τους σε ατοµική βάση, ενώ η εκπλήρωση σε
ενοποιηµένη βάση θα αφορά τις λοιπές θυγατρικές. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
εξέδωσε τις εξής βασικές αρχές:
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■

Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου για τις διασυνοριακά δραστηριοποιούµενες τράπεζες θα πραγµατοποιείται σε συµµόρφωση µε το πρόσφατο κείµενο της Επιτροπής της Βασιλείας
«Θεµελιώδεις αρχές για τη διασυνοριακή εφαρµογή του νέου Συµφώνου».

■

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ορθότητα των διαδικασιών διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου και τη συναφή κεφαλαιακή επάρκεια σε όλα τα επίπεδα ενός οµίλου.

■

Κάθε θυγατρική επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίζει την κεφαλαιακή ευρωστία της σε ατοµική βάση.

■

Στο µέτρο του δυνατού, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν την
εφαρµογή των ανωτέρω αρχών µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, τόσο για τους
εποπτευόµενους τραπεζικούς οµίλους όσο και για τις ίδιες.

∂ÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¢§¶ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛË˜
ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, το σωρευτικό κέρδος ή ζηµία επί διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου θα αναγνωρίζεται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια. Επίσης, όταν µία µείωση της εύλογης αξίας ενός διαθέσιµου προς
πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου έχει αναγνωριστεί απευθείας
στα ίδια κεφάλαια και αποδεικνύεται µε αντικειµενικό τρόπο ότι εκείνο το περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση αξίας, η σωρευτική ζηµία που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια θα αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, έστω και αν το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο δεν έχει διαγραφεί. H Επιτροπή της Βασιλείας προτρέπει τις εθνικές εποπτικές αρχές να προβούν στις ακόλουθες διευθετήσεις αναφορικά µε την επίπτωση
της εφαρµογής των ∆ΛΠ στο πλαίσιο εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων:
■

Μη προσαρµογή για εποπτικούς λόγους της αποµείωσης αξίας στοιχείων
(impairment losses), η οποία συνεπάγεται τη µείωση των βασικών ιδίων
κεφαλαίων (tier 1).

■

Μη ένταξη στον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων για λόγους κεφαλαιακής
επάρκειας των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών µετά από φόρους επί των δανείων και πιστώσεων που περιλαµβάνονται στο διαθέσιµο
προς πώληση χαρτοφυλάκιο.

■

Μερική συµπερίληψη στον ορισµό των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων (tier 2) των εξ αποτιµήσεως κερδών προ φόρων από µετοχικούς τίτλους,
οι οποίοι περιλαµβάνονται στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, και
αντίστοιχα αφαίρεση των µη πραγµατοποιηθεισών ζηµιών µετά τους φόρους από τα βασικά ίδια κεφάλαια (tier 1).

■

Τέλος, κατά την ευχέρεια των εθνικών εποπτικών αρχών οι χρεωστικοί τίτλοι, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο
µπορούν να αντιµετωπιστούν είτε ως δάνεια είτε ως µετοχικοί τίτλοι.

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτρέπει επίσης τις εθνικές εποπτικές αρχές να µεταχειρίζονται ενιαία τυχόν συσσωρευµένο κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει από συναλλαγή, για την οποία δηµιουργείται µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών επί
ενός διαθέσιµου προς πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Για
παράδειγµα, αν το κέρδος επί του αντισταθµιζόµενου στοιχείου αναγνωρίζεται στα
συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, οι ζηµίες θα πρέπει επίσης να επιφέρουν προσαρµογή των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας, η εφαρµογή της αρχής της εύλογης αξίας στα πλαίσια των ∆ΛΠ 16 και 40 (αποτίµηση των
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παγίων προς εκµετάλλευση και των ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων) αναφορικά µε
τη µερική αναγνώριση των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών.
Ο προσδιορισµός του ύψους του ανοίγµατος για σκοπούς υπολογισµού των κατά τον
κίνδυνο σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να µην υπολείπεται του ποσού κατά το οποίο θα µειωνόταν το ύψος των
ιδίων κεφαλαίων στην περίπτωση που η τράπεζα θα προέβαινε σε διαγραφή της
σχετικής απαίτησης.
Επίσης διευκρινίζεται ότι η µεταχείριση των τιτλοποιηµένων απαιτήσεων για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να διακρίνεται από την αντίστοιχη µεταχείριση για λογιστικούς λόγους.

™˘ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓÔ˘˜

Σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, η Επιτροπή
Συστηµάτων Πληρωµών και ∆ιακανονισµού (CPSS) της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών και η ∆ιεθνής Οργάνωση Ρυθµιστικών Αρχών Κεφαλαιαγορών (IOSCO)
δηµοσίευσαν το Νοέµβριο 2004 κείµενο Συστάσεων για τους Κεντρικούς Αντισυµβαλλοµένους.
Στο κείµενο αυτό αναλύεται ο ρόλος των κεντρικών αντισυµβαλλοµένων στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίων και οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται. Ως κεντρικός αντισυµβαλλόµενος νοείται ο οργανισµός, ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ των
ιδρυµάτων ενός συστήµατος και δρα ως αποκλειστικός αντισυµβαλλόµενος αυτών
των ιδρυµάτων όσον αφορά τις εντολές διενέργειας πράξεων σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα, αποτελώντας τον αγοραστή για τον πωλητή και τον πωλητή για τον αγοραστή.
Στο τέταρτο και σηµαντικότερο µέρος του κειµένου παρουσιάζονται οι 15 συστάσεις, οι οποίες αφορούν το νοµικό πλαίσιο, τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τις υποχρεώσεις αναφορικά µε τη χρήση εξασφαλίσεων, την επάρκεια των οικονοµικών
πόρων των κεντρικών αντισυµβαλλοµένων, τις διαδικασίες σε περίπτωση πτώχευσης, τους επενδυτικούς κινδύνους και τους κινδύνους θεµατοφυλακής, το λειτουργικό κίνδυνο, το διακανονισµό του χρηµατικού σκέλους των συναλλαγών, τους κινδύνους που αφορούν τη διασύνδεση περισσότερων κεντρικών αντισυµβαλλοµένων,
τη διοικητική οργάνωση του συστήµατος, τη διαφάνεια και θέµατα ρυθµιστικών
παρεµβάσεων και επίβλεψης.
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2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∆Ú›ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· –
£¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ﬁ„ÂÈ˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσιοποίησε, το Μάρτιο 2004, κείµενο, µε το οποίο τοποθετήθηκε στα σχόλια που υπέβαλαν οι φορείς της αγοράς στο τρίτο κείµενο διαβούλευσης. Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν µεταξύ άλλων τα εξής:
■

το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής (υπό α)

■

την εποπτεία σε ενοποιηµένη και υποενοποιηµένη βάση (υπό β)

■

τις διακριτικές ευχέρειες των εποπτικών αρχών κατά την εφαρµογή του
Συµφώνου (υπό γ)

■

τη µέθοδο εσωτερικών αξιολογήσεων (υπό δ)

■

τις τεχνικές άµβλυνσης του πιστωτικού κινδύνου (υπό ε)

■

το λειτουργικό κίνδυνο (υπό στ)

■

τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης του 2ου Πυλώνα (υπό ζ)

■

τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του 3ου Πυλώνα (υπό η)

(α) Παρά το χρονοβόρο χαρακτήρα της διαδικασίας που απαιτείται για την υιοθέτηση της Οδηγίας, προσδοκάται ότι θα τηρηθεί η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής
της Οδηγίας από τα τέλη του 2006. Τονίζεται δε ότι η Επιτροπή προτίθεται να απλοποιήσει σε µεγάλη έκταση το κείµενο του σχεδίου πρότασης Οδηγίας.
(β) Το νέο πλαίσιο θα εφαρµόζεται σε ενοποιηµένη και υποενοποιηµένη βάση σε
επίπεδο κράτους-µέλους, µε παράλληλη διατήρηση της δυνατότητας εκχώρησης
της εποπτείας, σε ατοµική βάση, στις εποπτικές αρχές του κράτους-µέλους καταγωγής. Εντούτοις, αναγνωρίζοντας ότι η εποπτεία σε υποενοποιηµένη βάση εντός
ενός οµίλου µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επαχθής, η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει σχετική απαλλαγή πλην (i) των περιπτώσεων που η οικεία εποπτική αρχή
κρίνει αναγκαία την εποπτεία σε υποενοποιηµένη βάση και (ii) των περιπτώσεων
υπο-οµίλων µε θυγατρική σε τρίτη χώρα.
(γ) Η Επιτροπή δεσµεύτηκε να συνεργαστεί µε τις εθνικές εποπτικές αρχές για τη
– στο µέτρο του δυνατού – µείωση των εκτεταµένων ευχερειών που προβλέπει το
νέο Σύµφωνο. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών (CEBS).
(δ) Η Επιτροπή συνηγορεί στην τροποποίηση του πλαισίου των µεθόδων εσωτερικής αξιολόγησης για τη διακριτή µεταχείριση των αναµενόµενων (EL) και µη αναµενόµενων ζηµιών (UL) και στη συµπερίληψη στα συµπληρωµατικά κεφάλαια των

23

προβλέψεων µέχρι ενός ορίου που δεν θα αποτελεί ποσοστό των συµπληρωµατικών
ιδίων κεφαλαίων, αλλά των κατά τον κίνδυνο σταθµισµένων στοιχείων. Σε συνέχεια
συναφών παρατηρήσεων των φορέων της αγοράς, η Επιτροπή θα απλοποιήσει και
θα καταστήσει πιο συνεκτικό το πλαίσιο µεταχείρισης των ανοιγµάτων χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής. Πάντως δεν πρόκειται να τροποποιήσει τις καµπύλες
συντελεστών στάθµισης κινδύνων.
Ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των πιστωτικών ιδρυµάτων για ευνοϊκότερη µεταχείριση των συµµετοχών σε επιχειρήσεις, η Επιτροπή θα διαµορφώσει µια εναλλακτική ευνοϊκότερη προσέγγιση για τις συµµετοχές σε επιχειρήσεις επικουρικών τραπεζικών εργασιών.
Η εναρµόνιση της µεταχείρισης των χορηγήσεων σε ΜΜΕ που περιλαµβάνονται
στα ανοίγµατα λιανικής τραπεζικής και εκείνων που περιλαµβάνονται στα ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων, επιτυγχάνεται µε τη δυνατότητα µείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων στη δεύτερη περίπτωση κατά 10% για τις ΜΜΕ µε κύκλο εργασιών µικρότερο των € 50 εκ. και 20% για τις µικρότερες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή
δεν έκανε δεκτό το αίτηµα διαµόρφωσης πρόσθετης κατηγορίας συντελεστών κινδύνου στην τυποποιηµένη µέθοδο για τις απαιτήσεις έναντι ΜΜΕ που περιλαµβάνονται στα ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων.
(ε) Στο τελικό σχέδιο της πρότασης Οδηγίας θα διευρυνθεί η κατηγορία των αποδεκτών εγγυητών πέραν των κεντρικών κυβερνήσεων, µε τη συµπερίληψη και άλλων οντοτήτων του δηµοσίου τοµέα και ορισµένων πολυµερών αναπτυξιακών τραπεζών. Η Επιτροπή, παρά τις αντίθετες απόψεις των φορέων της αγοράς, δεν θα
επεκτείνει την αναγνώριση των µη χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων στην τυποποιηµένη µέθοδο και δεν θα διευρύνει την υφιστάµενη αναγνώριση στη θεµελιώδη µέθοδο των εσωτερικών αξιολογήσεων.
(στ) Η Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στο αίτηµα των τραπεζών, δεσµεύτηκε να παρακολουθεί τη δυνατότητα χρήσης άλλων τεχνικών άµβλυνσης του λειτουργικού
κινδύνου, καθώς επίσης και την περαιτέρω αναγνώριση των αποτελεσµάτων ασφαλιστικών προγραµµάτων. Για το θέµα της αναγκαίας συνεργασίας των οικείων εποπτικών αρχών κατά την πιστοποίηση και έγκριση των εξελιγµένων µεθόδων για τις
τράπεζες που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, η Επιτροπή θα διαµορφώσει εδική διάταξη.
(ζ) Η Επιτροπή δεν αποδέχθηκε το αίτηµα των φορέων της αγοράς να εφαρµόζεται η διαδικασία εποπτικής εξέτασης σε επίπεδο οµίλου/υπο-οµίλου στην ΕΕ. Αντίθετα η διαδικασία του 2ου πυλώνα θα τυγχάνει εφαρµογής σε επίπεδο οµίλου/υποοµίλου εντός κάθε κράτους-µέλους. ∆εκτή έγινε ωστόσο η πρόταση για την επέκταση του µοντέλου της συντονίστριας εποπτικής αρχής που εισάγει η Οδηγία
2002/87/ΕΚ, µε τη συµπερίληψη σχετικών διατάξεων στην υπό εκπόνηση Οδηγία.

24

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην εποπτική αναγνώριση των µεθόδων των εσωτερικών αξιολογήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και της προηγµένης µεθόδου για το
λειτουργικό κίνδυνο.
Η Επιτροπή υπογράµµισε την ελευθερία δράσης που πρέπει να απολαµβάνουν τα
πιστωτικά ιδρύµατα – µε την προϋπόθεση να ικανοποιείται η εποπτική αρχή – κατά
το σχεδιασµό και εφαρµογή του συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ΣΕΑΚΕ).
(η) Η Επιτροπή, σε συνέχεια σχετικής κριτικής διευκρίνισε ότι δεν θα υφίσταται
γενική υποχρέωση των µητρικών επιχειρήσεων να δηµοσιοποιούν στοιχεία στα
πλαίσια των υποχρεώσεων του τρίτου πυλώνα για τις θυγατρικές επιχειρήσεις τους
σε ατοµική και υποενοποιηµένη βάση.

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙËÓ ∂∂

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών έδωσε στη δηµοσιότητα
κείµενο διαβούλευσης σχετικά µε την εφαρµογή του δεύτερου πυλώνα του νέου
Συµφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την Επιτροπή, η διαδικασία του δεύτερου πυλώνα έχει δύο επιµέρους διαστάσεις:
■

τη διαµόρφωση από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα συστήµατος εσωτερικής
αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, και

■

τη διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών
ιδρυµάτων από τις εποπτικές αρχές.

Στο κείµενο καταγράφονται έντεκα αρχές βέλτιστης πρακτικής αναφορικά µε τις
δύο διαστάσεις του δεύτερου πυλώνα, ενώ υπογραµµίζεται η άµεση διασύνδεση
των δύο, η οποία καθιστά επιτακτική τη συνεργασία εποπτικών αρχών και πιστωτικών ιδρυµάτων.

¶Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε στα τέλη Σεπτεµβρίου µνηµόνιο συνεργασίας µε
την Αµερικανική Αρχή Εποπτείας των Αποταµιευτικών και Συνεταιριστικών Τραπεζών (Office of Thrift Supervision). Με το µνηµόνιο η Αµερικανική Αρχή καθίσταται
συµβαλλόµενο µέρος της αρχικής συµφωνίας του 1999 για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η συµφωνία περιέχει διατάξεις αναφορικά µε:
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■

το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών και διαβούλευσης επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος,

■

τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, και

■

τη διασφάλιση του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών.

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÚ› ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜
ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Η Τράπεζα της Ελλάδος, υιοθετώντας τη διεθνή πρακτική διαβούλευσης µε τους
ενδιαφερόµενους φορείς πριν από την έκδοση µιας νοµοθετικής πράξης και αποβλέποντας στη βέλτιστη ενσωµάτωση του νέου πλαισίου περί κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων (Βασιλεία ΙΙ), έδωσε στη δηµοσιότητα τον Οκτώβριο 2004 έγγραφα διαβούλευσης, µε τα οποία αφενός γνωστοποίησε τις θέσεις της
Τράπεζας της Ελλάδος σε σειρά θεµάτων και αφετέρου ζήτησε τις απόψεις και τις
τοποθετήσεις των τραπεζών σε συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν την εφαρµογή του πυλώνα Ι, καθώς και τις διακριτικές ευχέρειες που προτίθεται να ενεργοποιήσει η ΤτΕ όσον αφορά το πλαίσιο για το λειτουργικό κίνδυνο.
Το ∆εκέµβριο ακολούθησε η δηµοσίευση ενός ακόµα εγγράφου διαβούλευσης αναφορικά µε τις Βασικές Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη της Μεθόδου των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (ΜΕ∆).
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Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
και χρηµαταγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ

Τον Απρίλιο εκδόθηκε η Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών
µέσων, µε την οποία καταργείται η Οδηγία 93/22/ΕΟΚ και επέρχονται τροποποιήσεις στις Οδηγίες 85/611/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 2000/12/ΕΚ. Με την Οδηγία αυτή
επέρχονται σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το καθεστώς παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες. Η παροχή επενδυτικών
συµβουλών περιλαµβάνεται πλέον στις (κύριες) επενδυτικές υπηρεσίες, ενώ καθιερώνεται νέα (κύρια) επενδυτική υπηρεσία που συνδέεται µε τη λειτουργία Πολυµερούς Μηχανισµού ∆ιαπραγµάτευσης (ΠΜ∆).
Η καθιέρωση της υπηρεσίας αυτής κρίθηκε αναγκαία, λόγω της αναγνώρισης της
εµφάνισης παράλληλα µε τις ρυθµιζόµενες αγορές, µιας νέας γενιάς οργανωµένων
συστηµάτων διαπραγµάτευσης, οι οποίες έπρεπε επίσης να ρυθµιστούν ειδικά. Παράλληλα, στον κατάλογο των χρηµατοπιστωτικών µέσων περιλαµβάνονται πλέον
ορισµένα παράγωγα επί εµπορευµάτων και άλλα παράγωγα.
Στην Οδηγία ρυθµίζονται λεπτοµερώς οι όροι για τη χορήγηση άδειας και τη λειτουργία των επιχειρήσεων επενδύσεων. Ειδικότερα καθιερώνονται διατάξεις για τα
πρόσωπα που πραγµατικά διευθύνουν την επιχείρηση, τις οργανωτικές απαιτήσεις
που πρέπει να πληροί µια επιχείρηση επενδύσεων, τη διαδικασία διαπραγµάτευσης
και την οριστικοποίηση των συναλλαγών σε ΠΜ∆, για τις συγκρούσεις συµφερόντων και τις υποχρεώσεις επαγγελµατικής δεοντολογίας, για τις υποχρεώσεις των
εταιρειών όταν ορίζουν συνδεδεµένους αντιπροσώπους και για τις συναλλαγές
τους µε επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους.
Επιπλέον καθιερώνονται διατάξεις για τις ρυθµιζόµενες αγορές και ειδικότερα για
την άδεια λειτουργίας τους, τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση της ρυθµιζόµενης
αγοράς και τις προϋποθέσεις διαφάνειας που πρέπει να τηρούνται πριν και µετά τη
διαπραγµάτευση, ενώ, τέλος, ρυθµίζονται τα θέµατα καθορισµού των αρµόδιων αρχών και οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών διαφορετικών κρατών-µελών και τρίτων χωρών.
Στην Οδηγία γίνεται πλέον σαφής διαχωρισµός µεταξύ επαγγελµατιών και ιδιωτών
επενδυτών, γεγονός που έχει σηµασία σε ό,τι αφορά την απαλλαγή των επιχειρήσεων επενδύσεων από την εφαρµογή ορισµένων από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται
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µε τη νέα Οδηγία. Στο παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να χαρακτηριστεί ένας επενδυτής ως επαγγελµατίας.
Στο επίπεδο 2 εκδόθηκαν εντός του 2004, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy,
τέσσερα κείµενα διαβούλευσης της CESR για τα τεχνικού χαρακτήρα µέτρα της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ. Τα κείµενα αυτά αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισµό των
επενδυτικών συµβουλών, τους κανόνες συµπεριφοράς που οφείλουν να τηρούν οι
επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, τις απαιτήσεις
διαφάνειας που πρέπει να τηρούνται κατά την εσωτερικοποίηση (internalization),
την εκτέλεση των εντολών των πελατών, την τήρηση αρχείων και το βάρος απόδειξης, την υποχρέωση τήρησης µαγνητοφωνηµένων αρχείων, την ανάθεση επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους, τη σύγκρουση συµφερόντων, τις µεθόδους έγκαιρης και
έγκυρης αναφοράς των πραγµατοποιούµενων χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών,
τη ρευστότητα των αγορών και την υποχρέωση των αρµόδιων αρχών για ανταλλαγή πληροφόρησης.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ‰ÂÏÙ›Ô

Τον Απρίλιο 2004 εκδόθηκε, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy, ο Κανονισµός
809/2004 της Επιτροπής, στον οποίο περιέχονται εκτελεστικού χαρακτήρα µέτρα
του επιπέδου 2 για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο. Συγκεκριµένα, µε τον Κανονισµό καθορίζονται οι πληροφορίες που
πρέπει να περιέχονται κατά περίπτωση στο ενηµερωτικό δελτίο, η µορφή και ο τρόπος δηµοσίευσής του, οι πληροφορίες που ενσωµατώνονται µέσω παραποµπής στο
ενηµερωτικό δελτίο και η διάδοση των σχετικών διαφηµίσεων. Παράλληλα ο Κανονισµός περιέχει ρυθµίσεις για την αποφυγή της επανάληψης πληροφοριών στις περιπτώσεις, στις οποίες το ενηµερωτικό δελτίο αποτελείται από χωριστά έγγραφα
σύµφωνα µε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ.
Ο Κανονισµός περιλαµβάνει 19 παραρτήµατα, από τα οποία τα 17 αποτελούν πρότυπα ενηµερωτικά δελτία ανάλογα µε το είδος του εκδότη και των κινητών αξιών,
και τα άλλα δύο περιέχουν πίνακα συνδυασµών προτύπων ενηµερωτικών δελτίων
και κατάλογο ειδικών εκδοτών αντίστοιχα.
Σηµειώνεται επίσης ότι, στις αρχές Μαρτίου 2004, η CESR έθεσε σε διαβούλευση
σχέδιο κειµένου αναφορικά µε τη θεµατολογία των κατευθυντήριων γραµµών του
επιπέδου 3, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµοιόµορφη εφαρµογή συγκεκριµένων
διατάξεων του Κανονισµού από τα κράτη-µέλη. Το αποτέλεσµα των εργασιών της
CESR στο επίπεδο 3 θα συνίσταται σε νοµικά µη δεσµευτικού χαρακτήρα µέτρα, τα
οποία τα µέλη της CESR θα υιοθετήσουν στην εθνική έννοµη τάξη τους.
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∫·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜

Τον Απρίλιο 2004 εκδόθηκε, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy, η Οδηγία
2004/72/EK της Επιτροπής, στην οποία περιέχονται εκτελεστικού χαρακτήρα µέτρα του επιπέδου 2 για την εφαρµογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ αναφορικά µε την
κατάχρηση αγοράς. Σηµειώνεται ότι σε επίπεδο 2 είχαν ήδη εκδοθεί εντός του 2003
δύο ακόµη Οδηγίες και ένας Κανονισµός. Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/72/ΕΚ
θεσπίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη οι αρµόδιες αρχές όταν εξετάζουν εάν µπορούν ή όχι να αποδεχθούν ως µη αντιτιθέµενη στους κανόνες περί κατάχρησης της αγοράς µια συγκεκριµένη πρακτική και ρυθµίζονται οι διαδικασίες
διαβούλευσης και δηµοσιοποίησης των σχετικών αποφάσεων των αρµόδιων αρχών.
Επίσης περιέχονται ρυθµίσεις για τον ορισµό των εµπιστευτικών πληροφοριών
σχετικά µε παράγωγα µέσα εµπορευµάτων, τους καταλόγους κατόχων εµπιστευτικών πληροφοριών που πρέπει να τηρούν οι εκδότες, τη γνωστοποίηση των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς επίσης και για
τις ύποπτες συναλλαγές που πρέπει να γνωστοποιούνται.
Τον Οκτώβριο 2004 τέθηκε επίσης σε διαβούλευση κείµενο της CESR στο πλαίσιο του
επιπέδου 3 της διαδικασίας Lamfalussy. Στο κείµενο διαβούλευσης περιέχονται κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή τόσο της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ, που εκδόθηκε στα πλαίσια του επιπέδου 1, όσο και των Οδηγιών 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και
2004/72/ΕΚ και του Κανονισµού ΕΚ/2273/2003 που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο επίπεδο 2 της διαδικασίας Lamfalussy. Ειδικότερα, στο κείµενο
αυτό προτείνονται κανόνες για τον προσδιορισµό των αποδεκτών πρακτικών της
αγοράς, των στοιχείων που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς και τη διαµόρφωση ενιαίου τρόπου αναφοράς των ύποπτων συναλλαγών.

ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ﬁÙÂ˜,
ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÛÂ Ú˘ıÌÈ˙ﬁÌÂÓË ·ÁÔÚ¿

Το ∆εκέµβριο 2004 εκδόθηκε η Οδηγία 2004/109/ΕΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ. Στόχος της Οδηγίας είναι η
ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και της αποτελεσµατικότητας της αγοράς, µέσω της έγκαιρης δηµοσιοποίησης πληροφοριών για τους εκδότες κινητών
αξιών, προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογούν τις
επιχειρηµατικές επιδόσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εκδοτών.
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Με την Οδηγία καθιερώνονται µεταξύ άλλων υποχρεώσεις των εκδοτών για περιοδική πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σε ό,τι αφορά τις ετήσιες και τις εξαµηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις τους και προσδιορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνουν αντίστοιχα η ετήσια και η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση. Επιπλέον καθιερώνεται υποχρέωση δηµοσιοποίησης στοιχείων για τη διαχείριση της εταιρείας δύο
φορές το χρόνο. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει, εφόσον εκδίδονται και δηµοσιεύονται τριµηνιαίες εκθέσεις του εκδότη. Καθιερώνονται επίσης ειδικές διατάξεις για
την αρµοδιότητα και την ευθύνη της δηµοσιοποίησης των ως άνω στοιχείων, καθώς
επίσης και για τις εξαιρέσεις εφαρµογής των υποχρεώσεων δηµοσιοποίησής τους.
Περαιτέρω, µε την Οδηγία καθιερώνονται υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τη διαρκή
πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται από τους εκδότες και συγκεκριµένα για τις
σηµαντικές συµµετοχές που τυχόν κατέχει µέτοχος και για την απόκτηση ή διάθεση σηµαντικών ποσοστών δικαιωµάτων ψήφου, ενώ προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την κοινοποίηση και την κοινολόγηση των σηµαντικών συµµετοχών.

¢ËÌﬁÛÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜

Με την Οδηγία 2004/25/ΕΚ καθορίζεται το κοινοτικό πλαίσιο των δηµόσιων προσφορών εξαγοράς για την απόκτηση τίτλων εταιρείας διεπόµενης από το δίκαιο
κράτους-µέλους, εφόσον το σύνολο ή ένα µέρος των τίτλων αυτών είναι εισηγµένο
για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά. Η έκδοση της Οδηγίας αποτέλεσε αντικείµενο µακροχρόνιων εργασιών – αρκεί να σηµειωθεί ότι η διαδικασία εκπόνησης
της Οδηγίας διήρκεσε περίπου δεκατέσσερα χρόνια – καθώς ήταν πολύ δύσκολο να
επιτευχθεί συµφωνία των κρατών-µελών για αρκετά από τα θέµατα που αποτελούν
αντικείµενο ρύθµισής της.
Στην Οδηγία καθορίζονται καταρχήν οι γενικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζεται από τα κράτη-µέλη ότι τηρούνται στις δηµόσιες προτάσεις εξαγοράς. Οι αρχές αυτές αναφέρονται:
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■

στην ισότιµη µεταχείριση των κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία,

■

στη διασφάλιση ότι οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας διαθέτουν
επαρκή χρόνο και ενηµέρωση, προκειµένου να αποφασίσουν για την προσφορά,

■

στη δέσµευση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας να
ενεργεί προς το συµφέρον της,

■

στην απαγόρευση δηµιουργίας τεχνητών αγορών των τίτλων της υπό εξα-

γορά εταιρείας, της προσφέρουσας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που έχει σχέση µε την πρόταση εξαγοράς,
■

στη διασφάλιση ότι ο προσφέρων, πριν ανακοινώσει την πρόταση, µπορεί να
τηρήσει την υποχρέωσή του να καταβάλει πλήρως το αντάλλαγµα, και τέλος,

■

στη διασφάλιση ότι η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν παρακωλύεται λόγω προσφοράς για τους τίτλους της, πέρα από
ένα εύλογο χρονικό διάστηµα.

Στην Οδηγία περιέχονται επίσης ειδικές ρυθµίσεις για τον ορισµό της αρµόδιας για
την πρόταση εξαγοράς εποπτικής αρχής και το εφαρµοστέο δίκαιο, την προστασία
των µειοψηφούντων µετόχων, την υποχρεωτική προσφορά και τη δίκαιη τιµή.
Ωστόσο ο προσδιορισµός της δίκαιης τιµής αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των
κρατών-µελών. Τέλος ρυθµίζονται ο τρόπος και ο χρόνος παροχής της πληροφόρησης για την προσφορά, καθώς και το περιεχόµενο που πρέπει να περιέχει το έγγραφο προσφοράς, ελάχιστο χρονικό όριο δύο εβδοµάδων για την αποδοχή της προσφοράς, οι υποχρεώσεις του συµβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας, κανόνες για
την εξουδετέρωση των µέτρων άµυνας και άλλοι κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των προσφορών.
Χαρακτηριστικό της Οδηγίας είναι το εύρος των διακριτικών ευχερειών των κρατών-µελών, λογικό επακόλουθο των συµβιβαστικών λύσεων που υιοθετήθηκαν σε
αρκετές περιπτώσεις.

∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜
Τον Απρίλιο 2004 εκδόθηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο:
«Εκκαθάριση και ∆ιακανονισµός στην ΕΕ: επόµενα βήµατα και κατευθύνσεις». Η
Ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια των δύο εκθέσεων της οµάδας Giovannini, η οποία
κατέγραψε τα εµπόδια που πρέπει να αρθούν, προκειµένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισµού σε κοινοτικό επίπεδο. Η προσέγγιση της Επιτροπής, πρόθεση της οποίας είναι η έκδοση ΟδηγίαςΠλαισίου για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών εκκαθάρισης
και διακανονισµού, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy, βασίζεται στις ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις:
■

προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων του ιδιωτικού τοµέα και
των ρυθµιστικών και νοµοθετικών αρχών,

■

αµοιβαία αναγνώριση των συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού,
προκειµένου να διασφαλιστεί η ελευθερία παροχής των εν λόγω υπηρεσιών
σε διασυνοριακή βάση, και
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■

θέσπιση κοινού κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει
τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και την προστασία των επενδυτών και
θα συµβάλλει στην αµοιβαία αναγνώριση των συστηµάτων.

√™∂∫∞

Περί τα τέλη Απριλίου 2004 εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο Συστάσεις, από τις οποίες η πρώτη αφορά τη χρήση παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων από οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και η δεύτερη αφορά ορισµένα στοιχεία για το περιεχόµενο του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από την Οδηγία 2001/107/ΕΚ.
Όπως είναι γνωστό, µία από τις τροποποιήσεις που επέφερε η Οδηγία 2001/108/ΕΚ
στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ, ήταν η διεύρυνση του φάσµατος των χρηµατοπιστωτικών
µέσων, στα οποία µπορούν να επενδύουν οι ΟΣΕΚΑ. Με τη Σύσταση 2004/383/ΕΚ
καθορίζονται ορισµένες αρχές που µπορούν να ληφθούν ως βάση από τα κράτη-µέλη για µια κοινή προσέγγιση στο θέµα της µέτρησης κινδύνων στην περίπτωση των
ΟΣΕΚΑ. Ειδικότερα συνιστώνται η χρήση συστηµάτων µέτρησης των κινδύνων
που να ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ, η λήψη µέτρων για την
εναρµονισµένη ερµηνεία των περιορισµών της έκθεσης των ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους,
η χρήση κατάλληλων µεθόδων κατά την εφαρµογή ορίων ως προς τον κίνδυνο εκδότη και η εφαρµογή κατάλληλων κανόνων κάλυψης σε πράξεις µε εισηγµένα και
µε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
Αντικείµενο της Σύστασης 2004/384/ΕΚ είναι η παροχή διευκρινίσεων σε ό,τι αφορά
ορισµένα πληροφοριακά στοιχεία που προβλέπεται από την Οδηγία 2001/107/ΕΚ ότι
πρέπει να περιέχει το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο. Στόχος του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου είναι η παροχή σαφούς πληροφόρησης για τα ουσιαστικά σηµεία που ο επενδυτής πρέπει να γνωρίζει πριν επενδύσει σε έναν ΟΣΕΚΑ. Με
τη Σύσταση παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο, µε τον οποίο θα πρέπει να περιγράφονται, για τους σκοπούς του απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου, ο ορισµός των ΟΣΕΚΑ, η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου, η εκτίµηση του
βαθµού κινδύνου του αµοιβαίου κεφαλαίου, η εξέλιξη των επιδόσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου, η περιγραφή του φορολογικού καθεστώτος και ο ορισµός των προµηθειών εισόδου και εξόδου, καθώς και άλλων πιθανών εξόδων και προµηθειών.
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£ÂÌ·ÙÔÊ‡Ï·ÎÂ˜ ÙˆÓ √™∂∫∞

Το Μάρτιο 2004 εκδόθηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε
τις κανονιστικές ρυθµίσεις για τους θεµατοφύλακες των ΟΣΕΚΑ στα κράτη-µέλη,
στην οποία γίνεται επισκόπηση του ισχύοντος καθεστώτος και τίθενται τα βασικά
θέµατα πολιτικής για το θέµα. Όπως προκύπτει από την καταγραφή του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου, σε κοινοτικό επίπεδο ο θεµατοφύλακας των ΟΣΕΚΑ ορίζεται µόνο έµµεσα, ενώ η ρύθµιση της νοµικής του φύσης αφήνεται στη διακριτική
ευχέρεια των κρατών-µελών. Επιπλέον η έκταση της ευθύνης του θεµατοφύλακα
δεν οριοθετείται πλήρως. Στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ διευκρινίζεται ότι η ευθύνη
του θεµατοφύλακα παραµένει ακέραιη, αν αυτός εµπιστευτεί σε τρίτον το σύνολο ή
µέρος του ενεργητικού που έχει υπό τη φύλαξή του. ∆εν αποσαφηνίζεται ωστόσο το
ακριβές περιεχόµενο της έννοιας της φύλαξης.
Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τοµείς, στους οποίους απαιτείται περαιτέρω εναρµόνιση, είναι η βελτίωση της πρόληψης των συγκρούσεων συµφερόντων, η αποσαφήνιση της έκτασης της ευθύνης του θεµατοφύλακα, η προώθηση της σύγκλισης
των όρων πρόσβασης στη δραστηριότητα του θεµατοφύλακα και ιδίως σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και η ενίσχυση των προτύπων διαφάνειας και πληροφόρησης των επενδυτών.

∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε, το Μάρτιο 2004, σε συνέχεια σχετικής
δηµόσιας διαβούλευσης, τη λήψη µέτρων για την αναθεώρηση του πλαισίου του Ευρωσυστήµατος που διέπει τη σύσταση ασφαλειών. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε η
εισαγωγή «Ενιαίου Καταλόγου» περιουσιακών στοιχείων.
Σύµφωνα µε το ισχύον σύστηµα προβλέπονται δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: η πρώτη βαθµίδα αποτελείται µόνο από χρεόγραφα που πληρούν κοινά κριτήρια καταλληλότητας, ενώ η δεύτερη βαθµίδα αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εγκρίνονται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.
Σκοπός του Ενιαίου Καταλόγου είναι η ενίσχυση των συνθηκών ισότητας στους
όρους ανταγωνισµού στην ευρωζώνη και η ενίσχυση της διαφάνειας του πλαισίου
που διέπει τη σύσταση ασφαλειών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι ο ενιαίος κατάλογος θα εισαχθεί
σταδιακά και ότι τελικά θα αντικαταστήσει το σηµερινό σύστηµα των δύο βαθµίδων
αποδεκτών ασφαλειών. Το πρώτο βήµα προς την καθιέρωση του Ενιαίου Καταλόγου
περιλαµβάνει τα εξής δύο µέτρα:
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■

Εισαγωγή στην πρώτη βαθµίδα µιας νέας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων: χρεόγραφα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από φορείς εγκατεστηµένους
σε χώρες της Οµάδας των 10 (G10) που δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ).

■

Αλλαγή των κριτηρίων καταλληλότητας για ορισµένα εµπορεύσιµα χρεόγραφα.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
√ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÂ ∫ÈÓËÙ¤˜ ∞Í›Â˜ (√™∂∫∞)

Το Νοέµβριο 2004 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3283/2004 «Ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες,
αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις». Με το νόµο αυτό ενσωµατώθηκαν στην
ελληνική έννοµη τάξη οι Οδηγίες 2001/107/ΕΚ και 2001/108/ΕΚ µε τις οποίες τροποποιήθηκε η Οδηγία 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες.
Με το νέο νόµο καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 17 έως και 49στ’ του ν.
1969/1991, ενώ ρυθµίζονται επίσης θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των ανώνυµων χρηµατιστηριακών εταιρειών, των ανώνυµων εταιρειών παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών και των ανώνυµων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
Στις διατάξεις του νόµου 3283/2004 υπάγονται οι ΟΣΕΚΑ που έχουν την έδρα τους
στην Ελλάδα και λαµβάνουν τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου. Στο άρθρο 4 του νόµου προβλέπεται ότι η ΑΕ∆ΑΚ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, εγκεκριµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του εν λόγω νόµου, καθώς
επίσης και την ανάληψη της διαχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας
85/611/ΕΟΚ και άλλων ΟΣΕΚΑ σύµφωνα µε συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Προβλέπεται επίσης ότι, κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αποκλειστικού σκοπού τους, οι
ΑΕ∆ΑΚ µπορούν κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο ίδιο άρθρο, να παρέχουν επιπρόσθετα υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων, επενδυτικές συµβουλές και φύλαξη και διαχείριση µεριδίων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων.
Σε ό,τι αφορά τις ΑΕ∆ΑΚ, στο νόµο περιέχονται επίσης αναλυτικές ρυθµίσεις για
το ύψος των κεφαλαίων τους, τη σύσταση και την εποπτεία τους, τις προϋποθέσεις
ανάθεσης δραστηριοτήτων τους σε τρίτο πρόσωπο, το θεµατοφύλακα, και τον κανονισµό συµπεριφοράς που πρέπει να τηρούν.
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Σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε το υφιστάµενο καθεστώς επέρχεται σε ό,τι αφορά
τις επιτρεπόµενες επενδύσεις και τα επενδυτικά όρια του αµοιβαίου κεφαλαίου, τα
οποία διευρύνονται. Παράλληλα καθιερώνονται διατάξεις για το αµοιβαίο κεφάλαιο
που επενδύει σε άλλα αµοιβαία κεφάλαια και για το αµοιβαίο κεφάλαιο που αναπαράγει χρηµατιστηριακό δείκτη. Τέλος καθιερώνονται ρυθµίσεις για την υποχρέωση
της ΑΕ∆ΑΚ να εκδίδει για κάθε αµοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται ένα απλοποιηµένο και ένα πλήρες ενηµερωτικό δελτίο.
Το ∆εκέµβριο 2004 εκδόθηκε επίσης η Απόφαση 1/317/2004 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε την κατηγοριοποίηση των αµοιβαίων κεφαλαίων του νόµου 3283/2004 και τους πίνακες επενδύσεων που οφείλουν να
συντάσσουν οι ΑΕ∆ΑΚ µε την ποσοστιαία ανά ηµερολογιακό τρίµηνο ηµερήσια διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού των αµοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.
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Γ. Θέµατα προστασίας καταναλωτή
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶ÚﬁÙ·ÛË √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÂ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜

Σε συνέχεια των πολλαπλών και µεγάλων σε αριθµό τροποποιήσεων (152 στο σύνολο)
που επήλθαν στην πρόταση Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές κατά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε περί τα τέλη Οκτωβρίου 2004 αναθεωρηµένη πρόταση Οδηγίας, µε την οποία έγιναν αποδεκτές, εν όλω ή εν µέρει, πολλές από τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου.
Τα κύρια σηµεία της πρότασης Οδηγίας, όπως διαµορφώθηκε στην αναθεωρηµένη
πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι τα ακόλουθα:
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■

Σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας προτείνεται η καθιέρωση ανώτατου ορίου 100.000 ευρώ, πάνω από το οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
της Οδηγίας, και κατώτατου ορίου 300 ευρώ. Για τα δάνεια ύψους 300 ευρώ
προβλέπεται η εφαρµογή µερικών µόνο από τις διατάξεις της Οδηγίας. Σε
ό,τι αφορά την ενυπόθηκη πίστη, παραµένει η εξαίρεση για τα στεγαστικά
δάνεια, δεν εξαιρούνται όµως τα ενυπόθηκα δάνεια συνολικά.

■

Ο ορισµός των συνδεδεµένων συναλλαγών βελτιώνεται σε σχέση µε την αρχική πρόταση Οδηγίας, αλλά παραµένει ευρύς και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις για την αλληλέγγυα ευθύνη εξακολουθεί να προβληµατίζει.

■

Οι διατάξεις για την πληροφόρηση τροποποιούνται και καθιερώνονται ειδικοί
κανόνες για την παροχή τυποποιηµένης πληροφόρησης, που παρέχεται σε
κάθε προσφορά, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης, αλλά και για την
προσυµβατική πληροφόρηση και εκείνη που πρέπει να παρέχεται συµβατικά.

■

Το δικαίωµα υπαναχώρησης ισχύει για δεκατέσσερις ηµέρες, ενώ το δικαίωµα
της τράπεζας για την είσπραξη ποινής σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής
ορίζεται ότι επιτρέπεται, αρκεί η ποινή να είναι εύλογη και να υπολογίζεται µε
αντικειµενικά κριτήρια. Σε ό,τι αφορά τους µεσίτες πιστώσεων ο ορισµός παραµένει ιδιαίτερα ευρύς, πλην όµως η ρύθµιση των κανόνων λειτουργίας και
εποπτείας τους αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-µελών.

■

Τέλος η αρχή του υπεύθυνου δανεισµού εντάσσεται πλέον στις διατάξεις
για την προσυµβατική πληροφόρηση, χωρίς όµως να αλλάζει κάτι ως προς
την ουσία του περιεχοµένου της, και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις για την
παροχή συµβουλής στον πελάτη εξακολουθεί να προβληµατίζει.

∞ı¤ÌÈÙÂ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
Το Μάιο 2004 επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία σε επίπεδο Συµβουλίου αναφορικά
µε την πρόταση Οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Τα κυριότερα σηµεία των αλλαγών που έχουν επέλθει µέχρι στιγµής στο κείµενο της πρότασης, επί
του οποίου επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία είναι τα εξής:
■

Το παράρτηµα Ι, στο οποίο περιέχονται εµπορικές πρακτικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αθέµιτες άνευ άλλου και άρα απαγορευµένες, θα έχει
εξαντλητικό χαρακτήρα. Τα κράτη-µέλη δεν θα µπορούν δηλαδή να επιφέρουν τροποποιήσεις ή προσθήκες στον κατάλογο αυτό. Σηµειώνεται ότι
στον κατάλογο προστέθηκαν οκτώ νέες πρακτικές.

■

Η έννοια της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας ορίστηκε στενότερα σε σχέση
µε την αρχική πρόταση Οδηγίας.

■

Σε ό,τι αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες θα εφαρµόζεται η αρχή
της ελάχιστης εναρµόνισης.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
Το ∆εκέµβριο 2004 εκδόθηκε ο νόµος 3297/2004, µε τον οποίο συνιστάται ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυµία «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και κατά την άσκηση των καθηκόντων του
απολαµβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρµόδιος για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών και επιλαµβάνεται
των υποθέσεων της αρµοδιότητάς του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής ενυπόγραφης αναφοράς τουλάχιστον ενός από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Επίσης επιλαµβάνεται
µε όµοιο τρόπο και αιτηµάτων καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών που έχουν
απορριφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών που εφαρµόζονται από άλλους φορείς εξώδικης
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Στην Ελλάδα τέτοιοι φορείς σε ό,τι αφορά το χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι ο Τραπεζικός Μεσολαβητής και ο Μεσολαβητής της Κεφαλαιαγοράς. Στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί
να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προµηθευτές, ιδίως όταν από την
επιχειρηµατική συµπεριφορά τους θίγεται µεγάλος αριθµός καταναλωτών.
Τέλος, στο νόµο θεσπίζονται µεταξύ άλλων διατάξεις για την εκλογή και τη θητεία
του Συνηγόρου, τη διαδικασία έρευνας που ακολουθείται, το προσωπικό που στελεχώνει το γραφείο του Συνηγόρου, τον κανονισµό λειτουργίας του και άλλες διατάξεις.
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών –
Ηλεκτρονικό εµπόριο – Τυποποιήσεις
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
£ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿

Σε συνέχεια Ανακοίνωσής της, το ∆εκέµβριο 2003, «σχετικά µε ένα νέο νοµοθετικό
πλαίσιο για τις πληρωµές στην εσωτερική αγορά» και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης µε τους φορείς της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε,
το Μάρτιο 2004, το πρώτο σχέδιο πρότασης Οδηγίας για τις «υπηρεσίες πληρωµών
στην εσωτερική αγορά». Στη διάρκεια του 2004 εκπονήθηκαν συνολικά πέντε σχέδια
πρότασης Οδηγίας, στα πλαίσια αντίστοιχων διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τους φορείς της αγοράς (τράπεζες, εµπόρους, καταναλωτές κ.ά.).
Οι δύο βασικοί πυλώνες των διατάξεων του σχεδίου πρότασης Οδηγίας περιλαµβάνουν ρυθµίσεις:
■

που διέπουν τους παρέχοντες υπηρεσίες πληρωµών, οι οποίοι µπορεί να είναι πιστωτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και ιδρύµατα
πληρωµών, και

■

ζητήµατα παροχής υπηρεσιών πληρωµών στην εσωτερική αγορά, όπως η
διαφάνεια των όρων πραγµατοποίησης µιας εντολής πληρωµής, οι όροι παροχής και χρήσης υπηρεσιών πληρωµών από τα εµπλεκόµενα µέρη, οι κανόνες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών κ.ά.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος, εκφραζόµενος από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Πληρωµών (EPC) και τις τρεις Ενώσεις του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Τοµέα
(ECSAs), συµµετείχε ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης των σχεδίων πρότασης
Οδηγίας. Οι τοποθετήσεις των τραπεζών βασίστηκαν κυρίως σε τέσσερις άξονες πολιτικής που πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις της Οδηγίας:
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■

Πραγµάτωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωµών (SEPA).

■

∆ιαµόρφωση ελεύθερου και ανταγωνιστικού πλαισίου δραστηριοποίησης
των παρεχόντων υπηρεσίες πληρωµής.

■

Υιοθέτηση κανόνων που θα διασφαλίζουν επαρκή προστασία των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωµής.

■

Καθιέρωση ρυθµίσεων για την επίτευξη κατά το δυνατόν µεγαλύτερης εναρµόνισης του θεσµικού πλαισίου για τις πληρωµές κατά τη διαδικασία ενσωµάτωσης των διατάξεων της Οδηγίας στις εθνικές έννοµες τάξεις των κρατών-µελών.

∑ËÙ‹Ì·Ù· Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ 2560/2001 Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ﬁÚÔ˘
«·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ÏËÚˆÌ¤˜» ÁÈ· ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÈÛÙÒÛÂˆÓ

Στο άρθρο 3, παρ. 2 του Κανονισµού 2560/2001 σχετικά µε τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων ορίζεται ότι «από την 1η Ιουλίου 2003 το αργότερο, τα έξοδα που
επιβάλλει ίδρυµα για τις διασυνοριακές µεταφορές πίστωσης σε ευρώ µέχρι µέγιστου ποσού 12.500 ευρώ είναι ίδια µε τα έξοδα που επιβάλλει το ίδιο ίδρυµα για
αντίστοιχες πληρωµές σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους-µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα αυτό».
Το Μάρτιο 2004 η Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε κείµενο που αφορά ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής του άρθρου 3
του Κανονισµού 2560/2001 και την έννοια του όρου «αντίστοιχες πληρωµές» για τις
µεταφορές πιστώσεων. Αντικείµενο του κειµένου είναι η τραπεζική πρακτική για
τις ενδείξεις εξόδων κατά τη διενέργεια µιας µεταφοράς πίστωσης («OUR», «BEN»
και «SHA») και η διαφοροποίηση που µπορεί να συνεπάγεται η καθεµία από αυτές
στην τελική χρέωση των πελατών των τραπεζών. Ως κυριότερα συµπεράσµατα παρουσιάζονται τα εξής:
■

Οι ως άνω ενδείξεις εξόδων αποτελούν τραπεζική πρακτική, η οποία προσδιορίζει ποιος πληρώνει τα έξοδα µιας µεταφοράς πίστωσης (ο εντολέας –
«OUR», ο δικαιούχος – «BEN» ή και οι δύο – «SHA»).

■

Στην πλειονότητα των κρατών-µελών της ΕΕ οι εγχώριες µεταφορές πίστωσης λαµβάνουν εξ ορισµού, εφόσον δεν ζητηθεί κάτι διαφορετικό από
τον εντολέα, ένδειξη εξόδων «SHA» ως εξής:
■

ο εντολέας και ο δικαιούχος µιας µεταφοράς πίστωσης επιβαρύνονται
µόνο µε τα έξοδα που τους επιβάλλει η τράπεζά τους,

■

το σύνολο το ποσού µεταφέρεται στο λογαριασµό του δικαιούχου,

■

η χρησιµοποίηση ενδιάµεσων τραπεζών κατά τη διενέργεια µιας µεταφοράς πίστωσης δεν συνεπάγεται µείωση του αρχικού ποσού που εµβάζεται.

■

Η επιλογή οποιασδήποτε από τις υφιστάµενες ενδείξεις εξόδων δεν µεταβάλλει τη φύση της υπηρεσίας που παρέχει η τράπεζα στον πελάτη. Αυτό
σηµαίνει ότι οι χρεώσεις που επιβάλλονται στα µέρη µιας διασυνοριακής
µεταφοράς πίστωσης (εντολέα και δικαιούχο) πρέπει να είναι όµοιες µε τις
αντίστοιχες πληρωµές σε ευρώ στο εσωτερικό του κράτους-µέλους, στο
οποίο είναι εγκατεστηµένη η τράπεζα.

■

Όταν οι τράπεζες προτείνουν στην πελατεία τους τη διενέργεια µιας διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης µε ένδειξη εξόδων, η οποία δεν υφίσταται ή
δεν παρέχεται για αντίστοιχες πληρωµές στο εσωτερικό, δεν µπορούν να
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τη χρεώνουν διαφορετικά από την αντίστοιχη (ιδίου ύψους) µεταφορά πίστωσης στο εσωτερικό.
■

Σε σχέση µε τις πληρωµές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
Κανονισµού (π.χ. πληρωµές άνω των 12.500 ευρώ), εξακολουθεί να ισχύει
η πρόβλεψη του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων, σύµφωνα µε την οποία «Το ίδρυµα του εντολέα,
κάθε ενδιάµεσο ίδρυµα και το ίδρυµα του δικαιούχου, µε την ηµεροµηνία
αποδοχής της εντολής διασυνοριακής µεταφοράς πιστώσεως, υποχρεούνται να την εκτελέσουν για ολόκληρο το ποσό της, εκτός εάν ο εντολέας
ορίσει ότι τα έξοδα της διασυνοριακής µεταφοράς πιστώσεως βαρύνουν,
εν όλω ή εν µέρει, τον δικαιούχο».

¶ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿ÛË˜ 2004-2007 ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë
Î·È Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· ÏËÚˆÌÒÓ ÏËÓ ÙˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ

Τον Οκτώβριο 2004 δηµοσιεύτηκε Ανακοίνωση της Επιτροπής µε το νέο πρόγραµµα
δράσης 2004-2007 της ΕΕ για την πρόληψη της απάτης στα µέσα πληρωµών πλην
των µετρητών. Η συγκεκριµένη Ανακοίνωση αναφέρει τους στόχους και τις δράσεις
που πρέπει να αναληφθούν για το σκοπό αυτό. Η Ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια του
πρώτου προγράµµατος δράσης 2001-2003, που είχε εκδοθεί για το ίδιο θέµα.
Οι βασικές κατευθύνσεις της Ανακοίνωσης συνοψίζονται στα εξής:
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■

Ενίσχυση του ρόλου και αναδιοργάνωση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων
για την Πρόληψη της Απάτης (EU Fraud Prevention Expert Group), που
είναι συµβουλευτικό όργανο της Επιτροπής για τα συγκεκριµένα θέµατα
και στο οποίο συµµετέχουν όλοι οι φορείς της αγοράς.

■

Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε θέµατα που άπτονται της
προστασίας των µέσων και συστηµάτων πληρωµών. Βασικό µέληµα αποτελεί η επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας στις ηλεκτρονικές πληρωµές σε συνάρτηση µε το οικονοµικό κόστος.

■

∆ιευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των εµπλεκόµενων
φορέων της αγοράς και των αρµόδιων αρχών για την πρόληψη και την καταπολέµηση της απάτης στα µέσα πληρωµών.

■

∆ιεύρυνση της ενηµέρωσης των ευρωπαίων πολιτών για ζητήµατα ασφάλειας των µέσων πληρωµών.

■

Ενίσχυση της ενηµέρωσης και της εκπαίδευσης των εµπόρων που αποδέχονται ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών.

■

Βελτίωση της διαδικασίας γνωστοποίησης της απώλειας ή κλοπής µιας
κάρτας πληρωµής.

■

Ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες.

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ TARGET2

Τον Ιούλιο 2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε το κείµενο των Γενικών
Λειτουργικών Προδιαγραφών του νέου συστήµατος TARGET2, το οποίο τέθηκε σε
διαβούλευση τον Οκτώβριο. Υποβλήθηκαν παρατηρήσεις από την Οµάδα Εργασίας για
το TARGET της ΕΤΟ το ∆εκέµβριο, ενώ τον ίδιο µήνα το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) έκανε δεκτή την πρόταση της Bundesbank, της Banque
de France και της Banca d’Italia για τη διαµόρφωση και λειτουργία από κοινού της
ενιαίας πλατφόρµας.
Στα τέλη του 2004 το ΕΣΚΤ πραγµατοποίησε έρευνα µεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, προκειµένου να εντοπίσει το ενδιαφέρον τους αναφορικά µε τη χρήση του
εικονικού ενοποιηµένου λογαριασµού διακανονισµού (virtual account).
Σύµφωνα µε το χρονοπρόγραµµα που έχει εγκριθεί από το ΕΣΚΤ, το 2004 αφιερώθηκε στην οριστικοποίηση των λειτουργικών προδιαγραφών, προκειµένου να προετοιµαστούν έγκαιρα οι τράπεζες. Το 2005 θα αναπτυχθεί η τεχνολογική υποδοµή
της ενιαίας πλατφόρµας, ενώ η έναρξη λειτουργίας του TARGET προσδιορίζεται
για το 2007, εφόσον:
■

η κατευθυντήρια γραµµή για το TARGET2 τεθεί σε ισχύ,

■

όλα τα επιµέρους συστήµατα του TARGET παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες, όπως καθορίζεται στην κατευθυντήρια γραµµή,

■

οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε ενιαία τιµή, και

■

η κοινή πλατφόρµα είναι λειτουργικά έτοιµη.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
ÀÔ‚ÔÏ‹ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂÙ·Í‡
Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÌË Î·ÙÔ›ÎˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÂ Â˘ÚÒ

Τον Ιανουάριο δηµοσιεύτηκε η Π∆/ΤΕ 2535/2004 για την τροποποίηση και κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών µε τη στατιστική πληροφόρηση της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές µεταξύ κατοίκων και µη κατοίκων Ελλάδας σε ευρώ και σε συ-
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νάλλαγµα. Με την Πράξη καταργείται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυµάτων να
υποβάλλουν στατιστικά στοιχεία στην ΤτΕ για την ενηµέρωση του ισοζυγίου πληρωµών, µέχρι ύψους 12.500 ευρώ και του ισοτίµου του σε άλλα νοµίσµατα.

¶·ÚÔ¯‹ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÔÙÂ›· ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

Το Φεβρουάριο δηµοσιεύτηκε η Π∆/ΤΕ 2536/2004 σχετικά µε τις προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και τους κανόνες εποπτείας των εταιρειών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων. Με την Πράξη θεσπίζεται το κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών αυτών. Ειδικότερα θεσπίζονται:
■

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή άδειας λειτουργίας (ελάχιστο
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, συσχετισµός ελάχιστου αρχικού µετοχικού κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων, απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά
κατά την αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος για την παροχή άδειας λειτουργίας, ενεργοποίηση της παρεχόµενης άδειας λειτουργίας).

■

Οι κανόνες άσκησης δραστηριότητας και η ενηµέρωση των συναλλασσοµένων (µεµονωµένες ή συµψηφιστικές µεταφορές κεφαλαίων, διαδικασίες
στατιστικής πληροφόρησης της ΤτΕ, στοιχεία εντολέα και δικαιούχου που
θα περιλαµβάνονται στα παραστατικά δελτία κάθε συναλλαγής κ.ά.).

■

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και τοποθετήσεις των εταιρειών διαµεσολάβησης
στη µεταφορά κεφαλαίων (π.χ. σύνθεση και ύψος ρευστών διαθεσίµων).

■

Οι υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στην ΤτΕ.

■

Οι κυρώσεις που µπορεί να επιβάλει η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων της ΤτΕ.

∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂ƒª∏™

Τον Ιούλιο η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την Πράξη Συµβουλίου Νοµισµατικής
Πολιτικής αρ. 55, µε θέµα την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιακανονισµού Εντολών Πληρωµής σε ευρώ σε συνεχή χρόνο, ΕΡΜΗΣ.
Με την Πράξη αυτή, που ενσωµατώνει την κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2004/4
της ΕΚΤ, εντάσσονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΕΡΜΗΣ οι µεταβολές του
πλαισίου για τα καταβλητέα έξοδα σε σχέση µε το µηχανισµό αποζηµίωσης του συστήµατος TARGET.
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Ε. Νοµικά θέµατα
1. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
√ÊÂÈÏ¤˜ ÚÔ˜ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·

Με το άρθρο 39 του ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων,
ρύθµιση ληξιπροθέσµων χρεών και άλλες διατάξεις» θεσπίστηκε ως ανώτατο όριο
για το ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα το τριπλάσιο
του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου. Ορίστηκε επίσης ότι στη ρύθµιση υπάγονται µόνο οφειλές από δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύµατα,
ενώ καταλαµβάνονται από αυτήν οι απαιτήσεις από συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων
που καταρτίζονται µετά από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου (4.8.2004), καθώς και, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, αυτές που είχαν καταρτιστεί οποτεδήποτε πριν
από την ηµεροµηνία αυτή. Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 3259/2004
θεσπίστηκαν αναπροσαρµογές και ρυθµίσεις παλαιών οφειλών, καθώς και οι διαδικασίες που αφορούν την πρόβλεψη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων για τα αγροτικά δάνεια.

∞Ú¯Â›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

Με το άρθρο 40 του ν. 3259/2004 τέθηκαν νέα χρονικά όρια για τη διατήρηση των δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς στα αντίστοιχα αρχεία, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της. Έτσι οι σφραγισµένες επιταγές, οι απλήρωτες συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια, καθώς και οι καταγγελίες συµβάσεων δανείων και πιστώσεων διατηρούνται για χρονικό διάστηµα τριών ετών, από πέντε που ίσχυε
µε το προηγούµενο καθεστώς, οι διαταγές πληρωµής διατηρούνται για πέντε έτη από
επτά, ενώ προγράµµατα πλειστηριασµών, κατασχέσεις, επιταγές του Ν∆ της
17.7/13.8.1923 και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών
διατηρούνται για επτά έτη, από δέκα έτη που ίσχυε µε βάση το προηγούµενο καθεστώς.

∂ÔÙÂ›· ÙË˜ È‰ÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜

Με το ν. 3229/2004 συστάθηκε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία
«Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης», σκοπός του οποίου είναι η άσκηση
εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν
στην Ελλάδα και των υποκαταστηµάτων τους στο εξωτερικό, καθώς και των αλλο-
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δαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.
Η Επιτροπή, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών, χορηγεί και ανακαλεί άδειες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, εποπτεύει την τήρηση της νοµοθεσίας και τη λειτουργία των
ασφαλιστικών εταιρειών, εκδίδει κανονιστικές πράξεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, καθορίζει το περιεχόµενο της εποπτείας των διαµεσολαβούντων προσώπων στις ασφαλίσεις, καθορίζει µε αποφάσεις της τις περιπτώσεις επιβολής ελέγχων και επιβάλλει τις προβλεπόµενες από την ασφαλιστική νοµοθεσία κυρώσεις.
Στο νόµο καθορίζονται επίσης τα όργανα διοίκησης της Επιτροπής και οι αρµοδιότητές τους, οι πόροι και ο τρόπος οργάνωσής της.

ÿ‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙËÚ›ˆÓ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
·ﬁ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
Με την Π∆/ΤΕ 2541/2004 τροποποιούνται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι
διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή άδειας λειτουργίας, τις
επιτρεπόµενες δραστηριότητες και τους κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητες των
εταιρειών ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος. Με την Πράξη αυτή ελήφθησαν υπόψη
οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην αγορά συναλλάγµατος µετά την καθιέρωση του
ευρώ και διευρύνθηκε το πεδίο των εποπτευόµενων δραστηριοτήτων.

∫·ÓﬁÓÂ˜ ÂÔÙÂ›·˜ ÙÔ˘ ∆∂ª¶ª∂ ·ﬁ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ –
∂ÔÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Ô˘ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·ﬁ ÙË ÚËÙ‹ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∆·ÌÂ›Ô˘
Το Φεβρουάριο 2004 εκδόθηκε η Π∆/ΤΕ 2540/2004, µε την οποία καθορίζονται οι κανόνες εποπτείας όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, το ύψος και
το είδος των τοποθετήσεων της εταιρείας ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η Πράξη αυτή εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3066/2002, µε τον οποίο ιδρύθηκε το Ταµείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και ανατέθηκε η εποπτεία του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα εφαρµόζονται σε αυτό αναλογικά οι διατάξεις των
Π∆/ΤΕ 2053/1992 περί ορισµού των ιδίων κεφαλαίων και Π∆/ΤΕ 2524/2003 περί συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους στην
Ελλάδα. Με την ίδια Πράξη καθορίζεται ότι, για τον υπολογισµό του δείκτη φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων, τα ποσά των απαιτήσεών τους που καλύπτονται από την εγγύηση του Ταµείου σταθµίζονται µε συντελεστή 20%.
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ΣΤ. Φορολογικά θέµατα
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ

Η Επιτροπή ∆ηµοσιονοµικών Θεµάτων του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) συµφώνησε στην υιοθέτηση µερικών νέων διατάξεων για
την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών στα πλαίσια της Σύµβασης-Πλαισίου του ΟΟΣΑ για φορολογικά θέµατα. Το άρθρο 26 της
Σύµβασης εµπεριέχει διατάξεις, οι οποίες αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών
και έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα σε περισσότερες από 2.000 διµερείς συµφωνίες µεταξύ εθνικών φορολογικών αρχών.
Μια από τις νέες διατάξεις διασφαλίζει ότι η πληροφόρηση που διαθέτει ένα πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο ανταλλαγής. Έτσι πρακτικά αποτρέπεται η δυνατότητα χρήσης του τραπεζικού απορρήτου ως βάση για την άρνηση
ανταλλαγής πληροφόρησης για φορολογικές υποθέσεις. Με τη διάταξη αυτή ο
ΟΟΣΑ διαµορφώνει µια διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία η έµµεση πρόσβαση
στην πληροφόρηση – µέσω δικαστικών και διοικητικών αρχών – να µην είναι τόσο
γραφειοκρατική και χρονοβόρα που να λειτουργεί τελικά ως εµπόδιο στην πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικού περιεχοµένου. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες επιφυλάχθηκαν έναντι του δικαιώµατός
τους να µη συµπεριλαµβάνουν την εν λόγω διάταξη στις διµερείς τους συµφωνίες
(Αυστρία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο), ενώ άλλες επιφυλάχθηκαν έναντι του δικαιώµατός τους για περιορισµένη εφαρµογή της (Ελβετία).

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
√‰ËÁ›· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÎÔÈÓﬁ Û‡ÛÙËÌ· ºﬁÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË˜ ∞Í›·˜

Τον Απρίλιο 2004 υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση Οδηγίας
σχετικά µε το κοινό σύστηµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Με την πρόταση Οδηγίας επιχειρείται η αναδιατύπωση και κωδικοποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ
(έκτη Οδηγία περί εναρµόνισης των ρυθµίσεων των κρατών-µελών των σχετικών
µε τους φόρους κύκλου εργασιών – κοινό σύστηµα προστιθέµενης αξίας), ενώ περιλαµβάνονται και σχετικές µε το θέµα διατάξεις που περιέχονται σήµερα σε άλλες
νοµικές πράξεις.
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∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÊÔÚÔÏﬁÁËÛË˜ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙﬁÎÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ

Τον Απρίλιο 2004 υποβλήθηκε από την Επιτροπή πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ, µε στόχο να προβλεφθούν µεταβατικές περίοδοι
για ορισµένα κράτη-µέλη σχετικά µε την εφαρµογή του κοινού συστήµατος φορολόγησης των πληρωµών που αφορούν τόκους και τέλη για τη χρήση δικαιώµατος
ανάµεσα σε συνδεδεµένες εταιρείες διαφορετικών κρατών-µελών. Η Επιτροπή,
εξετάζοντας τα αιτήµατα για παρέκκλιση, έλαβε υπόψη:
■

τις παρακρατήσεις φόρου στην πηγή στις χώρες που υπέβαλαν σχετικά αιτήµατα µε βάση τη νοµοθεσία τους για τη φορολόγηση του εισοδήµατος,

■

τους συντελεστές των φόρων που επιβάλλονται στην πηγή όσον αφορά
πληρωµές που έχουν σχέση µε τόκους και δικαιώµατα που προβλέπονται
από τις συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήµατος και της περιουσίας στις χώρες που υπέβαλαν τα σχετικά αιτήµατα,

■

τη δηµοσιονοµική επίπτωση της κατάργησης αυτών των φόρων στην πηγή,

■

τις µεταβατικές περιόδους που προβλέφθηκαν για τα υφιστάµενα κράτηµέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία).

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∫›ÓËÙÚ· È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË
Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹ Û‡ÁÎÏÈÛË

Με το νόµο 3299/2004 παρέχονται σε επενδύσεις, επενδυτικά σχέδια και προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης υπαγόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου, τα
ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
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■

Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος της ενισχυόµενης δαπάνης του
επενδυτικού σχεδίου.

■

Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το
∆ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

■

Φορολογική απαλλαγή ύψους µέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της
αξίας της ενισχυµένης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
■

Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης από το επενδυτικό σχέδιο
απασχόλησης.

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόµου υπάγονται επενδυτικά σχέδια για κάθε
τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), ενώ περιέχονται ειδικές προβλέψεις για επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού, την
προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας.
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Ζ. Λογιστικά θέµατα
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶ÚÒÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜

Με τον Κανονισµό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αποφασίστηκε η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Στις 29 Σεπτεµβρίου 2003 η Επιτροπή εξέδωσε τον Κανονισµό 1725/2003, µε
τον οποίο υιοθετήθηκαν οι διερµηνείες που είχε εγκρίνει η µόνιµη επιτροπή διερµηνειών (ΜΕ∆), µεταξύ των οποίων η ΜΕ∆-8 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ ως βασικού
λογιστικού πλαισίου». Σύµφωνα µε τη διερµηνεία αυτή, όταν τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά ως βασικό λογιστικό πλαίσιο, η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει και να παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της σαν
αυτές να είχαν πάντοτε καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και τις διερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης εφαρµογής. Συνεπώς η αναδροµική εφαρµογή τους
ήταν αναγκαία στους περισσότερους τοµείς της λογιστικής.
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards
Board - IASB), αποβλέποντας στην οµαλή µετάβαση στα ∆ΛΠ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), αποφάσισε στις 19 Ιουνίου
2004 να αντικαταστήσει τη ΜΕ∆-8 µε το ∆ΠΧΠ 1: Πρώτη εφαρµογή των Προτύπων
∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Το ∆ΠΧΠ 1, όπως και η ΜΕ∆-8,
απαιτεί την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΛΠ στους περισσότερους τοµείς της λογιστικής. Εντούτοις, σε αντίθεση µε τη ΜΕ∆-8, το ∆ΠΧΠ 1:
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■

Περιλαµβάνει ορισµένες εξαιρέσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αποφυγή του
κόστους που πιθανόν να υπερέβαινε τα οφέλη των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων.

■

Αποσαφηνίζει ότι µία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει την τελευταία έκδοση των ∆ΠΧΠ.

■

∆ιευκρινίζει ότι οι εκτιµήσεις µιας επιχείρησης για πρώτη φορά σύµφωνα
µε τα ∆ΠΧΠ συσχετίζονται µε τις εκτιµήσεις που είχαν γίνει για την ίδια
ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα προηγούµενα Γενικά Πρότυπα Λογιστικής
Πληροφόρησης.

■

Καθορίζει ότι οι µεταβατικές διατάξεις άλλων ∆ΠΧΠ δεν ισχύουν για την
επιχείριση που τα υιοθετεί για πρώτη φορά.

■

Απαιτεί διευρυµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη µετάβαση στα ∆ΠΧΠ.

∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ¢§¶ 39 «∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ»
Î·È ¢§¶ 32 «°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον Κανονισµό 1725/2003 ενέκρινε το σύνολο των εν
ισχύι προτύπων του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µε εξαίρεση τα
υπό αναθεώρηση ∆ΛΠ 32 και 39 και τις σχετικές µε αυτά διερµηνείες.
Το Νοέµβριο 2004, µε τον Κανονισµό 2086/2004 η Επιτροπή προχώρησε στην ενσωµάτωση του ∆ΛΠ 39, µε προσωρινή εξαίρεση της εφαρµογής της αρχής της αποτίµησης σε εύλογη αξία.
Με τον Κανονισµό 2237/2004, που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ∆εκέµβριο,
τροποποιήθηκε εκ νέου ο Κανονισµός 1725/2003 όσον αφορά την ενσωµάτωση του
∆ΛΠ 32 και της διερµηνείας της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
Η Επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε τεχνικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι το αναθεωρηµένο από το IASB ∆ΛΠ 32 και η διερµηνεία Ε∆∆ΠΧΠ
1, πληρούν τα τεχνικά κριτήρια υιοθέτησης που προβλέπονται στο άρθρο 3, παρ. 2
του Κανονισµού 1606/2002 και µε βάση τη σύµφωνη γνώµη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων, προχώρησε στην υιοθέτηση του ∆ΛΠ 32 και της
διερµηνείας Ε∆∆ΠΧΠ 1, µε έναρξη εφαρµογής από την 1η Ιανουαρίου 2005.

ÀÔ¯ÚÂˆÙÈÎﬁ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, το Μάρτιο 2004, πρόταση Οδηγίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών και για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Βασικοί
στόχοι της πρότασης Οδηγίας είναι:
■

η αποσαφήνιση των καθηκόντων των τακτικών ελεγκτών,

■

η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των τακτικών ελεγκτών και η ενίσχυση
των κανόνων επαγγελµατικής τους δεοντολογίας,

■

η καθιέρωση υποχρέωσης εξωτερικού ελέγχου ποιότητας και αυστηρής
εποπτείας του επαγγέλµατος του ορκωτού ελεγκτή, και

■

η βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο βασικός λόγος υποβολής της πρότασης Οδηγίας ήταν η έλλειψη εναρµονισµένης
προσέγγισης στα θέµατα που σχετίζονται µε τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονο-

49

µικών καταστάσεων στην ΕΕ. Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι παρενέργειες που
προκάλεσαν τα πρόσφατα εταιρικά σκάνδαλα στις ΗΠΑ και την ΕΕ και οι αρνητικές συνέπειές τους για τις κεφαλαιαγορές και την οικονοµία.
Η πρόταση Οδηγίας διατηρεί τις βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας Οδηγίας για την
εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και τους όρους έγκρισης των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών. Εισάγονται ωστόσο νέες απαιτήσεις αναφορικά µε τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να διενεργείται ο έλεγχος, αλλά και τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη στην ελεγκτική λειτουργία (πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας, επαγγελµατικό απόρρητο,
ανεξαρτησία του ελεγκτή, εφαρµογή ελεγκτικών προτύπων του IASB, έκθεση
ελέγχου και ανάπτυξη συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας).

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ

Με το άρθρο 13 του ν. 3229/2004 προστέθηκε κεφάλαιο 15 στον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών για την εφαρµογή των ∆ΛΠ. Ειδικότερα ορίστηκε ότι οι
ανώνυµες εταιρείες, οι µετοχές των οποίων ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες
σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆ΛΠ που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό 1606/2002 και τους Κανονισµούς που εκδίδονται από την Επιτροπή κατ’
εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού 1606/2002.
Ο ίδιος κανόνας ισχύει υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ειδικά στο νόµο και
για τις µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες µε αυτές ανώνυµες εταιρείες και τις
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. Επίσης ρυθµίζονται µεταξύ άλλων η δηµοσιότητα των συντεταγµένων κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα οικονοµικών καταστάσεων, το περιεχόµενο της έκθεσης που συντάσσεται σχετικά από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, ο τρόπος ελέγχου και τα πιστοποιητικά ελέγχου που εκδίδονται, καθώς
και η πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
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Η. Ασφάλεια τραπεζών και συναλλαγών
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
¡¤· ∂È‰ÈÎ‹ ™‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ FATF ÁÈ· ÙË ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Î‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÂÙÚËÙÒÓ
·ﬁ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙÂ˜ Î·È ÚﬁÛˆ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÍÈﬁÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜
Με τη νέα Ειδική Σύσταση 9 της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης (FATF), η
οποία υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο 2004, ζητείται η λήψη µέτρων από τα κράτη-µέλη της FATF, προκειµένου να αποφευχθεί η διασυνοριακή µεταφορά µετρητών και
άλλων µέσων πληρωµής (π.χ. ταξιδιωτικές επιταγές, συναλλαγµατικές, γραµµάτια, επιταγές, εντολές µεταφοράς χρηµάτων) που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Επιπλέον οι αρµόδιες εθνικές αρχές πρέπει να προβλέψουν τρόπους για την κατάσχεση των συγκεκριµένων κεφαλαίων, καθώς και αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές ποινές για τα πρόσωπα (φυσικά και νοµικά) που προβαίνουν σε
ψευδείς δηλώσεις. Μετά την υιοθέτηση της Ειδικής Σύστασης 9, τροποποιήθηκε
και η Σύσταση 19 της FATF, για λόγους συνέπειας των δύο κειµένων.

∫Â›ÌÂÓÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·ÓﬁÓ·
«°ÓÒÚÈÛÂ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÛÔ˘» (KYC) ÛÂ Â›Â‰Ô ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘
Στο εν λόγω κείµενο της Επιτροπής της Βασιλείας εξετάζονται τα στοιχεία που είναι σηµαντικά για την αποτελεσµατική εφαρµογή του κανόνα «Γνώρισε τον Πελάτη σου» σε επίπεδο τραπεζικού οµίλου. Υπογραµµίζεται η ανάγκη ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων ενός τραπεζικού οµίλου και γίνεται προτροπή για τη σταδιακή κατάργηση των νοµικών εµποδίων που επιβάλλονται από
διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες (ενδεικτικά: κανόνες τραπεζικού απορρήτου και κανόνες προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα).

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶ÚﬁÙ·ÛË √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ·Ú¿ÓÔÌÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 30 Ιουνίου 2004 πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/308/ΕΚ και 2001/97/ΕΚ για την καταπολέµηση της νοµιµο-
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ποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Εκτός από τη διεύρυνση του ορισµού της έννοιας του «βασικού εγκλήµατος», που εµπίπτει στον ορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες (π.χ. ορισµένα φορολογικά αδικήµατα), µε την πρόταση Οδηγίας επιδιώκεται η διασφάλιση της οµοιόµορφης υιοθέτησης σε όλα τα κράτη-µέλη των αναθεωρηµένων, από το 2003, 40 Συστάσεων της FATF, συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων
Ειδικών Συστάσεων για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Η Ολλανδική Προεδρία εξασφάλισε πολιτική συναίνεση επί της πρότασης Οδηγίας,
στο πλαίσιο του EcoFin, το ∆εκέµβριο 2004.

¶ÚﬁÙ·ÛË ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÓÙÔÏ¤· ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

Στο πλαίσιο διαµόρφωσης του νέου θεσµικού πλαισίου για τις πληρωµές στην Εσωτερική Αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την ενιαία υιοθέτηση από όλα τα κράτη-µέλη της Ειδικής Σύστασης 7 της FATF. Η Επιτροπή κυκλοφόρησε σχέδιο πρότασης Κανονισµού για ορισµένες πληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύουν το µήνυµα
µιας ηλεκτρονικής µεταφοράς κεφαλαίων. Το σχέδιο πρότασης αποτέλεσε αντικείµενο διαβούλευσης µε τις ευρωπαϊκές τράπεζες και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
■

η κάλυψη όλων των υπηρεσιών µεταφοράς πίστωσης και αποστολής χρηµάτων, σύµφωνα µε το ερµηνευτικό σηµείωµα της FATF,

■

η θεώρηση της ΕΕ ως χώρου ενιαίας δικαιοδοσίας και η εφαρµογή σε αυτήν των σχετικών κανόνων πληροφόρησης που προβλέπει το ερµηνευτικό
κείµενο της FATF για τις εγχώριες µεταφορές,

■

η εφαρµογή των σχετικών κανόνων πληροφόρησης που προβλέπει το ερµηνευτικό κείµενο της FATF για τις διασυνοριακές µεταφορές στις µεταφορές πιστώσεων µεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών.

Ωστόσο µένει να διευκρινιστούν δύο επιµέρους σηµαντικά ζητήµατα:
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■

η αντιµετώπιση των οµαδοποιηµένων µεταφορών κεφαλαίων (batch transfers),
και

■

η υιοθέτηση (γενική ή προαιρετική) ελάχιστου ορίου ποσού, πέραν του
οποίου και µόνον ισχύουν οι υποχρεώσεις πλήρους πληροφόρησης.

ΙI.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ
Συµβολή στη διαµόρφωση
του κανονιστικού και ρυθµιστικού πλαισίου
λειτουργίας των τραπεζών

Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2002/87/∂∫ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜
ÂÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·

Η Οδηγία 2002/87/ΕΚ αποβλέπει στην εισαγωγή συµπληρωµατικής προληπτικής
νοµοθεσίας για τους χρηµατοπιστωτικούς οµίλους ετερογενών δραστηριοτήτων
(ΧΟΕ∆), µε σκοπό την ολοκλήρωση της κλαδικής προληπτικής νοµοθεσίας για τα
πιστωτικά ιδρύµατα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Η
ΕΕΤ συµµετείχε στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών για την ενσωµάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην ελληνική έννοµη τάξη και υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος που εκπονήθηκε.
Ένα από τα κεντρικά ζητήµατα που ανέκυψαν κατά την πορεία των εργασιών της
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής αφορά την ενδεχόµενη διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής της Οδηγίας, µε την υιοθέτηση αυστηρότερων από τα προβλεπόµενα
στην Οδηγία κριτηρίων για την υπαγωγή ενός Οµίλου σε καθεστώς ΧΟΕ∆. Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα που µπορεί να υποστηριχτεί ότι παρέχεται στον έλληνα νοµοθέτη για την υιοθέτηση αυστηρότερων διατάξεων από τις προβλεπόµενες
στην Οδηγία, η ΕΕΤ επισήµανε ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά την καθιέρωση αυστηρότερων κριτηρίων για την υπαγωγή ενός οµίλου σε καθεστώς ΧΟΕ∆, πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο η τυχόν επιβολή τους αφορά τα υφιστάµενα κριτήρια της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ ή επιτρέπει την καθιέρωση συµπληρωµατικών κριτηρίων. Σε
κάθε περίπτωση τονίστηκε ότι, λαµβάνοντας υπόψη:
■

το στόχο της Οδηγίας, ο οποίος συνίσταται στον περιορισµό του συστηµικού κινδύνου που απορρέει από την άσκηση δραστηριότητας οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων, αλλά και την αρχή της αναλογικότητας, σύµφωνα µε την οποία οι εποπτικές αρχές πρέπει να λαµβάνουν µόνο τα µέτρα
εκείνα που είναι απαραίτητα και αναγκαία για την επίτευξη των στόχων
της Οδηγίας, και

■

το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα υπάγονται σε ειδικό κλαδικό πλαίσιο
προληπτικής εποπτείας ιδιαιτέρως εκτεταµένο,

κάθε απόφαση του έλληνα νοµοθέτη περί διεύρυνσης του πεδίου εφαρµογής πρέπει
να συνοδεύεται από επιχειρήµατα που θεµελιώνουν τη συστηµική σηµαντικότητα
ενός οµίλου.
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∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

Όπως είναι γνωστό, το νέο Σύµφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια της Επιτροπής
της Βασιλείας εκδόθηκε στα τέλη Ιουνίου 2004. Ακολούθησε η δηµοσίευση του σχεδίου πρότασης Οδηγίας για την ενσωµάτωση του νέου Συµφώνου στην κοινοτική
τραπεζική νοµοθεσία. Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών συγκροτήθηκαν οµάδες εργασίας για την επεξεργασία, σε συνεργασία µε την Τράπεζα της
Ελλάδος, επιµέρους ειδικών θεµάτων, προκειµένου το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα
να αντιµετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσµατικά τις προκλήσεις που απορρέουν από
την τροποποίηση του πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια. Οι προτεραιότητες για
την άρτια προετοιµασία των ελληνικών τραπεζών συνίστανται στα εξής:
(α) Αναφορικά µε τον πρώτο πυλώνα και ειδικότερα σε σχέση µε το πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, βασικά αιτήµατα των
ελληνικών τραπεζών αποτελούν:
■

Ο έγκαιρος προσδιορισµός των ευχερειών που προτίθεται να ενεργοποιήσει
η Τράπεζα της Ελλάδος, µε έµφαση στη διακριτική ευχέρεια προσδιορισµού
διαφορετικού χρονικού διαστήµατος µεταξύ 90 και 180 ηµερών για τον
ορισµό της καθυστέρησης εξυπηρέτησης οφειλής για ορισµένες κατηγορίες
ανοιγµάτων. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε συλλογή στοιχείων για
τον ορισµό της αθέτησης υποχρεώσεων που χρησιµοποιούν επί του παρόντος τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα.

■

Η εξαίρεση ορισµένων ανοιγµάτων από τη µέθοδο των εσωτερικών αξιολογήσεων σε πάγια βάση (partial use). ∆ιερευνήθηκε εν προκειµένω το εύρος
και το ύψος αυτών των κατηγοριών ανοιγµάτων, προκειµένου να διαµορφωθεί το κριτήριο της ουσιαστικότητας, η συµµόρφωση προς το οποίο θα
αποτελεί προϋπόθεση της εξαίρεσης.

■

Ο προσδιορισµός της έννοιας της ουσιαστικότητας στην καθυστέρηση αποπληρωµής για τον ορισµό της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων σε περίπτωση µερικής αποπληρωµής.

■

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί το εσωτερικό σύστηµα διαβαθµίσεων.

■

Ο προσδιορισµός των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ορισµένοι εκχωρητέοι
λογαριασµοί θα γίνονται δεκτοί ως τεχνικές άµβλυνσης του πιστωτικού
κινδύνου.

(β) Επί του πλαισίου κεφαλαιακών υποχρεώσεων για το λειτουργικό κίνδυνο βασικές προτεραιότητες αποτελούν:
■

58

Η τροποποίηση της Π∆/ΤΕ 2438/98 για τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου,

προκειµένου να ενσωµατωθεί το κείµενο της έκθεσης της Επιτροπής της
Βασιλείας για τις «Αρχές Βέλτιστης Πρακτικής για τη ∆ιαχείριση και την
Εποπτεία του Λειτουργικού Κινδύνου».
■

Η διαµόρφωση κριτηρίων ταξινόµησης των τραπεζικών εργασιών στις υφιστάµενες κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (business line
mapping).

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπέβαλε στην ΕΕΤ προς διαβούλευση σχέδιο Πράξης αναφορικά µε την τροποποίηση της Π∆/TE 2156/92 σχετικά µε τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στην ΤτΕ για την παρακολούθηση της
ρευστότητας. Τα βασικά σηµεία των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από την ΕΕΤ
προς την Τράπεζα της Ελλάδος αφορούν:
■

τη µεθοδολογία κατάταξης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε προκαθορισµένες χρονικές κατηγορίες,

■

τους συντελεστές υπολογισµού κινδύνου ρευστότητας,

■

την υποβολή στοιχείων και την εκπλήρωση ελάχιστων ορίων δεικτών ρευστότητας, και

■

τις βασικές αρχές διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας.

Βασικό αίτηµα της ΕΕΤ υπήρξε η αναβολή της έναρξης ισχύος της Πράξης για τουλάχιστον έξι µήνες, λαµβανοµένης υπόψη της διοικητικής επιβάρυνσης (µηχανογραφική υποστήριξη, παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση των δεικτών ρευστότητας
κ.λπ.) που επιφέρει η εφαρµογή του προτεινόµενου σχεδίου Π∆/ΤΕ, σε συνδυασµό
µε τις αυξηµένες απαιτήσεις, οι οποίες συνδέονται µε την προετοιµασία των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για
την εισαγωγή του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια και την εισαγωγή
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

59

Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
και χρηµαταγορών
∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘

Τον Ιούνιο 2004 εγκρίθηκε µε την Απόφαση 1/304/10.6.2004 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο νέος Κανονισµός του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών. Η ΕΕΤ υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις επί του Κανονισµού και συνεργάστηκε στενά µε τους εκπροσώπους του ΧΑ κατά την εκπόνησή του, κυρίως σε
ό,τι αφορά την τρίτη ενότητα του Κανονισµού για τους όρους και τη διαδικασία εισαγωγής στην Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων. Σηµειώνεται ότι ένα µεγάλο µέρος των παρατηρήσεων της ΕΕΤ έγινε αποδεκτό, όπως ενδεικτικά εκείνες
που αφορούσαν το ελάχιστο απαιτούµενο µέγεθος της εταιρείας, την απάλειψη του
κριτηρίου της ικανοποιητικής περιουσιακής διάρθρωσης και την κατάργηση της
αγοράς βασικών προϋποθέσεων που είχε αρχικά προταθεί.

∫·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜

Η ΕΕΤ υπέβαλε εκτενείς παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόµου για την προστασία
της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης, οι οποίες αφορούσαν τόσο γενικού χαρακτήρα
επισηµάνσεις όσο και τεχνικού περιεχοµένου σχόλια για τα επιµέρους άρθρα του
σχεδίου και οι οποίες ελήφθησαν σε µεγάλο βαθµό υπόψη. Μεταξύ άλλων έµφαση
δόθηκε στην πρόβλεψη στο αρχικό σχέδιο νόµου σε ό,τι αφορά τις εξουσιοδοτήσεις
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη δυνητική έκδοση αποφάσεων προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις κοινοτικές πράξεις που εκδόθηκαν σε επίπεδο 2, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy. Η παρατήρηση αυτή έγινε δεκτή
και προβλέφθηκε ρητά η υποχρεωτική έκδοση των αποφάσεων αυτών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χωρίς ωστόσο και πάλι να προβλεφθεί ο χρόνος έναρξης ισχύος τους, ο οποίος θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου.
Ως γενική παρατήρηση, επισηµάνθηκε επίσης ότι ο νόµος βρίθει αόριστων εννοιών,
οπότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόµενο να δηµιουργηθούν προβλήµατα και αντιδικίες
κατά την εφαρµογή και την ερµηνεία του στην πράξη µεταξύ των εµπλεκόµενων
φορέων. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι το ζήτηµα αυτό αφορά πρωτίστως
την ίδια την Οδηγία 2003/6/ΕΚ, επισηµαίνεται εντούτοις ότι αρκετές από τις δια-
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τάξεις της εξειδικεύονται µε τις Οδηγίες και τον Κανονισµό της Επιτροπής του επιπέδου 2 της διαδικασίας Lamfalussy. Συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άµεση και έγκαιρη έκδοση των προβλεπόµενων στο νόµο
Αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις
οποίες να υπάρχει περαιτέρω εξειδίκευση των συγκεκριµένων εννοιών.
Εκτενείς παρατηρήσεις έγιναν επίσης σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιβολής και το
ύψος των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά τεχνικού περιεχοµένου διατάξεις του σχεδίου νόµου.

∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜

Η ΕΕΤ συµµετείχε στη δεύτερη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε για το αναθεωρηµένο κείµενο των προτύπων λειτουργίας των συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξέδωσαν το ΕΣΚΤ και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Ρυθµιστικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (CESR). Οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ΕΕΤ, οι οποίες συµπνέουν µε εκείνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας, εστιάζουν ιδίως στο ότι, παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις που επήλθαν στο αναθεωρηµένο κείµενο των προτύπων, ορισµένα θεµελιώδους σηµασίας ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η ανάγκη διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων και
των κινδύνων που αναλαµβάνονται από τα συστήµατα υποδοµής (infrastructures)
και τους µεσολαβούντες στην εκκαθάριση και το διακανονισµό (τράπεζες-θεµατοφύλακες), καθώς και ο ενιαίος προσδιορισµός των συστηµικά σηµαντικών παικτών, παραµένουν προβληµατικά. Ως γενική παρατήρηση επισηµάνθηκε ότι, λόγω ακριβώς
του διαφορετικού ρόλου που οφείλουν επί της αρχής να επιτελούν τα συστήµατα
υποδοµών και οι τράπεζες-θεµατοφύλακες, αλλά και της ειδικής και ενισχυµένης
εποπτείας στην οποία υπάγονται τα πιστωτικά ιδρύµατα, αρκετά από τα προτεινόµενα πρότυπα δεν είναι πρόσφορο να εφαρµόζονται στις τράπεζες.
Η ΕΕΤ συµµετείχε επίσης στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε την Ανακοίνωσή της για τις ενέργειες που πρέπει
να γίνουν, µε στόχο τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής, ενοποιηµένης και ασφαλούς αγοράς υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισµού τίτλων στην ΕΕ.
Στις παρατηρήσεις της η ΕΕΤ επισήµανε καταρχήν την αναγκαιότητα ξεκάθαρης
διάκρισης µεταξύ των λειτουργιών που επιτελούν τα αποθετήρια ως συστήµατα
υποδοµής και οι θεµατοφύλακες ως παρέχοντες συγκεκριµένες υπηρεσίες που
στηρίζονται στα συστήµατα υποδοµής. Η διάκριση αυτή έχει πολύ µεγάλη σηµασία
σε ό,τι αφορά τον καθορισµό των υποχρεώσεων που πρέπει να διέπουν αντίστοιχα
τους συµµετέχοντες στην εκκαθάριση και το διακανονισµό. Επισηµάνθηκε επίσης
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ότι η ανάγκη θεσµοθέτησης κοινά αποδεκτού ρυθµιστικού πλαισίου, το οποίο θα
διέπει τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού είναι κοινά αποδεκτή, πλην όµως τούτο δεν επιτυγχάνεται µέσω των προτύπων που υιοθετήθηκαν από την CESR και το ΕΣΚΤ.
Στο πλαίσιο αυτό εκφράστηκε η άποψη ότι πρέπει να υιοθετηθεί µια Οδηγία-πλαίσιο και στη συνέχεια να υιοθετηθούν εκτελεστικού χαρακτήρα µέτρα που θα εξειδικεύουν τις γενικές αρχές της Οδηγίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ‰ÂÏÙ›Ô

Η ΕΕΤ συµµετείχε στις εργασίες της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών µε στόχο την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ για το ενηµερωτικό
δελτίο. Η Οδηγία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο ισχύον καθεστώς αναφορικά µε την κατάρτιση του ενηµερωτικού δελτίου, τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχει και τη διαδικασία έγκρισής του.
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Γ. Θέµατα προστασίας καταναλωτή
∂Í ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÂÌÔÚ›· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

Η ΕΕΤ στο πλαίσιο της συµµετοχής της στις εργασίες της νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη
τάξη της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου
Υπουργικής Απόφασης που εκπονήθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή.
Οι κυριότερες επισηµάνσεις στις οποίες προέβη η ΕΕΤ αφορούσαν καταρχήν το θέµα
του ορισµού του καταναλωτή και συγκεκριµένα της ανάγκης σύµπλευσης της ελληνικής νοµοθεσίας, τουλάχιστον στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης της συγκεκριµένης
Οδηγίας, µε τον κοινοτικό ορισµό. Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης το ζήτηµα της πρόβλεψης ακυρότητας της σύµβασης, εφόσον δεν παρασχεθεί, εν όλω ή εν µέρει, η προβλεπόµενη στην Οδηγία προσυµβατική πληροφόρηση, δεδοµένου ότι στην Οδηγία
δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο και η πρόβλεψη στη γενική διάταξη περί κυρώσεων αναφέρεται ιδίως στο δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης σε περίπτωση µη τήρησης
των προβλεποµένων σε αυτή διατάξεων. Η ίδια παρατήρηση περί ακυρότητας άνευ
άλλου της σύµβασης ισχύει και για όλες τις διατάξεις, στις οποίες προβλέπεται. Παρατηρήσεις υποβλήθηκαν επίσης σε ό,τι αφορά την πληρωµή µε κάρτα, τις µη αιτηθείσες επικοινωνίες, καθώς και την ένδικη και διοικητική προσφυγή.

™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹

Το ∆εκέµβριο 2004 εκδόθηκε ο νόµος 3297/2004, µε τον οποίο συνιστάται ανεξάρτητη αρχή µε την επωνυµία «Συνήγορος του Καταναλωτή» ως εξωδικαστικό όργανο επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. Στο πεδίο εφαρµογής του νόµου περιλαµβάνονται, εφόσον δεν εξαιρούνται, και οι διαφορές που ανακύπτουν στις τραπεζικές συναλλαγές.
Η ΕΕΤ εξέφρασε εξαρχής την άποψη ότι θα ήταν πρόσφορο οι τραπεζικές συναλλαγές να εξαιρεθούν από τις αρµοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή, στο
µέτρο που θα υπάρχει αλληλεπικάλυψη αρµοδιοτήτων του Συνηγόρου µε τον Τραπεζικό Μεσολαβητή και θα επέλθει σύγχυση στο συναλλακτικό κοινό. Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής, ο οποίος λειτουργεί από το 1999, συγκροτήθηκε µε βάση τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές κοινοτικές Συστάσεις, έχει καθιερωθεί και είναι
γνωστός στο συναλλακτικό κοινό, και διαθέτει εξειδικευµένο προσωπικό εξοικειωµένο µε τις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών συναλλαγών, γεγονός που του επιτρέπει
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να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις ανάγκες των συναλλασσοµένων. Η καθιέρωση και η λειτουργία του θεσµού του Τραπεζικού Μεσολαβητή άλλωστε ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε την τάση που έχει διαµορφωθεί στην ΕΕ για την παροχή
εξειδικευµένων υπηρεσιών εξώδικης επίλυσης διαφορών στον τραπεζικό τοµέα.
Σε κάθε περίπτωση, στο νόµο γίνεται µνεία για το θεσµό του Τραπεζικού Μεσολαβητή και κοινός στόχος όλων είναι η επίτευξη της κατά το δυνατόν εποικοδοµητικότερης συνεργασίας µεταξύ του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του Τραπεζικού
Μεσολαβητή προς όφελος του συναλλακτικού κοινού.

™ÙÂÁ·ÛÙÈÎ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ∂ıÂÏÔÓÙÈÎﬁ˜ ∫Ò‰ÈÎ·˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜

Ο Εθελοντικός Κώδικας Συµπεριφοράς κατά την προσυµβατική ενηµέρωση για
στεγαστικά δάνεια, ο οποίος έχει υιοθετηθεί από τα µέλη της ΕΕΤ που χορηγούν
στεγαστικά δάνεια, προβλέπει την παροχή ενηµέρωσης προσυµβατικά στον καταναλωτή, µε γενικό και εξατοµικευµένο τρόπο. Η παροχή της εξατοµικευµένης
πληροφόρησης παρέχεται µε τη µορφή ενός Τυποποιηµένου Ευρωπαϊκού ∆ελτίου
Πληροφοριών και περιλαµβάνει 15 στοιχεία για το στεγαστικό δάνειο.
Το ζήτηµα που ανέκυψε κατά την εφαρµογή του Κώδικα, τόσο στη χώρα µας όσο
και στα άλλα κράτη-µέλη που τον έχουν υιοθετήσει, είναι ότι, επειδή δεν προσδιορίζεται στο κείµενό του η χρονική στιγµή κατά την οποία πρέπει να δίδεται το εξατοµικευµένο δελτίο στον καταναλωτή, η πρακτική διαφοροποιείται ανά πιστωτικό
ίδρυµα. Το θέµα είναι αρκετά περίπλοκο στο βαθµό που η εξατοµικευµένη ενηµέρωση, αν και δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για το πιστωτικό ίδρυµα και τον καταναλωτή, αφορά συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του στεγαστικού δανείου που ενδιαφέρει περισσότερο τον καταναλωτή σε συνέχεια της γενικής ενηµέρωσης που
του παρέχεται. Αυτό σηµαίνει ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι κατασταλαγµένος ως προς το προϊόν που τον εξυπηρετεί καλύτερα και να προβάλει συγκεκριµένο αίτηµα στο πιστωτικό ίδρυµα ενδεικτικά ως προς το ποσό, τη διάρκεια και το
είδος του επιτοκίου του στεγαστικού δανείου.
Σε ερωτηµατολόγιο που τέθηκε υπόψη της ΕΕΤ προκειµένου να γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει επικυρώσει τον Κώδικα µε Σύστασή της, η θέση που εκφράστηκε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών είναι ότι,
για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί επακριβώς
η καταλληλότερη χρονική στιγµή για την παροχή της εξατοµικευµένης πληροφόρησης. Ωστόσο, σύµφωνα µε την πρακτική των µελών της και από την εµπειρία της
εφαρµογής του Κώδικα µέχρι σήµερα, προκύπτει ότι αυτού του είδους η πληροφόρηση παρέχεται συνήθως κατά τη δεύτερη επίσκεψη του καταναλωτή στην τράπεζα.
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¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

Στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, η ΕΕΤ
υπέβαλε παρατηρήσεις αναφορικά µε διάφορα θέµατα που τέθηκαν υπόψη της για
το καθεστώς που διέπει συγκεκριµένες κατηγορίες τραπεζικών συναλλαγών, ιδίως
στον τοµέα της καταναλωτικής πίστης, ζητήµατα που έχουν αποτελέσει αντικείµενο δικαστικής κρίσης και ορισµένα θέµατα, για τα οποία κρίνεται σκόπιµο να αναληφθούν νοµοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες. Επίσης η ΕΕΤ υπέβαλε προτάσεις για
την τροποποίηση του ν. 2551/1994 στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγµατοποίησε το Υπουργείο Ανάπτυξης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

¶·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÂ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜

Η ΕΕΤ παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις αναφορικά µε την πρόταση Οδηγίας για
την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές κατά τη διάρκεια του 2004 και υπέβαλε τις
θέσεις της στους αρµόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, σε κοινοτικό επίπεδο συµµετείχε στην αρµόδια για το θέµα οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τραπεζικών Θεµάτων (EBIC), στην οποία εκπροσωπούνται οι ευρωπαϊκές ενώσεις πιστωτικού τοµέα, µε στόχο τη διαµόρφωση κοινών θέσεων συνολικά για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα και την ανταλλαγή απόψεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¯ÒÚÔ˘ ÏËÚˆÌÒÓ (SEPA)

Το ∆εκέµβριο 2004 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε την τρίτη έκθεση
προόδου για τα συστήµατα πληρωµών στην ευρωζώνη, µε τίτλο «Προς ένα ενιαίο
χώρο πληρωµών σε ευρώ». Σύµφωνα µε το Ευρωσύστηµα, στόχος του SEPA είναι
«να δοθεί η δυνατότητα στους ευρωπαίους πολίτες να κάνουν τις πληρωµές τους
σε όλη την περιοχή του SEPA, από έναν τραπεζικό λογαριασµό, χρησιµοποιώντας
ένα µέσο πληρωµής, τόσο εύκολα και ακίνδυνα όσο σήµερα αυτό γίνεται σε εθνικό πλαίσιο». Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών, που έχει καταστεί ο κύριος εκφραστής των ευρωπαϊκών τραπεζών για τη δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου πληρωµών µε
πρωτοβουλίες της αγοράς, ενέκρινε την κατάρτιση ενός Οδηγού ∆ράσης για την περίοδο 2004-2010.
Τα πορίσµατα της έκθεσης προόδου της ΕΚΤ, αλλά και τα περιεχόµενα του Οδηγού
∆ράσης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών παρουσιάστηκαν στις 7 ∆εκεµβρίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών, σε συνέδριο που οργάνωσε η εταιρεία ∆ΙΑΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

™‡Ó·„Ë Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ
ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î›ÓËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

Κατά τη διάρκεια του 2004 υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕΤ οι ακόλουθες διατραπεζικές συµφωνίες:
(α) ∆ιατραπεζική συµφωνία για το χαρακτηρισµό µιας εγχώριας ή διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης σε ευρώ ως «αυτόµατης» ή «STP»
Η συµφωνία αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειµένου µια
εγχώρια ή µια διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης σε ευρώ να θεωρείται «αυτόµατη»
ή Straight Through Processing (STP), ανεξάρτητα από το σύστηµα πληρωµών
(SWIFT, EBA/EURO1, EBA/STEP2, HERMES, DiasTransfer) που χρησιµοποιείται. Η συµφωνία θα διευκολύνει σηµαντικά τις διατραπεζικές σχέσεις, καθώς τυποποιείται µια βασική έννοια της λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών.
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(β) ∆ιατραπεζική συµφωνία για τον καθορισµό των διατραπεζικών εξόδων κατά τη διενέργεια µιας µεταφοράς πίστωσης
Η συµφωνία αφορά τα έξοδα που καταβάλλονται µεταξύ τραπεζών για εντολές µεταφοράς πίστωσης που διακινούνται µέσω όλων των συστηµάτων πληρωµών, εφόσον δεν υπάρχει διµερής διευθέτηση. Η συµφωνία θα διευκολύνει σηµαντικά τις
διατραπεζικές συναλλαγές, δεδοµένου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο πρακτικά να
παρακολουθεί κάθε τράπεζα το σύνολο των υφιστάµενων διµερών διευθετήσεων
για κάθε διαφορετικό σύστηµα πληρωµών.

Οι δύο προαναφερθείσες συµφωνίες αφορούν όλα τα διατραπεζικά συστήµατα µεταφοράς πιστώσεων και θα τεθούν σε εφαρµογή εντός του 2005 τόσο για τις µεµονωµένες όσο και για τις µαζικές µεταφορές πιστώσεων. Στις διατραπεζικές αυτές
συµφωνίες προσχωρούν εθελοντικά όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα (µέλη ή µη της
ΕΕΤ) που επιθυµούν την εφαρµογή τους στις εγχώριες και διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ, στις οποίες µετέχουν είτε ως αποστέλλουσες είτε ως διαµεσολαβούσες είτε ως πληρώτριες τράπεζες.

™¯¤‰ÈÔ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙË˜ ·Ó¿ÏË„Ë˜ ÌÂÙÚËÙÒÓ (∞∆ª)

Κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2004 η ΕΕΤ δραστηριοποιήθηκε έντονα στη δηµόσια διαβούλευση µε την Ανεξάρτητη Αρχή για τη ∆ιασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) σχετικά µε το σχέδιο Κανονισµού για τη διασφάλιση των συναλλαγών µέσω µηχανηµάτων αυτόµατης ανάληψης µετρητών (ΑΤΜ). Οι διατάξεις
του σχεδίου περιλαµβάνουν προβλέψεις που αφορούν τις υποχρεώσεις των τραπεζών (ενηµέρωση και προστασία χρήστη, προστασία και αναβάθµιση µηχανηµάτων
αυτόµατης ανάληψης, προγραµµατισµός επιβολής µέτρων προστασίας, υποχρεώσεις τραπεζών έναντι της Α∆ΑΕ) και τις διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου (διαδικασία ελέγχου από την Α∆ΑΕ, άσκηση εποπτείας).
Οι θέσεις και τα σχόλια της ΕΕΤ κινήθηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες:
■

Ανταγωνιστικότητα: τονίστηκε η ανάγκη να µη βρεθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σε δυσµενέστερη και λιγότερο ανταγωνιστική θέση από τα
τραπεζικά συστήµατα των άλλων χωρών της ΕΕ.

■

∆ιαφάνεια: επισηµάνθηκε η ανάγκη διασφάλισης διαφάνειας και όµοιας
αντιµετώπισης των τραπεζών-µελών της ΕΕΤ από την Α∆ΑΕ, ανεξαρτήτως
µεγέθους.
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■

Αυτορρύθµιση: τονίστηκε η σκοπιµότητα υιοθέτησης Κωδίκων Καλής
Πρακτικής για τη ρύθµιση του θέµατος, δεδοµένου ότι σε καµία χώρα δεν
έχει εφαρµοστεί σχετικός Κανονισµός.

■

Συνεργασία: επισηµάνθηκε η ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας ΕΕΤΑ∆ΑΕ, προκειµένου να δηµιουργηθεί και στην Ελλάδα ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας των ΑΤΜ, προς όφελος του συναλλακτικού κοινού.

¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔÓ πµ∞¡

Το τελευταίο τρίµηνο του 2004 το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών έκανε
αποδεκτή παλαιότερη πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για τη σύσταση
οµάδας εργασίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου, µε αντικείµενο τη συνολική
αντιµετώπιση του θέµατος εφαρµογής του ΙΒΑΝ. Η οµάδα, σύµφωνα και µε την
πρόταση της ΕΕΤ, περιλαµβάνει εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών, της
Τράπεζας της Ελλάδος, της εταιρείας ∆ΙΑΣ, της ΕΕΤ και των τραπεζών.
Επισηµαίνεται ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι, το αργότερο µέχρι το 2010, ο
ΙΒΑΝ θα αποτελεί το µοναδικό πρότυπο τραπεζικού λογαριασµού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της πελατείας των τραπεζών.

¶ÚÔÛÎﬁÌÈÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÏËÚˆÌ‹ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎﬁ

Στα µέσα Ιουνίου 2004 η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ζήτησε από το Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών να διερευνηθεί η περίπτωση απλούστευσης και εναρµόνισης όλων των διατάξεων που συνδέονται µε τη διενέργεια συναλλαγών µεταξύ κατοίκων και µη κατοίκων Ελλάδας. Το Υπουργείο επανέλαβε την παλαιότερη
θέση του, σύµφωνα µε την οποία οι τράπεζες θα πρέπει να ακολουθούν το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό.

¶·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·ﬁ ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈÔ ËÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ ·ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TARGET

Με αφορµή τη λήξη της τριετούς περιόδου παρέκκλισης της Ελλάδας από το µακροχρόνιο ηµερολόγιο αργιών του συστήµατος TARGET, κρίθηκε σκόπιµο να διαµορφωθεί θέση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το αν χρειάζεται να παραταθεί η
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παρέκκλιση της χώρας µας από αυτό. Η ΕΕΤ κατέληξε στην άποψη ότι, σε τεχνικό
και λειτουργικό επίπεδο, οι τράπεζες στην Ελλάδα λειτουργούν ικανοποιητικά, ακόµη κι όταν το TARGET είναι κλειστό και η εγχώρια αγορά ανοιχτή (όπως την 1η
Μαΐου 2002, όταν µεταφέρθηκε η αργία της Πρωτοµαγιάς στη χώρα µας µε υπουργική απόφαση). Συνεπώς δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η παράταση της παρέκκλισης.

∏ ÂÎ ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ ·ÚÁ›· ÙË˜ 13Ë˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2004 Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂÈ¤˜ ÙË˜
ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·

Μετά την ένταξη της χώρας στην ευρωζώνη, δηλαδή από την 1.1.2001, το σύστηµα
HERMES (Hellenic Real Time Money Transfer Express System), το οποίο έχει
αναπτύξει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη διατραπεζική µεταφορά κεφαλαίων, αποτελεί τµήµα του ευρωπαϊκού συστήµατος TARGET (Trans-European Automated
Real-time Gross settlement Express Transfer system), το οποίο λειτουργεί µε ευθύνη της ΕΚΤ. Συνεπώς το σύστηµα HERMES ακολουθεί, κατά κανόνα, και το
πρόγραµµα αργιών του συστήµατος TARGET. Την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2004
οι τράπεζες στην Ελλάδα είχαν αργία σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 24 του
ν. 3254/22.7.2004 «Ρύθµιση θεµάτων των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις».
Προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή εξυπηρέτηση του συναλλακτικού κοινού, η
ΕΕΤ ενηµέρωσε τα πιστωτικά ιδρύµατα για το πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού
συστήµατος τη 13η Αυγούστου 2004, για το οποίο µε αναλογική εφαρµογή όσων είχαν αποφασιστεί παλαιότερα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ίσχυσαν τα
εξής τη συγκεκριµένη ηµέρα:
■

όλες οι τράπεζες, που λειτουργούν στην Ελλάδα, σεβόµενες την αργία, δεν
θα µετέφεραν σε πίστωση των λογαριασµών της πελατείας τους τα ποσά που
θα πιστώνονταν στους λογαριασµούς τους από την Τράπεζα της Ελλάδος,

■

η ηµεροµηνία αξίας (valeur), µε την οποία θα πιστώνονταν οι λογαριασµοί
της πελατείας από τις τράπεζες θα ήταν η πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα
(δηλαδή η ∆ευτέρα 16.8.2004),

■

οι τράπεζες δεν θα δέχονταν αιτήµατα πελατών για «use of funds», δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη επίσηµη αργία είχε προκύψει εκ του νόµου και
είχε ήδη ανακοινωθεί από την πολιτεία, και δεν προέκυπτε από καµία δεσµευτική κοινοτική διάταξη υποχρέωση λειτουργίας των τραπεζών κατά
τις ηµεροµηνίες αργιών.
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™˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Î¿ÚÙÂ˜

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) σε συνεννόηση µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών, οργάνωσε την ανά κράτος-µέλος συλλογή στατιστικών στοιχείων για τις συναλλαγές µε κάρτες, προκειµένου να παρακολουθήσει την
εξέλιξη κυρίως σε σχέση µε τη διασυνοριακή τους χρήση εντός της ΕΕ. Η Τράπεζα
της Ελλάδος σε συνεννόηση µε την ΕΕΤ, ανέλαβε τη συλλογή των στατιστικών
στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Τα
στοιχεία αφορούσαν το είδος των καρτών (χρεωστικές, πιστωτικές και µεταγενέστερης χρέωσης) και τον τρόπο ενεργοποίησής τους (ATM, POS, εξ αποστάσεως
ATM και POS).
Η συλλογή των πρώτων στοιχείων ολοκληρώθηκε το Μάιο 2004 από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Tα πιστωτικά ιδρύµατα που εκδίδουν κάρτες, αν και απέστειλαν τα
σχετικά στατιστικά στοιχεία, αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη την πιθανότητα µελλοντικής περιοδικής συγκέντρωσής τους, λόγω επιπλέον φόρτου εργασίας χωρίς συγκεκριµένα αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα, αφού εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωσή
τους για αποστολή στατιστικών στοιχείων και για την κατάρτιση του σχετικού µε
το ίδιο θέµα Blue Book της ΕΚΤ.

™¯¤‰ÈÔ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏˆÛË ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ Â˘ÚÒ

Τον Απρίλιο 2004 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχέδιο πλαισίου «για
την ανίχνευση των πλαστών και µη κατάλληλων προς κυκλοφορία µετρητών από
πιστωτικά ιδρύµατα και λοιπούς φορείς που κατ’ επάγγελµα χειρίζονται µετρητά». Στόχος του πλαισίου είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας των τραπεζογραµµατίων ευρώ που βρίσκονται σε κυκλοφορία και συνεπώς η ενίσχυση της εµπιστοσύνης του κοινού στο ενιαίο νόµισµα, µέσω της εφαρµογής µιας αποτελεσµατικής,
κοινής πολιτικής για την ανακύκλωση των µετρητών.
Η ΕΕΤ υπέβαλε τις θέσεις της επί του εν λόγω σχεδίου, επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας (αποµακρυσµένα νησιά µε ελλιπή
σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα λόγω απουσίας αεροδροµίου και συχνών ακτοπλοϊκών δροµολογίων), αλλά και την εποχικότητα των συναλλαγών, λόγω µεταβολών του
νησιωτικού πληθυσµού κατά τη διάρκεια του έτους. Αποτέλεσµα των παρατηρήσεων
αυτών ήταν να ενσωµατωθούν στο σχέδιο πλαισίου – ως εξαιρέσεις – οι όροι «αποµακρυσµένα καταστήµατα» τραπεζών µε «χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών σε µετρητά».
Έτσι, σύµφωνα µε το σχέδιο, ενώ ο έλεγχος γνησιότητας των τραπεζογραµµατίων
µε τα οποία θα εφοδιάζονται τα τοπικά ATM θα πραγµατοποιείται µέσω κατάλλη-
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λων µηχανών, στα «αποµακρυσµένα καταστήµατα» µε «χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών
σε µετρητά» θα είναι δυνατό να χρησιµοποιείται εκπαιδευµένο προσωπικό, που θα
πραγµατοποιεί επί τόπου τον ποιοτικό έλεγχο των τραπεζογραµµατίων που προορίζονται για τα τοπικά ΑΤΜ.

∞ﬁÊ·ÛË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¯·ÚÙÔÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ
¯·ÌËÏ‹˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹˜ ·Í›·˜

Το Ευρωσύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη σχετικό αίτηµα του κοινού, ζήτησε τις απόψεις των τραπεζών για την πιθανότητα εισαγωγής τραπεζογραµµατίων ευρώ πολύ
χαµηλής αξίας, τα οποία θα κυκλοφορούν παράλληλα µε τα νοµίσµατα.
Η ΕΕΤ τοποθετήθηκε θετικά τόσο σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή (ενίσχυση της δυνατότητας του καταναλωτή για εκτίµηση της πραγµατικής αξίας του χρήµατος και συνεπώς συνειδητοποίηση της αγοραστικής του δύναµης) όσο και για οικονοµικούς λόγους (µείωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω πιθανών αναπροσαρµογών στην τιµολόγηση αγαθών και υπηρεσιών και µείωση του κόστους διαχείρισης των κερµάτων).
Τελικά η ΕΚΤ αποφάσισε να µην προχωρήσει στην έκδοση τραπεζογραµµατίων
αξίας 1€ και 2€, αιτιολογώντας την απόφασή της ως εξής:
■

η ζήτηση από την πλειονότητα των πολιτών της ευρωζώνης για τραπεζογραµµάτια πολύ χαµηλής ονοµαστικής αξίας κρίθηκε ανεπαρκής,

■

τα προβλήµατα που θα δηµιουργούσε η εισαγωγή των νέων τραπεζογραµµατίων στα εµπλεκόµενα τρίτα µέρη, όπως π.χ. στον τοµέα του λιανικού
εµπορίου και στη βιοµηχανία µηχανών αυτόµατης πώλησης, θα ήταν πολυάριθµα,

■

το κόστος εκτύπωσης και υποστήριξης της όλης διαδικασίας θεωρήθηκε
υψηλό.

TARGET2

Η ΕΕΤ παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, συµµετέχοντας στην Οµάδα Εργασίας
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας για το TARGET, η οποία, κατά τη διάρκεια του 2004, εστίασε το έργο της στα εξής θέµατα:
■

έγκαιρη υλοποίηση του χρονοδιαγράµµατος υιοθέτησης του TARGET2,

■

τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών,
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■

χρήση εθνικού λογαριασµού για συγκεκριµένες λειτουργίες (home account),
και

■

διακανονισµός των επικουρικών συστηµάτων.

Την ίδια χρονιά η ΕΕΤ επικεντρώθηκε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
πρώτη και δεύτερη χρονική φάση µετάπτωσης στο νέο σύστηµα πληρωµών, δηλαδή στη διαδικασία διαβούλευσης και την προετοιµασία για την υλοποίησή του. Σε
αυτό το πλαίσιο η ΕΕΤ:
■

διοργάνωσε τέσσερα σεµινάρια ενηµέρωσης των τραπεζικών στελεχών
αναφορικά µε τις Γενικές και Λεπτοµερείς Λειτουργικές Προδιαγραφές
του νέου συστήµατος TARGET2,

■

ζήτησε από τις τράπεζες-µέλη να διαµορφώσουν επιτελικές οµάδες συντονισµού από υψηλόβαθµα στελέχη για τη µετάβαση στο TARGET 2, και

■

προχώρησε στη συγκρότηση ειδικής διατραπεζικής επιτροπής, µε τη συµµετοχή εκπροσώπων από διευθύνσεις πληρωµών, διαχείρισης διαθεσίµων
και θεµατοφυλακής, προκειµένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να χειριστεί σε διατραπεζικό επίπεδο σχετικά αιτήµατα των τραπεζών.

∆εδοµένου ότι, σύµφωνα µε την αρχή της αποκέντρωσης, οι τράπεζες θα διατηρήσουν τις σχέσεις τους σε λειτουργικό επίπεδο µε τις εθνικές κεντρικές τράπεζες,
βασική µέριµνα της ΕΕΤ θα αποτελέσει η διαβούλευση µε την Τράπεζα της Ελλάδος επί των θεµάτων που άπτονται των ευχερειών που παρέχει το νέο σύστηµα στις
εθνικές κεντρικές τράπεζες.
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Ε. Νοµικά θέµατα
∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜

Η ΕΕΤ υπέβαλε πρωτοβουλιακά νοµοθετική πρόταση προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την εν λόγω πρόταση επιδιώκεται η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των χρονοβόρων διαδικασιών και των σοβαρών καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην απονοµή της ∆ικαιοσύνης. Η ΕΕΤ προτείνει ειδικότερα την τροποποίηση συγκεκριµένων άρθρων
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας σχετικά µε:
■

τα µέσα αναγκαστικής εκτέλεσης (βεβαιωτικός όρκος),

■

την κατάσχεση κινητής περιουσίας του οφειλέτη (ακατάσχετα πράγµατα,
τιµή πρώτης προσφοράς, διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης, περιορισµός του χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ της ηµέρας της κατάσχεσης και της
διενέργειας του πλειστηριασµού, τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας,
άσκηση των ανακοπών, πρόβλεψη ειδικής διάταξης για την κατάσχεση
χρηµατιστηριακών αξιών, συνεκδίκαση των ανακοπών κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης),

■

την κατάσχεση στα χέρια τρίτου, και

■

την κατάσχεση ακινήτων.

√ÊÂÈÏ¤˜ ÚÔ˜ Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·

Η ΕΕΤ µε αφορµή τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3259/2004 για τις οφειλές προς
τα πιστωτικά ιδρύµατα εκπόνησε κείµενο διευκρινίσεων για την εφαρµογή του, το
οποίο κοινοποίησε στις τράπεζες για διευκόλυνσή τους. Ειδικότερα, αντικείµενο
επεξεργασίας αποτέλεσαν συνοπτικά τα ακόλουθα θέµατα: το είδος των απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις, που υπάγονται στη ρύθµιση, ο περιορισµός του ύψους
της οφειλής, ο προσδιορισµός του ύψους της οφειλής, ο εκτοκισµός της ληξιπρόθεσµης οφειλής, η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, το ανώτατο ύψος των ληξιπρόθεσµων οφειλών των αγροτών, οι εξαιρούµενες από τη ρύθµιση οφειλές, καθώς και φορολογικά ζητήµατα που ανακύπτουν τόσο για τις τράπεζες όσο και για
τους οφειλέτες από τη διαγραφή των τόκων.
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ΣΤ. Φορολογικά θέµατα
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2003/48/∂∫ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ·ÔÙ·ÌÈÂ‡ÛÂˆÓ ˘ﬁ
ÌÔÚÊ‹ ÙﬁÎˆÓ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·

Στο πλαίσιο λήψης απόφασης από το Συµβούλιο αναφορικά µε το χρόνο έναρξης
εφαρµογής της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 αυτής, και δεδοµένου ότι ήδη είχε προταθεί η µετάθεση του χρόνου εφαρµογής της από την
1.1.2005 για την 1.7.2005, η ΕΕΤ εξέφρασε την άποψη ότι οποιαδήποτε χρονική µετάθεση πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η έναρξη εφαρµογής της Οδηγίας να συµπίπτει
µε την έναρξη ηµερολογιακού έτους, καθόσον το ηµερολογιακό έτος συµπίπτει µε
το φορολογικό έτος. Η θέση αυτή υποβλήθηκε αρµοδίως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία.
Παράλληλα, η ΕΕΤ προώθησε τη συνεργασία της µε τις αρµόδιες διευθύνσεις και
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως προς τον τρόπο ενσωµάτωσης και εφαρµογής της Οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας καταγράφηκαν οι δυνατότητες των υφιστάµενων συστηµάτων των τραπεζών για τη χορήγηση στοιχείων ως προς την ταυτότητα και την κατοικία του πραγµατικού δικαιούχου και εκφράστηκαν απόψεις για επιµέρους ζητήµατα εφαρµογής.
Περαιτέρω η ΕΕΤ, ανταποκρινόµενη σε ερωτηµατολόγιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας, εξέφρασε τις θέσεις της αναφορικά µε τον τρόπο εφαρµογής
της Οδηγίας σε συγκεκριµένες, υποθετικά οριζόµενες περιπτώσεις και ιδίως όσον
αφορά τη χρήση των πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας και την αντιµετώπιση των κοινών λογαριασµών.

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó. 3193/2003 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ÓﬁÓÂ˜ ÙÈÌÔÏﬁÁËÛË˜ º¶∞

Με το ν. 3193/2003, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία
2001/115/ΕΚ για την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των
όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση ως προς τον ΦΠΑ, προβλέφθηκαν υποχρεωτικά αναγραφόµενες ενδείξεις στα τιµολόγια, πέραν των ήδη προβλεποµένων
από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Μεταξύ των νέων στοιχείων
ορίζεται και η αναγραφή στο τιµολόγιο της διάταξης, δυνάµει της οποίας η πράξη
απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Η ΕΕΤ, αφού επεξεργάστηκε τις νέες διατάξεις και έλαβε υπόψη την πολυµορφία
και πολυπλοκότητα των τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών, καθώς και τον τρόπο
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εφαρµογής των νέων διατάξεων σε κοινοτικό επίπεδο, υπέβαλε αίτηµα περιορισµού
της υποχρέωσης αναγραφής των νέων ενδείξεων µόνο στα παραστατικά που εκδίδονται για τις παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες και εναλλακτικά αίτηµα αναβολής
της εφαρµογής των νέων διατάξεων, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
προσαρµογής στις νέες απαιτήσεις.
Σε απάντηση του ως άνω αιτήµατος της ΕΕΤ, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών διευκρίνισε ότι για τα τιµολόγια που εκδίδονται και αφορούν κύριες και
παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες ισχύει η υποχρέωση αναγραφής της σχετικής
απαλλακτικής διάταξης, ενώ δεν έκανε δεκτό το αίτηµα µετάθεσης εφαρµογής των
εν λόγω διατάξεων.

ºÔÚÔÏﬁÁËÛË Â·Ó··ÙÚÈ˙ﬁÌÂÓˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

Αναφορικά µε την εφαρµογή του άρθρου 38 του ν. 3259/2004 για τη φορολόγηση
των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων η ΕΕΤ υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών κείµενο µε διευκρινίσεις που τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτιµούν ότι
πρέπει να δοθούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και απρόσκοπτη εφαρµογή των νέων διατάξεων. Στο πλαίσιο αυτό προσδιορίστηκαν:
■

τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που σύµφωνα µε το νόµο είναι φορολογικά
υπόχρεα,

■

τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι προβλεπόµενοι τραπεζικοί λογαριασµοί της ηµεδαπής και της αλλοδαπής για την εφαρµογή του νόµου,

■

η διαδικασία παρακράτησης του φόρου 3%,

■

ο κρίσιµος χρόνος υπαγωγής στο προβλεπόµενο από το νόµο διάστηµα των
έξι µηνών, και

■

ο τρόπος διενέργειας της µεταφοράς των επαναπατριζόµενων κεφαλαίων.

Επίσης υποβλήθηκαν σχέδια υποδειγµάτων δηλώσεων-εξουσιοδοτήσεων φυσικών
και νοµικών προσώπων, καθώς και βεβαίωσης παρακράτησης του προβλεπόµενου
φόρου 3%.

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙÔ˜ ÊﬁÚÔ˘ Â› ÙﬁÎˆÓ √ÌÔÏﬁÁˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘,
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ Â›Ó·È ÌﬁÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÏÏÔ‰·‹˜

Με το ν. 2682/1999 καταργήθηκε για τους επενδυτές-µόνιµους κατοίκους του εξωτερικού η φορολόγηση των τόκων των οµολογιακών δανείων, που εκδίδει το Ελλη-
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νικό ∆ηµόσιο και η κατάργηση επεκτάθηκε και στους τόκους που θα καταβληθούν
για τις υφιστάµενες κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού εκδόσεις. Κατ’ εφαρµογή των νέων διατάξεων τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ υπέβαλαν αιτήσεις για επιστροφή
αχρεωστήτως παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις ανερχόταν σε υψηλά ποσά, δεδοµένου ότι οι τράπεζες ενεργούν ως υποθεµατοφύλακες ευρείας οµάδας ξένων θεσµικών επενδυτών.
Για το λόγο αυτό, ήδη από το τέλος του 2003 και κατά τη διάρκεια του 2004 υποβλήθηκαν επανειληµµένως έγγραφα αιτήµατα από την ΕΕΤ προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για τη διευθέτηση των εκκρεµοτήτων έναντι των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς το ζήτηµα είχε επιπτώσεις και στην αξιοπιστία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Σε συνέχεια των ανωτέρω, περιλήφθηκε σχετική διάταξη
στο ν. 3259/2004 για την «Περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων, ρύθµιση
ληξιπρόθεσµων χρεών και άλλες διατάξεις». Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 33, το δικαίωµα αξίωσης της επιστροφής του φόρου στους µόνιµους κατοίκους εξωτερικού, που καταβλήθηκαν σε αυτούς µέσα στο έτος 1999, παρατάθηκε µέχρι τις 31.12.2004.

∞Ó·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÏÔÁÈÛÙ‹-ÊÔÚÔÙ¤¯ÓË ÛÙÈ˜ ‚Â‚·ÈÒÛÂÈ˜ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‹ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ

Η ΕΕΤ επανέφερε το αίτηµά της προς το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
για πλήρη εξαίρεση των τραπεζών από την υποχρέωση αναγραφής των στοιχείων
του λογιστή-φοροτέχνη στις χορηγούµενες στους µισθωτούς βεβαιώσεις, βασιζόµενη σε επιχειρηµατολογία που αντλείται από τον ιδιάζοντα τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Σε απάντηση του αιτήµατος αυτού, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εξέδωσε έγγραφο, µε το οποίο ορίστηκε ότι η µη
υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων του λογιστή-φοροτέχνη στα έντυπα των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, που είχε προβλεφθεί το έτος 2003 µε έγγραφό
του ισχύει και για τις σχετικές βεβαιώσεις που αφορούν την περίοδο από 1.1.2003
έως 31.12.2003.
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Ζ. Λογιστικά θέµατα
¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚﬁÙ˘· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜/¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚﬁÙ˘·

H ΕΕΤ επικεντρώθηκε σε ό,τι αφορά τις θέσεις τις οποίες υπέβαλε προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και τους εθνικούς εκπροσώπους στην Κανονιστική Επιτροπή Λογιστικών Θεµάτων (Accounting Regulatory Committee) αναφορικά µε την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ/∆ΛΠ, στην ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να επιδειχθεί όσον αφορά τα ∆ΛΠ 32 και 39, τα οποία χρήζουν τροποποιήσεων, προκειµένου να καταστεί ευχερής η αποτύπωση στις οικονοµικές καταστάσεις της δυναµικής της επιχειρηµατικής στρατηγικής και των ανειληµµένων οικονοµικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
Αναφορικά µε το θέµα της εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ/∆ΛΠ) η ΕΕΤ τοποθετήθηκε σε δύο ερωτηµατολόγια.
Το ένα από αυτά εκπονήθηκε στο τέλος του Ιανουαρίου 2004, µε πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας και το δεύτερο στα µέσα του Μαρτίου, µε
πρωτοβουλία της Ιταλικής Ένωσης Τραπεζών (ΑΒΙ). Αντικείµενο του πρώτου ερωτηµατολογίου αποτέλεσε ο τρόπος εφαρµογής του Κανονισµού 1606/2002/ΕΚ για
την υιοθέτηση των ∆ΛΠ (δηλαδή εάν ασκήθηκε από τον εθνικό νοµοθέτη η προβλεπόµενη από τον Κανονισµό ευχέρεια για την προαιρετική εφαρµογή των ∆ΛΠ
και στις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των µη εισηγµένων
εταιρειών, καθώς και για τη δυνατότητα εφαρµογής των ∆ΛΠ πριν την 1.1.2005).
Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο επικεντρώθηκε σε θέµατα νοµοθετικής διαδικασίας
και εφαρµογής (όπως στον τρόπο ενσωµάτωσης των λογιστικών οδηγιών στην
εθνική έννοµη τάξη, στην ύπαρξη διαφορετικού καθεστώτος για τις τράπεζες και
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στη χρήση των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων για εποπτικούς και για φορολογικούς σκοπούς, καθώς και στην εφαρµογή
των ∆ΛΠ, όχι µόνο από τις µητρικές, αλλά και τις θυγατρικές τους εταιρείες).

∫·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ – ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ∆·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ

Σε συνέχεια του νέου Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, που εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθ. 1/304/10.6.2004 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ανέκυψαν ορισµένα ζητήµατα αναφορικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων για τις υποχρεώσεις τακτικής ενηµέρωσης και ιδίως για την υποβολή
των καταστάσεων ταµειακών ροών. Κατόπιν επεξεργασίας των θεµάτων, υποβλή-
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θηκε από την ΕΕΤ επιστολή στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηµατιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων, µε την οποία ζητήθηκαν ειδικότερα διευκρινίσεις ως
προς τα εξής:
■

ότι οι λογιστικές καταστάσεις α΄ και γ΄ τριµήνου και οι τριµηνιαίες καταστάσεις ταµειακών ροών είναι ανέλεγκτες,

■

ότι οι τριµηνιαίες καταστάσεις ταµειακών ροών θα είναι συνοπτικές, εφόσον και οι λογιστικές καταστάσεις των τριµήνων είναι συνοπτικές,

■

να µην προβλέπεται «ταυτόχρονη» υποχρέωση υποβολής στο ΧΑ των τριµηνιαίων λογιστικών καταστάσεων, των καταστάσεων ταµειακών ροών και
των πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,

■

να προσδιοριστεί η συγκριτική πληροφόρηση που θα πρέπει να παρέχεται
µε τις ενδιάµεσες καταστάσεις ταµειακών ροών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ζητήθηκε αναβολή της υποχρέωσης υποβολής των τριµηνιαίων καταστάσεων ταµειακών ροών για το 2005.
Σε απάντηση των ανωτέρω, το Χρηµατιστήριο Αθηνών διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει
υποχρέωση ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων α΄ και γ΄ τριµήνου, καθώς και
των καταστάσεων ταµειακών ροών που κατατίθενται µε τις λογιστικές καταστάσεις και ότι οι καταστάσεις ταµειακών ροών συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ. 5/204/14.11.2000 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω, όσον αφορά το αίτηµα αναβολής της υποχρέωσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέφρασε τη ρητή πρόθεσή της να αντιµετωπίσει µε ευελιξία τυχόν περιπτώσεις καθυστερηµένης υποβολής καταστάσεων ταµειακών ροών, σε βαθµό όµως που η υποβολή των καταστάσεων β΄ τριµήνου (30/6) να
µην υπερβεί το χρονικό όριο που ισχύει για τις καταστάσεις του εννεαµήνου.
Τέλος, όσον αφορά την υποβολή συγκριτικών στοιχείων, διευκρινίστηκε ότι δεν
υπάρχει υποχρέωση υποβολής συγκριτικών στοιχείων για το αντίστοιχο τρίµηνο
της προηγούµενης χρήσης.
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Η. Εργασιακά και κοινωνικά θέµατα
∂˘Úˆ·˚Î¿ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ

Η ΕΕΤ, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου διαβούλευσης που διενεργεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την αναθεώρηση της Οδηγίας 94/45/ΕΚ, υποστήριξε τις θέσεις της
Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν κρίνεται
σκόπιµη στην παρούσα φάση η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση της
συγκεκριµένης Οδηγίας. Και τούτο διότι δεν είναι ακόµη σαφής και πλήρης η
εµπειρία από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή της, δεν έχει ακόµη ενσωµατωθεί σε όλα
τα κράτη-µέλη (παλαιά και νέα), ενώ παράλληλα υπάρχει θεσµοθετηµένο ευρύ
πλαίσιο για την ενηµέρωση και διαβούλευση των εργαζοµένων. Τέλος πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί η σηµασία και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα του
ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου.

π‰ÈﬁÚÚ˘ıÌË ˘ÂÚˆÚ›· Î·È ˘ÂÚˆÚÈ·Î‹ ··Û¯ﬁÏËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

Με αφορµή ερµηνευτικά ζητήµατα που ανέκυψαν από την εφαρµογή του ν.
2874/2000 για την ιδιόρρυθµη υπερωρία, η ΕΕΤ επισήµανε στην αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι απαιτείται ενιαία
αντιµετώπιση του ζητήµατος της υπερωριακής απασχόλησης για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και όχι κατά τρόπο διαφορετικό για τους εργαζοµένους στις
τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε η ερµηνεία της διάταξης κατά τρόπον ώστε
για το προσωπικό των τραπεζών να ισχύουν οι προβλεπόµενες από το νόµο τρεις
ώρες ιδιόρρυθµης υπερωριακής απασχόλησης και όχι δύο ώρες, όπως εσφαλµένα
έχει ερµηνευτεί. Σε απάντησή του το Υπουργείο επανέλαβε τη θέση για ιδιόρρυθµη
υπερωρία δύο ωρών για τις τράπεζες.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ï˘ÛË˜ ·ÙÔÌÈÎÒÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ

Η ΕΕΤ ολοκλήρωσε τη µελέτη που ανέλαβε στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνδέσµου
(Liaison Committee) των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Ενώσεων, µε θέµα τα ισχύοντα
στα κράτη-µέλη εθνικά συστήµατα για την επίλυση των ατοµικών και συλλογικών
εργατικών διαφορών. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της µελέτης συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
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■

Στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών (µε εξαίρεση τη Σουηδία), συναντώνται διακριτά συστήµατα επίλυσης των ατοµικών και συλλογικών εργατικών διαφορών.

■

Όσον αφορά την επίλυση των ατοµικών εργατικών διαφορών, εξωδικαστικά συστήµατα ή πειθαρχικές µέθοδοι επίλυσης προβλέπονται στη Γαλλία,
την Ελλάδα, τη Γερµανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και την
Ελβετία.

■

Τα κοινά σε όλες τις χώρες συστήµατα επίλυσης των συλλογικών εργατικών διαφορών είναι η συµφιλίωση, η µεσολάβηση και η διαιτησία.

■

Κατά κανόνα η συµφιλίωση, η µεσολάβηση και η διαιτησία δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Παρεκκλίσεις ωστόσο συναντώνται: στην Ελλάδα,
όπου η διαιτησία για τον εργοδότη είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που
απορρίπτει την πρόταση του Μεσολαβητή, η οποία γίνεται αποδεκτή από τη
συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων. Στη Νορβηγία, όπου ο Μεσολαβητής ενεργεί όχι µόνο κατόπιν αιτήµατος των κοινωνικών εταίρων, αλλά και µε δική του πρωτοβουλία. Στην Ισπανία, όπου σε περίπτωση απεργίας η διαιτησία είναι υποχρεωτική, µε την έννοια ότι η κυβέρνηση ή το
κυβερνητικό όργανο µιας αυτόνοµης περιοχής µπορούν να επιβάλουν τη
διαιτησία, εφόσον ληφθούν υπόψη η διάρκεια και οι επιπτώσεις της απεργίας στην εθνική οικονοµία. Στην Ελβετία, όπου στην περίπτωση που συγκεκριµένη συλλογική σύµβαση δεν περιέχει ρήτρα συµφιλίωσης και η
σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί, οι κοινωνικοί εταίροι είναι υποχρεωµένοι
να συµµετάσχουν σε συµφιλιωτική διαδικασία ενώπιον του αρµόδιου οµοσπονδιακού οργάνου.

Θ. Ασφάλεια τραπεζών και συναλλαγών
™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ 2331/1995 Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫

Η ΕΕΤ υπέβαλε κείµενο παρατηρήσεων αναφορικά µε το σχέδιο νόµου για την τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 και την
προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Ειδικά επισηµάνθηκε µεταξύ άλλων η ποινικοποίηση µε το εν λόγω
σχέδιο της βαρείας αµέλειας σε ό,τι αφορά την παράλειψη αναφοράς ενδεχόµενης
ύποπτης συναλλαγής από τα προβλεπόµενα στο νόµο πρόσωπα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΗ
Αναπτυξιακή δραστηριότητα

Α. Εκσυγχρονισµός τραπεζικών συναλλαγών
∆˘ÔÔÈ‹ÛÂÈ˜

1. Υιοθέτηση και εφαρµογή της Code Line των επιταγών σε ευρώ
Έρευνα της ΕΕΤ για την υιοθέτηση και εφαρµογή της Code Line των επιταγών σε
ευρώ έδειξε ότι, αν και η χρήση της Code Line των επιταγών είναι περιορισµένη, λόγω της έλλειψης του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισµού για την ανάγνωσή της,
■

οι τράπεζες σε ποσοστό 95% έχουν αναπτύξει την τεχνολογία και τις διαδικασίες, ώστε να εκτυπώνουν και να χορηγούν στους πελάτες τους επιταγές
σε ευρώ µε Code Line, στη θέση και στη µορφή που προβλέπει το σχετικό
πρότυπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,

■

το 70% των επιταγών που προσκοµίζονται στις τράπεζες φέρουν Code Line.

2. Υιοθέτηση του EMV στις κάρτες πληρωµών
Η παρακολούθηση της προόδου κάθε κράτους-µέλους ως προς την υιοθέτηση της τεχνολογίας EMV στις κάρτες πληρωµών ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την
καταπολέµηση της απάτης στα ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών. Η ΕΕΤ ανέλαβε την
αποστολή του τριµηνιαίου ερωτηµατολογίου στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών.
Σε σχέση µε το πρότυπο EMV υπενθυµίζονται τα εξής:
■

Από το 2002 έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση των τραπεζών που
εκδίδουν ή αποδέχονται κάρτες πληρωµών οι τεχνικές και επιχειρηµατικές προδιαγραφές του ελληνικού EMV προτύπου για το chip των καρτών.

■

Σύµφωνα µε παλαιότερη απόφαση των ελληνικών τραπεζών, η υιοθέτηση
της τεχνολογίας του EMV στις κάρτες πληρωµών αποτελεί επιχειρηµατική
απόφαση της κάθε τράπεζας και δεν έχει οριστεί εθνικό σχέδιο υιοθέτησης
του προτύπου.

■

Από την 1η Ιανουαρίου 2005 τα διεθνή σχήµατα καρτών VISA και
MasterCard θα επιβαρύνουν τον εκδότη ή αποδέκτη καρτών πληρωµής
που δεν έχει υιοθετήσει το EMV, µε το κόστος που θα προκύπτει από την
παράνοµη χρήση της κάρτας.
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∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹

1. Συνεργασία της ΕΕΤ και του e-Business Forum για την προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής
Με στόχο την ενηµέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά µε το εύρος των
υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής και τα οφέλη που µπορούν να έχουν από τη
χρήση τους, η ΕΕΤ δηµιούργησε, τον Ιανουάριο 2004, Οµάδα Εργασίας η οποία δραστηριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ΣΤ΄ κύκλου του e-Business Forum, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η Οµάδα, που σκοπό έχει την προώθηση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής στις ελληνικές επιχειρήσεις, πραγµατοποίησε ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε
πολλές πόλεις της περιφέρειας, οι οποίες περιλάµβαναν:
■

παρουσίαση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής από εξειδικευµένα στελέχη τραπεζών,

■

παρουσίαση εµπειριών από επιχειρηµατίες-χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, και

■

ερωτήσεις και ανοιχτή συζήτηση του ακροατηρίου µε έµπειρα στελέχη τραπεζών.

Επίσης εκδόθηκε σε CD-ROM οδηγός χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
για διανοµή, εκτός των εκδηλώσεων, σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, µέσω επιµελητηρίων, συλλογικών φορέων και του προγράµµατος «Εκπαιδευτική Στήριξη
του ∆ικτυωθείτε».

2. Ηλεκτρονικές υπογραφές και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ταυτοποίησης
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της στα θέµατα των ηλεκτρονικών υπογραφών και της εθελοντικής
διαπίστευσης, απέστειλε επιστολή µε τις προτεινόµενες από αυτήν λύσεις στα θέµατα τεχνολογικού εξοπλισµού για την υποστήριξη του σχήµατος Εθελοντικής
∆ιαπίστευσης των Παρεχόντων Υπηρεσίες Πιστοποίησης.
Η ΕΕΤ συντόνισε τα µέλη της προκειµένου να καταγραφούν οι θέσεις των τραπεζών έναντι των προτεινόµενων λύσεων, τις οποίες διαβίβασε στην ΕΕΤΤ µαζί µε
ερωτήµατα για περαιτέρω συζήτηση. Η ΕΕΤΤ, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
η αγορά παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής στην Ελλάδα
δεν θεωρείται επαρκώς ανεπτυγµένη και ανταγωνιστική, όπως είχαν επισηµάνει
και οι τράπεζες, αποφάσισε (308/37) την υιοθέτηση και υλοποίηση της λύσης της
Υπογεγραµµένης Λίστας (Signed List). Η λύση αυτή αποτελεί την απλούστερη αλ-
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λά και ταυτόχρονα επαρκή παρέµβαση για την ταχύτερη υλοποίηση και λειτουργία
της Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης.
Η επιλογή της λύσης αυτής αντί της αρχικά προτεινόµενης λύσης της Κορυφαίας
Αρχής Πιστοποίησης (Root CA), θεωρείται ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

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

Σύσταση και λειτουργία διατραπεζικής επιτροπής για την πρόληψη και αντιµετώπιση της απάτης στα µέσα και συστήµατα πληρωµών
Στα τέλη του 2004 συγκροτήθηκε διατραπεζική επιτροπή µε σκοπό την πρόληψη
και την αντιµετώπιση της απάτης στα µέσα και συστήµατα πληρωµών. Στα ειδικότερα αντικείµενα της επιτροπής συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
■

Η πρόληψη και αντιµετώπιση της απάτης στα διάφορα µέσα και συστήµατα
πληρωµών, συµπεριλαµβανοµένων και των υποστηρικτικών µηχανισµών
(π.χ. κάρτες πληρωµών, ATM, POS, πλαστές ταυτότητες και δικαιολογητικά,
µέθοδοι απάτης στο internet banking), εξαιρουµένων των µετρητών.

■

Η καταγραφή των σύγχρονων τάσεων εξαπάτησης των πελατών.

■

Η ενασχόληση µε τεχνικά και οργανωτικά θέµατα για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των τραπεζών.

■

Η συλλογή στατιστικών στοιχείων ως απαραίτητη υποστηρικτική εργασία.

■

Η ενασχόληση µε νοµικά ζητήµατα που αφορούν απάτες µε µέσα πληρωµών και η αρµόδια προώθησή τους για την παροχή γνωµοδοτήσεων.

■

Η αµοιβαία υποστήριξη των τραπεζών ενώπιον δικαστικών και αστυνοµικών αρχών.

■

Η ενισχυµένη συνεργασία µε αρµόδια στελέχη του Τραπεζικού Μεσολαβητή, µε στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση
της πελατείας των τραπεζών που προσφεύγει στις υπηρεσίες του.

■

Η καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των τραπεζών για την πρόληψη της απάτης.

■

Η δηµιουργία διατραπεζικών ενηµερωτικών εντύπων και άλλες πρωτοβουλίες για την πληρέστερη και υπεύθυνη πληροφόρηση των χρηστών των
µέσων πληρωµών.

■

Η παρακολούθηση του φαινοµένου της απάτης και πλαστογραφίας των µέσων πληρωµών σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.
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™Ù·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·

Στα πλαίσια καταγραφής των εξελίξεων του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν:
■

τις ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό και το σύνολο των απασχολουµένων
σε αυτές,

■

το δίκτυο των πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και το
σύνολο των απασχολουµένων σε αυτά,

■

το δίκτυο των ΑΤΜ.

∆ηµιουργήθηκε αρχείο στατιστικών πληροφοριών που αφορά την παρουσίαση των
βασικών οικονοµικών µεγεθών σε ευρώ των πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, των τραπεζικών οµίλων και των συνεταιριστικών τραπεζών, βάσει των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων για τα έτη 1998-2003. Τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ στα ελληνικά και στα αγγλικά.
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Β. Στήριξη επιχειρήσεων
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ¶∂¶
ÙÔ˘ °ã ∫¶™ ÁÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜

Η ΕΕΤ, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, συνέβαλε
στην επεξεργασία του απαραίτητου θεσµικού και συµβατικού πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύµατα της ιδιότητας του τελικού δικαιούχου για την υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) µέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ)
του Γ΄ ΚΠΣ, στις θεµατικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισµός».
Ο νέος, ευρύτερος ρόλος των πιστωτικών ιδρυµάτων συνοψίζεται στην ολική διαχείριση των ΠΕΠ, από την υποβολή της αίτησης των υποψήφιων επενδυτών µέχρι
και την πιστοποίηση εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων και την καταβολή των
ενισχύσεων, χωρίς την παρεµβολή οποιουδήποτε κρατικού οργανισµού/υπηρεσίας,
κατά τα ενδιάµεσα στάδια της διαδικασίας. Βασική επιδίωξη του νέου σχεδιασµού
του ΥΠΟΙΟ είναι η αποτελεσµατική και σύγχρονη οργάνωση ενός συστήµατος υλοποίησης των ΠΕΠ µε την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τραπεζικού τοµέα.

¢ËÌﬁÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ™˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È
π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ∆ÔÌ¤· (™¢π∆)

Η ΕΕΤ, ανταποκρινόµενη σε πρόσκληση της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων για τα
∆ηµόσια Έργα, υπέβαλε στο ΥΠΟΙΟ τις θέσεις και τις προτάσεις της, στο πλαίσιο της
Α΄ φάσης της ανοιχτής διαβούλευσης για την επίτευξη θέσπισης ενός πλήρους νοµοθετικού πλαισίου ανάπτυξης των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Οι
Σ∆ΙΤ είναι µορφές συνεργασίας των δηµόσιων αρχών µε τις επιχειρήσεις, οι οποίες
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, κατασκευής, ανακαίνισης, διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας.
Η ΕΕΤ χαιρέτησε την πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΟ να επιλέξει τη διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης για τη δηµιουργία του θεσµικού πλαισίου ανάπτυξης των Σ∆ΙΤ,
την οποία θεώρησε επιβεβληµένη, κινούµενη σε δύο άξονες:
■

Ο πρώτος άξονας πρέπει να αφορά τη νοµοθετική ρύθµιση όλων των κρίσιµων θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση των έργων, από την ωρίµανση και τη δηµοπράτησή τους µέχρι και την εκτέλεση και λειτουργία
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τους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον ελλήνων και ξένων επενδυτών.
■

Ο δεύτερος άξονας πρέπει να αντιµετωπίζει την υιοθέτηση από το ∆ηµόσιο της
κατάλληλης οργανωτικής δοµής, που θα περιλαµβάνει αφενός ένα κεντρικό
καθοδηγητικό όργανο χάραξης πολιτικής, λήψης αποφάσεων και παροχής
συνδροµής και τεχνικής βοήθειας στους φορείς υλοποίησης και αφετέρου τους
καθ΄ ύλην αρµόδιους φορείς υλοποίησης των αποφάσεων και ανατροφοδότησης του κεντρικού οργάνου µε απολογιστικά στοιχεία και προτάσεις.

¶ÚÔÒıËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÌÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜

Στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΕΕΤ για την καθιέρωση διαρκούς και ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ τραπεζών και παραγωγικών τάξεων, ζητήθηκε από εκπροσώπους των
δεύτερων να υποβάλουν τις απόψεις των µελών τους αναφορικά µε τα προβλήµατα
που εντοπίζουν στις σχέσεις τους µε το τραπεζικό σύστηµα και ειδικότερα στις εξής
θεµατικές ενότητες: χρηµατοδότηση ΜΜΕ, τραπεζικά επιτόκια, διάφορα θέµατα τραπεζικών εργασιών, ηλεκτρονική τραπεζική, διαφάνεια συναλλαγών, θέµατα της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, πελατειακή τραπεζική εξυπηρέτηση και κώδικες δεοντολογίας.
Επιδιωκόµενος σκοπός είναι η επεξεργασία και εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων
που θα βελτιώσουν τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών.

¡¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îﬁ˜ ¡ﬁÌÔ˜

Η ΕΕΤ, κατά το στάδιο κατάρτισης του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, απέστειλε στο
ΥΠΟΙΟ τις προτάσεις της για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα µας.
Συγκεκριµένα προτάθηκε µεταξύ άλλων η ενίσχυση ολοκληρωµένων και τεκµηριωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων ανάπτυξης/αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, η κάλυψη
µεγάλου εύρους κλάδων της οικονοµίας, µε έµφαση στους αναπτυσσόµενους, η επιτάχυνση και συστηµατοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης και παρακολούθησης των
επενδύσεων, ενώ διατυπώθηκαν και προτάσεις που αφορούν τους χρόνους αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης των έργων κ.ά.
Παράλληλα η ΕΕΤ πρότεινε να συζητηθεί η δυνατότητα συνολικότερης συµµετοχής των τραπεζών σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Αναπτυξιακού Νόµου – από την
αξιολόγηση µέχρι την παρακολούθηση των επενδύσεων και την καταβολή των ενισχύσεων – στα πρότυπα του ρόλου των τραπεζών στη διαχείριση κονδυλίων των
ΠΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ.
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∆·ÌÂ›Ô ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ªÈÎÚÒÓ Î·È ¶ÔÏ‡ ªÈÎÚÒÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∆∂ª¶ª∂ ∞∂)

Η ΕΕΤ ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύσταση διµερούς επιτροπής αποτελούµενης από εκπροσώπους του ΤΕΜΠΜΕ και των τραπεζών, µε σκοπό την προώθηση
των προγραµµάτων του Ταµείου µέσω του τραπεζικού συστήµατος στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και την επεξεργασία και επίλυση διαδικαστικών
και άλλων θεµάτων που θα αναδεικνύονται στην πορεία της συνεργασίας τους. Στο
πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης προτάσεις για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 3066/2002, οι οποίες και υιοθετήθηκαν.
Επιπλέον η ΕΕΤ, αποβλέποντας αφενός στην ενίσχυση των ΜΜΕ από το τραπεζικό
σύστηµα µέσω των εγγυοδοτικών προγραµµάτων του ΤΕΜΠΜΕ και αφετέρου στη
µεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων, έθεσε υπόψη του
ΤΕΜΠΜΕ και του Υπουργείου Ανάπτυξης τις προτάσεις της για την επίτευξη του
στόχου αυτού. Ειδικότερα πρότεινε τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του Ταµείου µε
την άσκηση αποκλειστικά και µόνο εγγυοδοτικού και ελεγκτικού ρόλου, εκχωρώντας στις τράπεζες το δικαίωµα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Η εκχώρηση
του δικαιώµατος αυτού στις τράπεζες, οι οποίες έχουν και τη µέριµνα της παρακολούθησης της όλης διαδικασίας (από την υποβολή µιας αίτησης και αξιολόγησή της
µέχρι την αποστολή της στο Ταµείο), εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει έναν οργανισµό
πιο ευέλικτο, µε σαφώς µικρότερο λειτουργικό κόστος, γεγονός που θα επιτρέψει στο
Ταµείο να χρησιµοποιήσει µέρος του οφέλους που θα αποκοµίσει για ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των προγραµµάτων του (π.χ. µείωση της προµήθειας).
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Γ. Ασφάλεια τραπεζών και τραπεζικών συναλλαγών
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· Ê˘ÛÈÎ¿ ÚﬁÛˆ· Î·È ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È
ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας και των αντίστοιχων οµοσπονδιών των συνεταιριστικών και αποταµιευτικών
τραπεζών, συγκρότησε την ως άνω βάση, η οποία περιέχει αναλυτικά ατοµικά στοιχεία προσώπων, οργανισµών και εταιρειών, για τα οποία εφαρµόζονται περιοριστικά
µέτρα (financial sanctions). Το περιεχόµενο της βάσης είναι πανοµοιότυπο µε αυτό
των καταστάσεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω της επίσηµης εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ενηµέρωσε την ΕΕΤ ότι µπορεί να σχεδιάσει και να προσφέρει στα συνεργαζόµενα µε αυτήν πιστωτικά ιδρύµατα, µέσω του on line συστήµατός της, πρόσβαση στα δεδοµένα της εν λόγω βάσης. Με την υπηρεσία αυτή, οι
τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στο σύνολο των πληροφοριών
που περιλαµβάνονται στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχουν κατ΄ ανάγκη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ΕΕΤ ανέλαβε τις εξής πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του έργου:
■

τη σύσταση και λειτουργία, υπό την αιγίδα της και µε τη συνεργασία της
εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, διατραπεζικής οµάδας εργασίας για την ανάλυση
και τη δηµιουργία προδιαγραφών, µε στόχο την υλοποίηση της υπηρεσίας
σύµφωνα µε τις ανάγκες των τραπεζών, και

■

την εξέταση του θεσµικού πλαισίου, σε συνεργασία µε την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, για
τη σύσταση και λειτουργία της υπηρεσίας.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ Ó. 2331/95

Η ΕΕΤ συµµετείχε στις συνεδριάσεις της εν λόγω εθνικής επιτροπής, που έχει ως
αντικείµενο τη συγκέντρωση, διερεύνηση και αξιολόγηση των αναφορών και πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους υπόχρεους φορείς (πιστωτικά ιδρύµατα, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, χρηµατιστηριακές εταιρείες κ.λπ.) ως ύποπτες συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Σε περίπτωση αξιολόγησης αναφοράς ως ύποπτης και µε σχετικό αιτιολογηµένο πόρισµα, η
υπόθεση παραπέµπεται στις αρµόδιες δικαστικές αρχές για τις δέουσες ενέργειες.
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∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε τις αρµόδιες δικαστικές, αστυνοµικές και άλλες κρατικές αρχές και φορείς, η ΕΕΤ συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2004 τη συστηµατική ενηµέρωση των µελών της για όλες τις αποφάσεις που της διαβιβάζονται από τις εν λόγω αρχές και άπτονται της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος. Η ενηµέρωση αυτή αφορά αποφάσεις για δέσµευση λογαριασµών και θυρίδων
θησαυροφυλακίου, αιτήµατα διάφορων αρχών για παροχή πληροφοριών για λογαριασµούς πελατών των τραπεζών και την κίνηση αυτών, διασφαλίσεις των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και άρσεις αυτών και αποφάσεις υπουργείων σχετικές µε
τραπεζικά προϊόντα και εργασίες.
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∆. ∆ιεθνείς σχέσεις
ÿ‰Ú˘ÛË ¢È·‚·ÏÎ·ÓÈÎÔ‡ Forum ∆Ú·Â˙ÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών ιδρύθηκε, στις 23 Ιανουαρίου
2004, στην Αθήνα, το ∆ιαβαλκανικό Forum Τραπεζικών Ενώσεων, από τους Γενικούς Γραµµατείς των ενώσεων των χωρών: Αλβανία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Ρουµανία, Βουλγαρία, Τουρκία και Κύπρος (προστέθηκε και η Σλοβενία ως παρατηρητής).
Τα θέµατα που εξετάστηκαν στην πρώτη εξαµηνιαία συνεδρίαση του Forum κάλυπταν ένα ευρύτατο φάσµα θεσµικών και αναπτυξιακών κοινών δράσεων, όπως η διάρθρωση και λειτουργία του Forum, η τραπεζική εποπτεία, οι Κώδικες ∆εοντολογίας, ο
Τραπεζικός Μεσολαβητής, τα διατραπεζικά συστήµατα πληροφοριών και η τραπεζική
εκπαίδευση. Αποφασίστηκε η καθιέρωση της λειτουργίας του ∆ιαβαλκανικού Forum
µε δύο ετήσιες συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε ανάληψη της διοργάνωσης από κάθε τραπεζική ένωση εκ περιτροπής. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι
χώρες διαθέτουν παρόµοιους θεσµούς, διαφάνηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεργασίας
µε την ΕΕΤ για τους Κώδικες ∆εοντολογίας και τον Τραπεζικό Μεσολαβητή.
Η τυπική καθιέρωση του θεσµού συντελέστηκε στη δεύτερη συνεδρίαση του ∆ιαβαλκανικού Forum, το Σεπτέµβριο 2004 στην Κωνσταντινούπολη, µε την υπογραφή Συµφώνου Συνεργασίας. Με το Σύµφωνο αυτό ανατέθηκε στην ΕΕΤ η Προεδρία
του Forum, καθώς και η Γενική Γραµµατεία για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας
του (λόγω και της ιδιαίτερης θέσης της ΕΕΤ ως µέλους της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας).
Με την πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η ΕΕΤ
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ως αρωγός της παρουσίας του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος. Ειδικότερα:
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■

Θα συγκεντρωθούν στοιχεία σε ικανοποιητικό αριθµό θεµατικών ενοτήτων,
για τη δηµιουργία µιας ουσιαστικής βάσης δεδοµένων.

■

Θα δηµιουργηθεί ιστοσελίδα του Forum, ώστε να υπάρξει αναγνωρισιµότητα για την πρωτοβουλία αυτή.

■

Σχεδιάζεται η παροχή τεχνικής βοήθειας από την ΕΕΤ στις υπόλοιπες τραπεζικές ενώσεις-µέλη του Forum σε θέµατα προσαρµογής του κανονιστικού τους πλαισίου προς τις απαιτήσεις του κοινοτικού νοµισµατικού και
χρηµατοπιστωτικού δικαίου.

■

Προγραµµατίζεται η διασύνδεση των ενεργειών στο πλαίσιο του Forum µε
τις εκπαιδευτικές ενέργειες της ΕΕΤ.

∞Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÓÒÛÂÈ˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙË˜ ¶·ÚÂ˘ÍÂ›ÓÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜

Έχοντας την εµπειρία του ∆ιαβαλκανικού Forum και της θερµής αποδοχής του,
κρίθηκε σκόπιµη η συνεργασία της ΕΕΤ και µε τις τραπεζικές ενώσεις άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, µε στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας σε θέµατα
κανονιστικού πλαισίου και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε ήδη Σύµφωνο Συνεργασίας µε την Ένωση Τραπεζών της Αρµενίας και επίκειται ανάλογη συνεργασία µε την Τραπεζική Ένωση του Αζερµπαϊτζάν.
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Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)
¶ÔÛÔÙÈÎﬁ˜ Î·È ÔÈÔÙÈÎﬁ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών και µε γνώµονα τις απαιτήσεις του ρυθµιστικού περιβάλλοντος,
καθώς και τις διεθνείς τάσεις στην επαγγελµατική κατάρτιση, εµπλούτισε τις υπηρεσίες του. Το πρόγραµµα διατραπεζικής εκπαίδευσης ενισχύθηκε µε σεµινάρια
υψηλής εξειδίκευσης και νέους κύκλους επαγγελµατικής κατάρτισης. Παράλληλα
ανανεώθηκε και µε την προσαρµογή του περιεχοµένου και της µαθησιακής µεθοδολογίας. ∆όθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε αντικείµενα που αποτελούν πεδίο επεξεργασίας
από τα εξειδικευµένα στελέχη της ΕΕΤ, γεγονός το οποίο προσδίδει στο ΕΤΙ το χαρακτήρα πηγής αυθεντικής γνώσης και άµεσης ενηµέρωσης για τις εξελίξεις.
Ανταποκρινόµενο επίσης στην εµπιστοσύνη των τραπεζών και στο στόχο του για
απτά µαθησιακά αποτελέσµατα, το ΕΤΙ ανέπτυξε αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού
και παιδαγωγικού ελέγχου. Το περιεχόµενο και η ποιότητα της εκπαίδευσης του
ΕΤΙ ελέγχονται από το Επιστηµονικό Συµβούλιο της ΕΕΤ, καθώς και από τις αρµόδιες επιτροπές και οµάδες εργασίας. Τα όργανα αυτά αξιολογούν το εκπαιδευτικό προϊόν από το σχεδιασµό µέχρι την υλοποίησή του. Στη διάρκεια του 2004 η προσπάθεια εντοπίστηκε στην πληρότητα του περιεχοµένου των µαθηµάτων, την αρτιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη και τη
χρήση σύγχρονων µεθόδων παρουσίασης.
Τον Οκτώβριο 2004 διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση, µε τη συµµετοχή των υπευθύνων εκπαίδευσης των τραπεζών και των εισηγητών του ΕΤΙ, προκειµένου να
ενηµερωθούν από τον Γενικό Γραµµατέα της ΕΕΤ για τους στόχους και τα προγράµµατα του ΕΤΙ και να ανταλλαγούν απόψεις.

∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹

Το ΕΤΙ ανασυγκρότησε τη δοµή και τη λειτουργία του, διαµορφώνοντας νέο οργανόγραµµα και αναπτύσσοντας την κουλτούρα που συνάδει µε τις αξίες της ΕΕΤ. Η
αναδιοργάνωση αυτή, σε συνδυασµό µε τη νέα κουλτούρα, τη συµπλήρωση και
ενεργοποίηση των αποφασιστικών-εκτελεστικών-µελετητικών οργάνων, συντέλεσε στην υλοποίηση της στρατηγικής του ΕΤΙ.
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Η στρατηγική του ΕΤΙ είναι η συµβολή του στην ανταγωνιστικότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα µέσα από την εκπαίδευση ως πραγµατικής επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους. Μετά από 19 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας, η εµπειρία του ΕΤΙ και
οι παιδαγωγικές του αξίες του επιτρέπουν να προσδιορίζει την προσφορά του µε
όρους µιας αναγνωρισµένης Σχολής Χρηµατοοικονοµικών Σπουδών. Για το λόγο αυτό, οι επιµέρους στόχοι του χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια ανάπτυξης, όχι µόνο της εξειδικευµένης κατάρτισης, αλλά και της πιστοποιηµένης εκπαίδευσης. Είναι
γνωστό ότι η αναγκαιότητα για πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων, όπως εκφράζεται στην πολιτική της Λισσαβόνας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, προκύπτει από τις
απαιτήσεις της αγοράς για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων, προκειµένου να διασφαλίζεται το κύρος των ειδικοτήτων και η κινητικότητα των εργαζοµένων και να εξασφαλίζονται η επαγγελµατική εξέλιξη και οι θέσεις εργασίας.
Τα βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τη διάρκεια του 2004, ανιχνεύονται τόσο στην οργανωτική αναδιάρθρωση όσο και στην επεξεργασία πιστοποιηµένων προγραµµάτων.

¶ÈÛÙÔÔÈËÌ¤Ó· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

■

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραµµα Βασικών Τραπεζικών Σπουδών, το οποίο
αφορά εξίσου τους νεοπροσληφθέντες και τα έµπειρα στελέχη, αλλά και
εκπαιδευτές των τραπεζών, και το οποίο διαµορφώθηκε έτσι ώστε να πληροί τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησής του στο πλαίσιο του
European Bank Training Network.

■

Ανανεώθηκε το Πρόγραµµα για Πωλητές Αµοιβαίων Κεφαλαίων, το οποίο
προσαρµόστηκε στις νοµοθετικές εξελίξεις.

■

Σχεδιάστηκε το Πρόγραµµα για Υπευθύνους Κανονιστικής Συµµόρφωσης,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι νέες ανάγκες της τραπεζικής αυτής
δραστηριότητας.

■

Ξεχωριστό βήµα αποτέλεσε η προσφορά του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στην Τραπεζική, το οποίο σχεδιάστηκε από κοινού και συνδιοργανώνεται από την ΕΕΤ και το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration) και αφορά όσους εργάζονται ή επιθυµούν να εργαστούν στο χρηµατοπιστωτικό χώρο.
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ÀËÚÂÛ›Â˜ ÛÂ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓÂ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜

Αξιόλογη υπήρξε και για το 2004 η συνδροµή του ΕΤΙ στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση µέσω προγραµµάτων κατάρτισης ειδικά προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες
ανάγκες των επιµέρους τραπεζών. Αν και µε τα διατραπεζικά σεµινάρια επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας, η δραστηριότητα αυτή του ΕΤΙ εµφανίζει αυξανόµενη
ζήτηση γιατί µε τον τρόπο αυτό οι τράπεζες εξασφαλίζουν, οποιαδήποτε στιγµή θελήσουν, την κατάλληλη για την περίπτωσή τους εκπαίδευση, µε εγκυρότητα και
αποτελεσµατικότητα.

∂˘¤ÏÈÎÙË Ì¿ıËÛË

Σηµαντική προσφορά για το τραπεζικό σύστηµα αναµένεται να προκύψει και από
το ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης που προετοιµάστηκε κατά τη
διάρκεια όλου του έτους. Ειδικές οµάδες στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΤΙ συγκροτήθηκαν για την εκπόνηση
µελέτης του τρόπου δηµιουργίας και λειτουργίας ενός διατραπεζικού συστήµατος
ευέλικτης µάθησης, µε τους οικονοµικότερους κατά το δυνατόν όρους και µε την
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης
και της κοινής διαχείρισής του.
Τα προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΤΙ πρόσφεραν τη δυνατότητα
βασικής κατάρτισης σε 1.500 περίπου άτοµα. Αυτού του είδους η συµπληρωµατική
– προς την αντίστοιχη ενδοεπιχειρησιακή – κατάρτιση, εκτός από τη µέριµνα για
συνεχή επικαιροποίηση του διδακτικού υλικού της, τελεί υπό επεξεργασία προκειµένου να µπορεί να προσφέρεται και ηλεκτρονικά.

™‡Ó‰ÂÛË ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα αναφορικά µε
■

την καλοκαιρινή άσκηση φοιτητών στον τραπεζικό χώρο, και

■

τη συµµετοχή της ΕΕΤ στη χρηµατική βράβευση αριστούχων φοιτητών.

Η πολύχρονη συνεργασία του ΕΤΙ µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου για τη θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ, έχοντας αποδείξει την
αποτελεσµατικότητα και τη χρησιµότητά της, πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα
ΑΕΙ. Από την άλλη µεριά, η εξίσου πολύχρονη συµµετοχή της ΕΕΤ στην ετήσια
επιβράβευση των αριστούχων του τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης του
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Πανεπιστηµίου Πειραιά αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των συνεργειών του ακαδηµαϊκού χώρου και της αγοράς.

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘

Το ΕΤΙ, µε επίγνωση του ρόλου της εκπαίδευσης ως µοχλού οικονοµικής ανάπτυξης, αποφάσισε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του εκτός του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΤΙ προσφέρεται πλέον και
στους εργαζοµένους κάθε µορφής επιχείρησης και οργανισµού, σε επιχειρηµατίες
και διοικητικά στελέχη, σε ελεύθερους επαγγελµατίες και φοιτητές.
Το άνοιγµα αυτό των προγραµµάτων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Ως πιστοποιηµένο ΚΕΚ (Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης) το ΕΤΙ επιδίωξε επίσης
την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων για εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες. Στο πλαίσιο µάλιστα του «2005 ως Έτους Ανταγωνιστικότητας»
πρότεινε στα αρµόδια υπουργεία ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα για ΜΜΕ, µε τίτλο
«Χρηµατοοικονοµικός Μέντωρ».

∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ µ·ÏÎ·ÓÈÎ‹˜

Η εκπαίδευση των στελεχών στις ελληνικές τράπεζες της Βαλκανικής αποφασίστηκε να τελεί υπό το συντονισµό του ΕΤΙ. Συγκεκριµένα οι ενδιαφερόµενες τράπεζες
ζήτησαν από την ΕΕΤ να αναλάβει το συστηµατικό προγραµµατισµό της επαγγελµατικής κατάρτισης στις χώρες αυτές, µε το συντονισµό διατραπεζικής οµάδας, αποτελούµενης από εκπροσώπους των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων. Ήδη διαµορφώθηκαν τα πρώτα σεµινάρια, σύµφωνα µε τις πληροφορίες
που συγκεντρώθηκαν αναφορικά µε τις ανάγκες που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βαλκανικής.
Πέραν της δραστηριότητας αυτής, η θεσµοθέτηση του ∆ιαβαλκανικού Forum Τραπεζικών Ενώσεων και η προβλεπόµενη από το Σύµφωνο Συνεργασίας των µελών του προτεραιότητα για εκπαίδευση οδήγησαν το ΕΤΙ στην προετοιµασία σχετικών προγραµµάτων. Τα προγράµµατα αυτά διαµορφώθηκαν σε ανταπόκριση των αιτηµάτων που προέκυψαν από επισκέψεις του Γενικού Γραµµατέα της ΕΕΤ σε χώρες-µέλη του Forum.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκπαιδευτική προσφορά στις χώρες της Βαλκανικής
είναι σκόπιµο να συνοδεύεται από κοινοτική συγχρηµατοδότηση, λόγω των περιορισµένων πόρων τους. Το ΕΤΙ σχεδίασε πρόταση προς υποβολή σε αρµόδια κοινοτι-
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κά όργανα για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο οποίος εκτός από οικονοµικός είναι συνδεδεµένος και µε το κύρος της ΕΕΤ.

¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·

Για το ΕΤΙ, το 2004 σφραγίστηκε από την επιτυχία της διοργάνωσης του International Banking Summer School, που έλαβε χώρα στις 20-30 Ιουνίου στο διεθνές
συνεδριακό κέντρο της Κω. Η ευκαιρία που δόθηκε στην ΕΕΤ µε το να επιλεγεί ως
διοργανώτρια Ένωση για το 57ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, έδωσε τη δυνατότητα
στο ΕΤΙ να δείξει ότι λειτουργεί στο επίπεδο των ινστιτούτων της διεθνούς τραπεζικής κοινότητας, ανταποκρινόµενο στις εξαιρετικά απαιτητικές προδιαγραφές του
θεσµού αυτού, που καθιερώθηκε από το Chartered Institute of Bankers το 1948.
Με θέµα «Credit Risk Management and Regulation» και µε πρόβλεψη πρακτικών
ασκήσεων, το πρόγραµµα στόχευσε στην εξαντλητική γνώση των διάφορων µοντέλων διαχείρισης κινδύνων και των επιµέρους ζητηµάτων που ανακύπτουν από το
Νέο Σύµφωνο της Βασιλείας. Οι συµµετέχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από 23 χώρες, έφτασαν συνολικά τους 119 (έναντι 87 την προηγούµενη χρονιά). Όπως φάνηκε από την αξιολόγηση του προγράµµατος από τους συµµετέχοντες, καθοριστικοί
παράγοντες της επιτυχίας που σηµείωσε η διοργάνωση ήταν:
■

το θέµα (95%),

■

το επιτελείο των οµιλητών (µ.ό. αξιολόγησης οµιλητών 93,8%),

■

το πρόγραµµα κοινωνικών εκδηλώσεων (93,5%),

■

η οργάνωση (90%)

Ως προς την επιλογή του θέµατος τα αποτελέσµατα εµφανίζονται ως εξής:

EÈÏÔÁ‹ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ IBSS 2004
0%

5%

Ÿ¯È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ
56%

39%

πÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ
¶ÔÏ‡ Î·Ïﬁ
ÕÚÈÛÙÔ
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Η επιλογή να εστιαστεί το IBSS 2004 στη διαχείριση και το κανονιστικό πλαίσιο του
πιστωτικού κινδύνου ήταν προσεκτικά µελετηµένη: οι εξελίξεις στο διεθνή χρηµατοπιστωτικό χώρο έδειχναν ότι στα τέλη Ιουνίου θα εκδιδόταν το τελικό κείµενο του Νέου Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών. Αυτό σήµαινε ότι οι σχετικές διεργασίες κορυφώνονταν και το ενδιαφέρον των
τραπεζικών στελεχών σε όλο τον κόσµο ήταν στραµµένο στα θέµατα διαχείρισης κινδύνων. Πράγµατι, στις 26 Ιουνίου 2004 δηµοσιοποιήθηκε το τελικό κείµενο, πυροδοτώντας πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις µεταξύ των συµµετεχόντων του IBSS.

Ως προς το πρόγραµµα και τους οµιλητές, η εικόνα έχει ως εξής:

BIS Capital Reguirements and New Techniques for Measuring
and Managing Credit Risk - part I (Anthony Saunders)
1%

2%

27%

Ÿ¯È ·ÚÎÂÙ¿ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ
πÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎﬁ
¶ÔÏ‡ Î·Ïﬁ
ÕÚÈÛÙÔ

70%

Η Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή του IBSS 2004 εργάστηκε για πολλούς
µήνες για την εκπόνηση του δεκαήµερου προγράµµατος, αλλά και για τη δηµιουργία πρωτότυπης άσκησης-case study, µε τίτλο «The implications of the new
international regulatory framework for credit risk management and capital
adequacy ratio». Συνδύασε ισορροπηµένα τις θεωρητικές παρουσιάσεις µε ασκήσεις
και προσοµοιώσεις, διατηρώντας αµείωτο το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων σε
όλη τη διάρκεια του δεκαηµέρου. Οι 17 διεθνώς διακεκριµένοι εισηγητές, πλαισιωµένοι από 9 έλληνες ειδικούς στη διαχείριση κινδύνων που λειτούργησαν ως
training facilitators, συνέβαλαν καθοριστικά στο εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.
Σηµειώνεται ότι στην επιτυχία της ελληνικής διοργάνωσης συνέβαλαν καθοριστικά µε τις χορηγίες τους οι:
Alpha Bank

Microsoft

Aspis Bank

Εθνική Τράπεζα

Τειρεσίας Πληροφοριακά
Συστήµατα ΑΕ

Emporiki Bank

Τράπεζα Πειραιώς

VISA Hellas
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Το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ συνέβαλε στην επιτυχία της διοργάνωσης προσφέροντας την τεχνική στήριξη, ενώ η American Express International στήριξε την οργάνωση των
ταξιδιών και τη διαµονή στο Kypriotis Village Resort.
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™∆∞∆π™∆π∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫ø¡ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆ø¡
¢π∞∆ƒ∞¶∂∑π∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·.·.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ·ÁÁÏÈÎ¿
∆Ô Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ
¶·Ú¿ÁˆÁ· ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘
Internet banking
∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
Microsoft Automation (Word)
Microsoft Automation (Excel)
∆ÈÙÏÔÔ›ËÛË & ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ – ¶·ıËÙÈÎÔ‡
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
°Ú·Ù‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË
™¯¤‰ÈÔ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜
∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜
∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘
∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ¢·ÓÂ›ˆÓ
∞Ï¿ ª·ı‹Ì·Ù· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹˜ µ¿ÛË˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ & ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚﬁÙ˘· ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
¢ÈÂıÓ‹˜ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ
¢ÈÂıÓ¤˜ & ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ ¢›Î·ÈÔ ¢È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ
¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ
¶·Ú¿ÁˆÁ· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚ﬁÓÙ·
∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ On-Line ™‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ∆∂πƒ∂™π∞™
∂ÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
¶ˆÏËÙ¤˜ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ
¶ÚﬁÏË„Ë & ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË §ËÛÙÂ›ˆÓ
∆Ô ¡¤Ô ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹
∂¿ÚÎÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ
∏ ™ËÌ·Û›· ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ∂˘ı‡ÓË˜
∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¡¤Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
√ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜
∆Ô ¡¤Ô ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2
™‡Á¯ÚÔÓ· ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚ﬁÓÙ·
& ÀËÚÂÛ›Â˜
∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ª¤ÙÚËÛË˜ ÙÔ˘ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘
& ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÃÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜
∏ ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
¡ÔÌÈÎ¿ £¤Ì·Ù· ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ & ¢ÈÂıÓÔ‡˜
∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘
Swift Classroom
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
Beyond Scoring
™‡ÓÔÏ·

ÛÂÌÈÓ.
7
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1

ˆÚÈ·›· ¿ÙÔÌ· ÒÚÂ˜
‰È¿ÚÎÂÈ·
60
34
420
4
55
8
8
39
16
8
33
16
7
4
7
10
3
10
12
6
12
15
10
15
21
21
42
16
19
16
14
19
28
20
20
40
16
5
16
24
30
48
36
15
36
20
9
20
12
28
12
15
5
15
7
18
7

2
1
5
1
1
6

4
7
4
15
30
8

35
4
125
9
5
84

8
7
20
15
30
48

2
1
1

8
16
18

56
21
10

16
16
18

1
1
4

16
21
8

9
10
102

16
21
32

1

20

7

20

1

16

13

16

1

4

22

4

1
10
1
1

4
10
25
4

14
77
13
18

4
100
25
4

74

1.007 1.204
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∂¡¢√∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·.·.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
¶ˆÏËÙ¤˜ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ
∞ÍÈﬁÁÚ·Ê·
ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∞Ó¿Ï˘ÛË §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹
ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ
∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜
∞ÁÁÏÈÎ‹ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ √ÚÔÏÔÁ›·
∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ¶ÔÈﬁÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ∆Ú·Â˙ÈÎﬁ ÃÒÚÔ
∆Ú·Â˙ÈÎﬁ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ - Business Planning
µ·ÛÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË ¡¤ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ
µ·ÛÈÏÂ›· ππ & ∂ÛˆÙÂÚÈÎﬁ˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜
™‡ÓÔÏ·

ÛÂÌÈÓ.
6
8
1
1
3
5
1
1
2
1
1
4
1
35

ˆÚÈ·›· ¿ÙÔÌ· ÒÚÂ˜
‰È¿ÚÎÂÈ·
30
103
180
8
133
64
25
14
25
28
18
28
24
51
72
5
81
25
8
18
8
16
21
16
16
41
32
16
8
16
8
25
8
32
74
128
8
25
8
612

610

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™ ∞¶√ ∞¶√™∆∞™∏

·.·.
1
2
3
4
5
6
7
8

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜
™˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·
ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
∞ÍÈﬁÁÚ·Ê·
EÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ∂ÈÛÙÔÏ¤˜
∆Ú·Â˙ÈÎﬁ ∞ﬁÚÚËÙÔ & •¤Ï˘Ì· ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜
∫·Ù·ıÂÙÈÎ¿ ¶ÚÔ˚ﬁÓÙ·
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹
™‡ÓÔÏ·

°ÂÓÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ
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ÛÂÌÈÓ.
2
2
2
3
3
2
2
2
18

ˆÚÈ·›· ¿ÙÔÌ· ÒÚÂ˜
‰È¿ÚÎÂÈ·
208
80
131
309
411
194
43
115
1.491

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·

¿ÙÔÌ·

127

3.110

ΙII.
Ισολογισµός 2004
Πιστοποιητικό ελέγχου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

107

488.593,57
91.252,34
71.499,84
1.184.015,37
1.835.361,12

91.253,17
71.499,89
1.184.037,02
1.835.383,75

91.252,34
57.294,85
1.130.169,67
1.702.534,49

423.817,63

XPH™TO™ °KOPT™O™

O °ENIKO™ °PAMMATEA™

370.359,62

2.723.271,07

32.664,23
32.664,23

2.622.113,42

373.353,10

3.705.700,55

68.544,26
68.544,26

3.573.332,48

13.827,76
2.194.523,29
2.208.351,05

52.657,53
1.364.981,43

74.846,28
1.059.275,97
14.266,29
1.548.571,16
1.562.837,45

664.569,92
375.783,29
271.970,69

36.683,78
27.119,09
63.802,87
63.823,81

0,83
0,04
19,97
20,94

0,10

¶ÔÛ¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2003
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
AÓ·ﬁÛ‚ÂÛÙË
AÍ›·

Aı‹Ó· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ 2005

91.253,17
57.294,89
1.130.189,64
1.702.555,43

423.817,73

AÍ›· ÎÙ‹ÛÂˆ˜

790.877,12
0,00
193.552,57

36.683,78
31.787,01
68.470,79
68.493,42

0,83
0,05
21,65
22,63

0,10

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2004
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
AÓ·ﬁÛ‚ÂÛÙË
AÍ›·

488.593,67

AÍ›· ÎÙ‹ÛÂˆ˜

™ËÌÂ›ˆÛË: ™Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙˆÓ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘ IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·ıÒ˜ Î·È
ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÂÎÂ›Ó· ÙÔ˘ TÚ·Â˙ÈÎÔ‡ MÂÛÔÏ·‚ËÙ‹.
H ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ 31.12.2004 ÙÔ˘ TÚ·Â˙ÈÎÔ‡ MÂÛÔÏ·‚ËÙ‹.

§O°APIA™MOI TA•Eø™ XPEø™TIKOI
2. XÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ

°ENIKO ™YNO§O ENEP°HTIKOY
(°+¢+E)

E. METABATIKOI §O°APIA™MOI
ENEP°HTIKOY
1. EÍÔ‰· ÂﬁÌÂÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ

™‡ÓÔÏÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙÔ˜
ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (¢II+¢IV)

IV. ¢È·ı¤ÛÈÌ·
1. T·ÌÂ›Ô
2. K·Ù·ı¤ÛÂÈ˜ ﬁ„Âˆ˜ Î·È ÚÔıÂÛÌ›·˜

¢. KYK§OºOPOYN ENEP°HTIKO
II. A·ÈÙ‹ÛÂÈ˜
1. EÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ
3·. EÈÙ·Á¤˜ ÂÈÛÚ·ÎÙ¤Â˜
11. XÚÂÒÛÙÂ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ
12. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜
ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏÒÓ Î·È ÈÛÙÒÛÂˆÓ

™‡ÓÔÏÔ ·Á›Ô˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (°II+°III)

III. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜
¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
1. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÂ N¶I¢
ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎ¿
7. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜

°. ¶A°IO ENEP°HTIKO
II. EÓÛÒÌ·ÙÂ˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
1. OÈÎﬁÂ‰· - KÙ›ÚÈ·
4. TÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Î·È ÏÔÈﬁ˜ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
5. MÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û·
6. EÈÏ· Î·È ÏÔÈﬁ˜ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜

ENEP°HTIKO

ENø™H ∂§§∏¡π∫ø¡
E§§HNIKøN ∆ƒ∞¶∂∑ø¡
TPA¶EZøN
∂¡ø™∏

¢IONY™H™ ™OKKA™

370.359,62

2.723.271,07

212.997,90
614.056,51
827.054,41

88.658,99
723.950,54
284.677,53
185.571,39
8.769,29
1.291.627,74
1.326.844,17

35.216,43

119.905,84
119.905,84

357.193,20
449.466,65

92.273,45

¶ÔÛ¿
ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜
2004

O ¶PO´™TAMENO™ OIKONOMIKøN Y¶HPE™IøN

§O°APIA™MOI TA•Eø™ ¶I™TøTIKOI
2. ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ
Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ

°ENIKO ™YNO§O ¶A£HTIKOY
(A+B+°+¢)

¢. METABATIKOI §O°APIA™MOI
¶A£HTIKOY
1. EÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
2. EÍÔ‰· ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·

™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (°I+°II)

II. BÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
1. ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜
4. ¶ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ
5. YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜-Ù¤ÏË
6. AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›
11. ¶ÈÛÙˆÙ¤˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ

°. Y¶OXPEø™EI™
I. M·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
8. §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜

B. ¶POB§EæEI™ °IA KIN¢YNOY™
KAI E•O¢A
1. ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏﬁÁˆ ÂÍﬁ‰Ô˘
·ﬁ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·

V. AÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Ó¤Ô
MÂÙ·ÊÂÚﬁÌÂÓÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÂ Ó¤Ô
™‡ÓÔÏÔ (AIV+AV)

A. I¢IA KEºA§AIA
IV. AÔıÂÌ·ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·
3. EÈ‰ÈÎﬁ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë
ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ

¶A£HTIKO

I™O§O°I™MO™ TH™ 31Ë˜ ¢EKEMBPIOY 2004 (ENO¶OIHMENO™)
39Ë ¢IAXEIPI™TIKH XPH™H (1 IANOYAPIOY - 31 ¢EKEMBPIOY 2004)
(¶ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ)

373.353,10

3.705.700,55

238.491,90
912.666,97
1.151.158,87

61.012,93
1.249.286,12
118.469,79
100.587,18
7.254,23
1.536.610,25
1.571.826,68

35.216,43

301.357,30
301.357,30

160.471,01
681.357,70

520.886,69

¶ÔÛ¿
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜
2003

108
1.198.096,77

°ENIKO ™YNO§O

EÈÛÊÔÚ¤˜ EÈ‰ÈÎÒÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ
– XÔÚËÁ›· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∆¿ÍË˜

°ENIKO ™YNO§O

¶§EONA™MA EI™ºOPøN METAºEPOMENO
°È· Î¿Ï˘„Ë ÂÍﬁ‰ˆÓ ÙË˜ ÂﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜

¢·¿ÓÂ˜ EÈ‰ÈÎÒÓ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ
– XÔÚËÁ›· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∆¿ÍË˜

¢·¿ÓÂ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
– EÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
– ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË IBSS 2004

¢IONY™H™ ™OKKA™

XPH™TO™ °KOPT™O™

9.903.658,56

357.193,20

0,00

1.532.749,51

1.793.160,49

¢·¿ÓÂ˜ EÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ TÔÌ¤·

5.082.799,14
1.137.756,22

902.301,61
630.447,90

3.425.743,67
824.794,47
219.029,00
410.840,48
167.391,52
35.000,00

2004

¢·¿ÓÂ˜ TÚ·Â˙ÈÎÔ‡ MÂÛÔÏ·‚ËÙ‹
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7.655.702,84

1.581.537,06

1.096.351,54

0,00

909.507,24

105.030,00
–
4.068.307,00

3.838.562,00
20.700,65
104.014,35

¢A¶ANE™
¢·¿ÓÂ˜ T·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
– AÌÔÈ‚¤˜ Î·È ¤ÍÔ‰· ÚÔÛˆÈÎÔ‡
– AÌÔÈ‚¤˜ Î·È ¤ÍÔ‰· ÙÚ›ÙˆÓ
– ¶·ÚÔ¯¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ
– ¢È¿ÊÔÚ· ¤ÍÔ‰·
– EÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰·¿ÓÂ˜
– §ÔÈ¤˜ ¢·¿ÓÂ˜

O ¶PO´™TAMENO™ OIKONOMIKøN Y¶HPE™IøN

775.459,28
30.573,00
103.474,96

3.597.100,00
241.462,00

2003

O °ENIKO™ °PAMMATEA™

9.903.658,56

0,00

1.739.355,88

EÛÔ‰· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
– EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
– ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË IBSS 2004
732.725,30
1.006.630,58

1.823.300,00

EÛÔ‰· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ÙÔÌ¤·
– EÈÛÊÔÚ¤˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ

1.102.094,29
96.002,48

EÈÛÊÔÚ¤˜ TÚ·Â˙ÈÎÔ‡ MÂÛÔÏ·‚ËÙ‹
EÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÏÒÓ
T·ÎÙÈÎÒÓ
1.081.304,29
™˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ
20.790,00
EÛÔ‰· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ - §ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰·

3.815.390,00
23.168,72
204.347,19
538.548,54
561.451,46
5.142.905,91

3.642.430,00
172.960,00

2004

EÈÛÊÔÚ¤˜ T·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
EÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÏÒÓ:
T·ÎÙÈÎÒÓ
™˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ
EÛÔ‰· KÂÊ·Ï·›ˆÓ
§ÔÈ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ – ¢È¿ÊÔÚ· ¤ÛÔ‰·
ÃÚ‹ÛË ÂÈ‰ÈÎÔ‡ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Ó¤Ô
EÛÔ‰· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
™‡ÓÔÏÔ

EI™ºOPE™

∂¡ø™∏
ENø™H ∂§§∏¡π∫ø¡
E§§HNIKøN ∆ƒ∞¶∂∑ø¡
TPA¶EZøN
KATA™TA™H §O°APIA™MOY A¶OTE§E™MATøN XPH™Eø™ 2004 (ENO¶OIHMENA)
(¶ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ)

2.057.660,66
942.588,70
176.762,53
587.900,15
49.868,56
158.726,71

7.655.702,84

160.471,01

1.581.537,06

1.081.215,93

0,00

858.971,53

3.973.507,31

2003
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O OÚÎˆÙﬁ˜ EÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜

Aı‹Ó·, 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2005

K‡ÚÈÔÈ,
EÏ¤ÁÍ·ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓËÌÌ¤ÓÂ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ K·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ EÓˆÛË˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ ÙË˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈﬁ‰Ô˘ Ô˘ ¤ÏËÍÂ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004. O ¤ÏÂÁ¯ﬁ˜ Ì·˜
¤ÁÈÓÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Ô˘ ÎÚ›Ó·ÌÂ Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Î·ÓﬁÓˆÓ EÏÂÁÎÙÈÎ‹˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ™ÒÌ· OÚÎˆÙÒÓ EÏÂÁÎÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ
Î·È Ô˘ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔÈ ÌÂ ÙÈ˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ EÏÂÁÎÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ. T¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Ù‹ÚËÛÂ Ë EÓˆÛË Î·È Ì·˜ ‰ﬁıËÎ·Ó
ÔÈ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È ÂÂÍËÁ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ˙ËÙ‹Û·ÌÂ. ¢ÂÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË.
∂·ÏËıÂ‡Û·ÌÂ ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ∂Îı¤ÛÂˆ˜ ¢È·¯ÂÈÚ›ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∆·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ªÂÏÒÓ, ÌÂ ÙÈ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.
Aﬁ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯ﬁ Ì·˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙Ô˘ÌÂ Ù· ÂÍ‹˜:
1. H EÓˆÛË Î·Ù¿ ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈÎ‹ ·ÔÛ‚¤ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ Ù· ¿ÁÈ¿ ÙË˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ·ÔÎÙÒÓÙ·È. EÙÛÈ, Ë ·Ó·ﬁÛ‚ÂÛÙË ·Í›· ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹ ÔÛﬁÙËÙ· ·˘ÙÒÓ.
2. ™ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÔ˘ EÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¢II1 “EÈÛÊÔÚ¤˜ TÚ·Â˙ÒÓ” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÔÛﬁ € 290.000 ÂÚ›Ô˘ ·Ï·ÈﬁÙËÙ·˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. H EÓˆÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ ‹ ÌË ÙË˜ Â›ÛÚ·ÍË˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘.
3. H EÓˆÛË ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË Úﬁ‚ÏÂ„Ë, ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ € 119.905,84, ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙË˜ ÏﬁÁˆ ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ YËÚÂÛ›· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ﬁÙËÛË. K·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÙÔ ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ‡„Ô˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÚÂÂ Ó· ·ÓÂÚ¯ﬁÙ·Ó ÛÙÔ ÔÛﬁ ÙˆÓ € 503.000 ÂÚ›Ô˘.
4. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯Ú‹ÛË ·ﬁ ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ (AπV) “∂È‰ÈÎﬁ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ”
‡„Ô˘˜ € 520.886,69, ÔÛﬁ € 443.748,85 ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¯Ú‹ÛÂˆ˜ Î·È ·ﬁ ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ (AV) “∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Ó¤Ô” ‡„Ô˘˜ € 160.471,01
ÔÛﬁ € 15.135,61 ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÌÔ‡ ∞IV “∂È‰ÈÎﬁ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ” Î·È ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ‡„Ô˘˜ € 145.335,40 ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙ· ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜.
K·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÔÈ Û˘ÓËÌÌ¤ÓÂ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ K·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·ﬁ Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ EÓˆÛË˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ÏËÊıÔ‡Ó ˘’ﬁ„Ë ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÂÈ˜ Ì·˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÛËÌÂ›ˆÛË ÙË˜ EET Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔÓ IÛÔÏÔÁÈÛÌﬁ, ÙËÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î‹ ‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÙËÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ £¤ÛË ÙË˜ EÓˆÛË˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ¤ÏËÍÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÂÓÈÎ¿ ·Ú·‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ﬁ ÂÎÂ›ÓÂ˜ Ô˘ Ë EÓˆÛË ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË.
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