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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■
■

■

■

■
■

£ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÂÓÙÔÏ¤· ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ
∫Â›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤ÎıÂÛË˜
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∫) 2560/2001
ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Î¤˜ ÏËÚˆÌ¤˜ ÛÂ Â˘ÚÒ
∫Â›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ¯Ú‹Ì· ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·Úﬁ¯Ô˘˜
˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜
∏ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA) ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜
∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ TARGET2
¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÌË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔ˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
ÌÂÙÚËÙÒÓ ·ﬁ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■
■

¶Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ·ÚÁÈÒÓ
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TARGET, ﬁÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÌÂ Î·Ù¿ ÓﬁÌÔ
·ÚÁ›· ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜
ÀËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜
∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÙË˜ ∞Ú¯‹˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙÔ˘ ∞ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (∞¢∞∂)

Ε. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
■
■

∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
·ﬁ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎﬁ ∆·ÌÂ›Ô
∂ÚÌËÓÂ˘ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
(FATF) ÁÈ· ÙËÓ ∂È‰ÈÎ‹ ™‡ÛÙ·ÛË VII (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ)

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■
■
■

¶ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜
¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ
¶ÚﬁÛˆ· Î·È ÔÓÙﬁÙËÙÂ˜ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ
∫Ò‰ÈÎ·˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜
ÙˆÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

8

∆ÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2331/1995
Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫
ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

44
44
44
44

45

46

47
49
50
51

51
51
52

53
53
53

53
54

54
55
56
57
58

58

ΙI. Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ
Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
■
■

■
■

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÚ› ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜
ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
∏ ÂÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ
§ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚﬁÙ˘ˆÓ (¢§¶) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ
ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
¶Ï·›ÛÈÔ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙË˜ ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
™¯¤‰ÈÔ ¶Ú¿ÍË˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ «¶Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘, ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫ÈÓ‰‡ÓˆÓ
Î·È ∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎ‹˜ ™˘ÌÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ»

Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών και χρηµαταγορών
■
■
■
■

™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
∫·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜
∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜
¢È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜

Γ. Θέµατα προστασίας καταναλωτή
■
■
■

¶·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÂ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ - £¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂∂∆
Â› ÙË˜ ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓË˜ √‰ËÁ›·˜
∫·ıÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙÔÎ›ˆÓ
∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·

∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ EÓÈ·›Ô˘ XÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ E˘ÚÒ (SEPA)
ÀÈÔı¤ÙËÛË ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î›ÓËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2
¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ
·ÚÈıÌÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔÓ πµ∞¡
∂ıÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ªÂÙÚËÙÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (National Cash Plan)
¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∞ÁÔÚ¿ ªÂÙÚËÙÒÓ
(Single European Cash Area - SECA)
∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙË˜ ∂∂∆ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜
Ô˘ ÂÎ‰›‰Ô˘Ó Î·È ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î¿ÚÙÂ˜ MasterCard
√È ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ·ﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)
¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÌÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ¢ËÌﬁÛÈÔ Î·È ÙÈ˜ ¢∂∫√
¶ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ e-banking ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ e-business forum Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
¶ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ e-banking ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓﬁ ÌÂ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜
¶ÚﬁÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ e-banking
¶ÚﬁÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Î‹˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜
ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·ÚÙÒÓ
™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - EAST
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■
■
■

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ¢π∞™ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ
™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ∆∂πƒ∂™π∞™ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ
™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Ε. Νοµικά θέµατα
■

■
■

■
■
■

™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2331/1995 Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫
¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 3310/2005 «ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË
ÙË˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Û‡Ó·„Ë˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ»
∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 1665/1986
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2844/2000 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ¯ÒÚËÛË
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

ΣΤ. Ασφάλεια τραπεζικών συναλλαγών και τραπεζών
■

■
■
■
■
■
■

¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2331/1995 Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë
ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ
ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ Ó. 2331/1995
¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ı· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ·ﬁ ÙËÓ ∆∂πƒ∂™π∞™
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ HEBIC)
º˘ÛÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

Ζ. Τραπεζικές εργασίες
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ªª∂
ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¶∂¶ ÙÔ˘ °’ ∫¶™
™˘ÌÚ¿ÍÂÈ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ∆ÔÌ¤·
√ÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÊÔÚÂ›˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜
∞Ó·ÙÔÎÈÛÌﬁ˜ (Ó. 3259/2004)
¶ÚÔÒıËÛË Û¯¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÌÂ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ Ù¿ÍÂÈ˜
™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
∂ıÓÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂™ª∂)
™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ °ÂÓÈÎﬁ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ (°§∫)
∂ıÓÈÎﬁ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ 2007-2013
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÂ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘
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Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)
■
■
■
■
■

™‡Á¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·
¡¤· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿
™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ
∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ
¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·

ΙΙΙ. Ισολογισµός 2005 - Πιστοποιητικό ελέγχου
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Ι.
Οι εξελίξεις
στο θεσµικό – κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος

Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ

Σε συνέχεια της έκδοσης του νέου Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας για την
Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, το
οποίο δηµοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2004, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατά
τη διάρκεια του 2005 σειρά κειµένων διαβούλευσης για επιµέρους ζητήµατα εφαρµογής του εν λόγω Συµφώνου, µε κύριο στόχο την εξειδίκευση και την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεών του. Ειδικότερα, το 2005 εκδόθηκαν κείµενα
διαβούλευσης στις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
(·) ∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
Το κείµενο διαβούλευσης για την τροποποίηση του πλαισίου του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2005 και αφορά τα ακόλουθα θέµατα:
■

Πλαίσιο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου
αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk): οι επερχόµενες τροποποιήσεις
άπτονται των συναλλαγών σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα χρηµατοπιστω-τικά µέσα, συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς και συµφωνίες αγοράς
και επαναπώλησης (repo), δανειοδοσίες/δανειοληψίες τίτλων (securities
lending/borrowing transactions) και συναλλαγών margin lending. Οι αλλαγές που τίθενται σε διαβούλευση αφορούν αφενός την εισαγωγή δύο νέων µεθόδων για τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου (τη µέθοδο εσωτερικών υποδειγµάτων και την τυποποιηµένη µέθοδο), και αφετέρου την αναγνώριση των θετικών αποτελεσµάτων του συµψηφισµού µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών συναλλαγών
(cross-product netting).

■

∆ιπλή αθέτηση υποχρεώσεων (double-default) στα ανοίγµατα για τα οποία
υφίσταται πιστωτική προστασία µε τη µορφή εγγύησης ή πιστωτικών παραγώγων: Η προβλεπόµενη µεταχείριση των ανοιγµάτων αυτών στοχεύει
στη µείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων πέραν της οφειλόµενης στη
χρήση των υφιστάµενων τεχνικών άµβλυνσης του κινδύνου.

■

Πλαίσιο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου
διακανονισµού (unsettled transactions): Σκοπός της τροποποίησης είναι η
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διαµόρφωση ενός πλαισίου οµοιόµορφης µεταχείρισης του κινδύνου διακανονισµού, εισάγοντας µια επιπλέον διάκριση σε συναλλαγές που διενεργούνται βάσει της αρχής «παράδοση έναντι πληρωµής» (delivery versus
payment) ή όχι.
■

Συντελεστής προσαρµογής της παραµέτρου της διάρκειας (maturity) στη
µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων: Η επερχόµενη τροποποίηση αποβλέπει
στη µείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισµένες κατηγορίες
ανοιγµάτων βραχυχρόνιου χαρακτήρα (µέχρι ένα έτος).

■

Λοιπές τροποποιήσεις του πλαισίου που αφορούν:
■

την αποτίµηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, µε έµφαση στη µεταχείριση, για λόγους κεφαλαιακών υποχρεώσεων, στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών περιορισµένης ρευστότητας, και

■

την ευθυγράµµιση του πλαισίου για τον ειδικό κίνδυνο θέσης µε τα προβλεπόµενα στον πρώτο πυλώνα για τον πιστωτικό κίνδυνο.

(‚) ∂ÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ¶ÚﬁÙ˘ˆÓ (¢§¶) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
∆εδοµένου ότι ο υπολογισµός της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών για τον
πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς βασίζεται σε λογιστικά µεγέθη, σηµαντική αναµένεται να είναι η επίπτωση της εφαρµογής των ∆ΛΠ στo πλαίσιο εκπλήρωσης κεφαλαιακών υποχρεώσεων. Για το λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η διαµόρφωση ενός πλαισίου «διύλισης» για λόγους προληπτικής εποπτείας (prudential
filters) των επιπτώσεων της εφαρµογής των ∆ΛΠ στο πλαίσιο εκπλήρωσης κεφαλαιακών υποχρεώσεων.
Η Επιτροπή της Βασιλείας δηµοσίευσε κατά τη διάρκεια του 2005 τρία δελτία τύπου
στα οποία καταγράφονται οι απόψεις της επί του θέµατος µε γνώµονα την άµβλυνση αν όχι την εξουδετέρωση, των όποιων αρνητικών συνεπειών.
(Á) √Úı¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
Το Νοέµβριο του 2005 δηµοσιεύτηκε κείµενο διαβούλευσης για τις «Ορθές πρακτικές προσδιορισµού και αποτίµησης αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου
στα δάνεια». Το θέµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την εφαρµογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας, ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύµατα
που θα υιοθετήσουν τη µέθοδο των εσωτερικών διαβαθµίσεων, µέθοδο µε την οποία
και θα σχηµατίζουν προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων.
Το κείµενο διαβούλευσης διακρίνεται σε δύο ενότητες: στην πρώτη καταγράφονται
βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσµατική διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύµα-
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τα των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου, ενώ στη δεύτερη αποτυπώνονται κατευθυντήριες γραµµές για τις εποπτικές αρχές κατά την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας του πλαισίου προσδιορισµού και αποτίµησης του πιστωτικού
κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
(‰) ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÂÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜
Το κείµενο αυτό συµπληρώνει το πλαίσιο κατανοµής αρµοδιοτήτων και συνεργασίας των εποπτικών αρχών κατά την εφαρµογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής
επάρκειας, όπως διαµορφώθηκε µε την έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας του
Αυγούστου 2003.

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ

Η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αναθεώρηση
(recasting) της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ για την επάρκεια των
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, µε
την οποία ενσωµατώθηκε στην Κοινότητα το νέο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων, υιοθετήθηκε το Νοέµβριο 2005.
Σε κοινοτικό επίπεδο, το κύριο έργο για την άρτια προετοιµασία του ευρωπαϊκού
τραπεζικού συστήµατος επιτελείται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS). Κατά το έτος 2005, η εν λόγω επιτροπή δηµοσίευσε τα
ακόλουθα κείµενα διαβούλευσης αναφορικά µε την εφαρµογή επιµέρους διαστάσεων του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας:
(·) ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ˘ÏÒÓ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ·
Στο εν λόγω κείµενο διαβούλευσης, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2005, καταγράφονται
αρχές βέλτιστης πρακτικής σε σχέση µε:
■

θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία θα αποτελούν αντικείµενο αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές (1ο κεφάλαιο),

■

το σύστηµα εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας από τα
ίδια τα πιστωτικά ιδρύµατα (ΣΕΑΚΕ) (2ο κεφάλαιο),
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■

τη διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές
αρχές (3ο κεφάλαιο) και

■

τη διάδραση του ΣΕΑΚΕ και της διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές (4ο κεφάλαιο).

(‚) ∂ÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎﬁ Î›Ó‰˘ÓÔ
(IRB) Î·È ÙË˜ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË˜ ÌÂıﬁ‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Î›Ó‰˘ÓÔ (AMA)
Με το εν λόγω κείµενο που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2005, επιδιώκεται η διαµόρφωση ενός οµοιόµορφου πλαισίου για την πιστοποίηση από τις εποπτικές αρχές των
µεθόδων εσωτερικών διαβαθµίσεων. Ειδικότερα, παρέχονται κατευθυντήριες γραµµές για τις εποπτικές αρχές αναφορικά µε:
■

τη διαδικασία πιστοποίησης της µεθόδου εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον
πιστωτικό κίνδυνο (IRB) και της εξελιγµένης µεθόδου για το λειτουργικό
κίνδυνο (AMA) και

■

τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τις πιστοποιήσεις αυτές.

Επισηµαίνεται πάντως ότι το έγγραφο διαβούλευσης δεν πραγµατεύεται θέµατα
που αφορούν τις διακριτικές ευχέρειες των εποπτικών αρχών, ενώ σε κάθε περίπτωση οι εθνικές εποπτικές αρχές διατηρούν την ευχέρεια να επιβάλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των εν λόγω µεθόδων.
(Á) ∂ÔÙÈÎ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÈÛÙÔÏËÙÈÎ‹˜ ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·˜
Αναφορικά µε την εποπτική αναγνώριση των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας δηµοσιεύτηκαν δύο κείµενα διαβούλευσης (τον Ιούνιο και το Νοέµβριο
2005 αντίστοιχα). Τα κείµενα αυτά περιέχουν κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε:
■

τη διαδικασία της αναγνώρισης,

■

την αντιστοίχηση των αξιολογήσεων στους συντελεστές στάθµισης πιστωτικού κινδύνου, και

■

την εφαρµογή των κριτηρίων της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα κριτήρια, η εκπλήρωση των οποίων είναι αναγκαία προκειµένου τα πιστωτικά ιδρύµατα να κάνουν χρήση των αξιολογήσεων για σκοπούς
κεφαλαιακής επάρκειας, ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στα θέµατα διασφάλισης της
αντικειµενικότητας και της συνεχούς επικαιροποίησης των πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καθώς και της ανεξαρτησίας και διαφάνειας της οργανωτικής δοµής των
οίκων αξιολογήσεων.
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(‰) ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÔÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿Ùˆ ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜
Η υποχρέωση γνωστοποίησης στοιχείων από τις εποπτικές αρχές θεµελιώνεται στο
άρθρο 144 της Οδηγίας για το νέο πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας. Το σχετικό
κείµενο κατευθυντήριων γραµµών της CEBS στόχο έχει να διευκολύνει τη συγκριτική εξέταση του τρόπου ενσωµάτωσης του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή
επάρκεια στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συµβάλει στη σταδιακή
σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών.

¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÔÌÔÈﬁÌÔÚÊÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜, ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌﬁ Î·È Ù· ÚÔÛ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓˆÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÂÔÙÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘
ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÂÔÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜

Το ζήτηµα της δηµιουργίας ενός πλαισίου οµοιόµορφων εποπτικών αναφορών τέθηκε καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συζητήθηκε στο Συµβούλιο των
Υπουργών Οικονοµίας, το οποίο ανέθεσε την επεξεργασία του στην CEBS. Σε αυτό
το πλαίσιο, µετά από µακρά περίοδο διαβούλευσης µε παράγοντες της αγοράς, δηµοσιεύτηκε από τη CEBS, το Νοέµβριο 2005, κείµενο κατευθυντήριων γραµµών για
τη διαµόρφωση ενός πλαισίου οµοιόµορφων εποπτικών αναφορών για τον ενοποιηµένο λογαριασµό εκµετάλλευσης, τον ισολογισµό και τα προσαρτήµατα των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Στόχος του κειµένου είναι η τυποποίηση του πλαισίου υποβολής προς τις εποπτικές
αρχές στοιχείων οικονοµικών καταστάσεων βάσει των ∆ΛΠ. Το πλαίσιο δεν θα έχει
νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα, ενώ κάθε εθνική εποπτική αρχή θα αποφασίσει την
έκταση εφαρµογής του.
Η CEBS, κατά τη διάρκεια του 2005, έθεσε επίσης σε διαβούλευση κείµενο για τη δηµιουργία ενός πλαισίου οµοιόµορφων εποπτικών αναφορών για την κεφαλαιακή
επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε το κείµενο διαβούλευσης, όλες οι
πληροφορίες θα παρέχονται βάσει συγκεκριµένης υποδοµής λογισµικού, η οποία θα
βασίζεται στο πρωτόκολλο XML/XBRL (eXtencible Mark-up Language/eXtensible
Business Reporting Language), που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ουδέτερο σε
επιδράσεις ανεξάρτητων πληροφοριακών συστηµάτων.
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∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÁÁ‡ËÛË˜ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση των εθνικών συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων και αποβλέποντας στην εξέταση της ανάγκης περαιτέρω εναρµόνισής τους, προχώρησε στη διαµόρφωση σχετικού ερωτηµατολογίου που έθεσε υπόψη των φορέων της αγοράς, προκειµένου να εντοπίσει τα σηµεία
του πλαισίου που χρήζουν αναθεώρησης. Βασικά ζητήµατα του ερωτηµατολογίου
αποτελούν:
■

το επίπεδο παρεχόµενης κάλυψης,

■

ο ορισµός των καταθέσεων,

■

οι διατάξεις για τη συµπληρωµατική κάλυψη των καταθέσεων αλλοδαπών
πιστωτικών ιδρυµάτων (toping up),

■

ο τρόπος χρηµατοδότησης, µε έµφαση στη δυνατότητα χρηµατοδότησης
ανάλογα µε το ύψος των αναλαµβανόµενων κινδύνων από κάθε συµµετέχουσα τράπεζα, και

■

οι αρµοδιότητες του κράτους προέλευσης.

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙË˜ ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Η Π∆/ΤΕ 2560/1.4.2005 τροποποίησε το ισχύον πλαίσιο που διέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ελάχιστους υποχρεωτικούς δείκτες
επάρκειας της ρευστότητας. Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω Πράξη καθιερώθηκαν
οι εξής δείκτες επάρκειας:
■

∆είκτης Ρευστών ∆ιαθεσίµων, που αφορά τη σχέση των ρευστών διαθεσίµων µέχρι και 30 ηµέρες προς το σωρευτικό υπόλοιπο των δανειακών κεφαλαίων µέχρι και 12 µήνες, και

■

∆είκτης Ασυµφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων, που αφορά
τη σχέση της διαφοράς των συνολικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων µέχρι και 30 ηµέρες προς το σωρευτικό υπόλοιπο των δανειακών κεφαλαίων
µέχρι και 12 µήνες.

Με την εν λόγω Πράξη θεσπίζονται επίσης αρχές βέλτιστης πρακτικής για τη δια-
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χείριση της ρευστότητας, ώστε τα πιστωτικά ιδρύµατα να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά τις άµεσες και αναµενόµενες ανάγκες ρευστότητας τόσο σε κανονικές όσο
και σε έκτακτες συνθήκες.
Στο πεδίο εφαρµογής της Πράξης εµπίπτουν τόσο τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα
στην Ελλάδα, όσο και τα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική
έδρα σε τρίτη χώρα.

∆ÚÔÔÔ›ËÛË Î·È Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·
Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· ÛÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÊÂÚÂÁÁ˘ﬁÙËÙ·˜, ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜ Î·È ·Ô‰ÔÙÈÎﬁÙËÙ·˜
Η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε, τον Ιούλιο του 2005, στην τροποποίηση και κωδικοποίηση των διατάξεων της Π∆/ΤΕ 1313/9.6.1988 αναφορικά µε τα στοιχεία που
αξιολογούνται κατά την άσκηση της αρµοδιότητας εποπτείας της φερεγγυότητας,
της ρευστότητας και της αποδοτικότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Με τη νέα Π∆/ΤΕ 563/19.7.2005, για το περιεχόµενο της οποίας προηγήθηκε διαβούλευση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, συστηµατοποιείται η υποβολή πληροφοριών
από τα πιστωτικά ιδρύµατα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την αποτελεσµατική άσκηση του έργου της και καθορίζονται ενιαίες προθεσµίες υποβολής ανάλογα
µε το αντικείµενο της εποπτείας. Επιπλέον µε τη νέα Πράξη:
■

προσδιορίζεται ρητά το επίπεδο εφαρµογής της άσκησης εποπτείας και ειδικότερα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή µέρους του πλαισίου εποπτείας στα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε κράτος µη
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

■

διαµορφώνεται πλαίσιο υποβολής στοιχείων για καινοτοµικά επενδυτικά
προϊόντα, και

■

προσαρµόζονται τα υποβαλλόµενα από τα πιστωτικά ιδρύµατα εποπτικά
στοιχεία σχετικά µε τα ίδια κεφάλαια και τον υπολογισµό του δείκτη φερεγγυότητάς τους προς τα στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρµογή των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
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∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹
ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ ÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔ‚Ï¤„ÂˆÓ
¤Ó·ÓÙÈ ÂÈÛÊ·ÏÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ
Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνοντας υπόψη την ταχεία πιστωτική επέκταση στον
τοµέα της στεγαστικής πίστης και την αύξηση της σχέσης µεταξύ του ύψους του
δανείου και της αξίας του υπέγγυου ακινήτου (δείκτης LTV), προχώρησε – τον
Οκτώβριο του 2005 – στη µερική τροποποίηση της Π∆/ΤΕ 2524/23.7.2003. Ειδικότερα, µε την Π∆/ΤΕ 2564/11.10.2005 ορίζεται ότι, από 31.12.2005, ο συντελεστής
στάθµισης πιστωτικού κινδύνου της τάξης του 50% θα εφαρµόζεται αποκλειστικά
στο µέρος του υπολοίπου της απαίτησης που καλύπτεται µέχρι ποσοστού 75% από
την αγοραία αξία του υπέγγυου ακινήτου, ενώ στο υπόλοιπο µέρος της απαίτησης
θα εφαρµόζεται συντελεστής στάθµισης 100%.
Επιπλέον καθορίζεται ότι, για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και
των αντίστοιχων συντελεστών στάθµισης, η αποτίµηση και η περίοδος επανεκτίµησης της αξίας των υπέγγυων ακινήτων θα γίνεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές αγοράς αντί των αντικειµενικών αξιών.
Παράλληλα εκδόθηκε η Π∆/ΤΕ 2565/11.10.2005, µε την οποία τροποποιείται και
συµπληρώνεται η Π∆/ΤΕ 2442/29.1.1999 και επιδιώκεται:
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■

η εναρµόνιση του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας και σχηµατισµού προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων σε ό,τι αφορά την έννοια της επαρκούς εξασφάλισης των δανείων µε ακίνητα, και

■

η υιοθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα, κατά τη διεθνή πρακτική, πρόσθετων κριτηρίων έγκρισης ή απόρριψης δανείων στη διαδικασία προαξιολόγησης των αιτηµάτων δανείων.

Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
και χρηµαταγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∏ ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÈ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÁÈ· Ù· ¤ÙË 2005-2010

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του Προγράµµατος ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες (FSAP) µε στόχο την ουσιαστική ενοποίηση του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου ελήφθησαν 39 από τα 42 µέτρα που είχαν προβλεφθεί, το ∆εκέµβριο 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε
Λευκή Βίβλο, στην οποία αποτυπώνεται το νέο πρόγραµµα δράσης αναφορικά µε
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες για τα έτη 2005-2010. Στόχος της πρωτοβουλίας
αυτής παραµένει η δηµιουργία µιας ενιαίας αγοράς στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Στη φάση αυτή το νέο Πρόγραµµα ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες εστιάζει στις εξής προτεραιότητες:
■

αξιολόγηση της υφιστάµενης κοινοτικής νοµοθεσίας, ώστε να ληφθούν επιπρόσθετα, εφόσον κριθεί σκόπιµο, µόνο οι απόλυτα αναγκαίες νοµοθετικές
πρωτοβουλίες,

■

έλεγχος της αποτελεσµατικότητας κατά τη µεταφορά και εφαρµογή στις
εθνικές νοµοθεσίες των κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων, καθώς και εντατικοποίηση των µέτρων επιβολής τους από τις εθνικές εποπτικές αρχές,

■

διαρκής εκ των υστέρων αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε την ορθή εφαρµογή των υφιστάµενων κοινοτικών κανόνων και των
επιπτώσεών τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές των κρατών-µελών,

■

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών: Παρά τη
σαφή πρόοδο που έχει επέλθει σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας
ευρωπαϊκής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών µε την υλοποίηση του
Προγράµµατος ∆ράσης για τις Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες, η Επιτροπή
αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια λήψης ρυθµιστικών µέτρων
προς την κατεύθυνση αυτή, και ειδικά σε ορισµένους τοµείς, όπως η λιανική τραπεζική. Ως κύριοι άξονες πολιτικής της Επιτροπής στο πεδίο αυτό,
αναφέρονται η ολοκλήρωση των νοµικών πράξεων που τελούν υπό εκπόνηση, η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών και η άρση των εµποδίων που ασκούν σηµαντική επιρροή σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
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Σε σχέση µε τις τρέχουσες δραστηριότητες, στόχος είναι να ολοκληρωθούν στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής οι τρεις µεγάλες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί και αφορούν τη λήψη µέτρων για την ολοκλήρωση της αγοράς ενυπόθηκης
πίστης, την έκδοση της Οδηγίας για την καταναλωτική πίστη και την έκδοση της
Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά. Αντίστοιχα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η λήψη µέτρων που τελούν υπό επεξεργασία στον ασφαλιστικό τοµέα και στον τοµέα της εκκαθάρισης και διακανονισµού κινητών αξιών. Υπό
επεξεργασία τελεί επίσης η λήψη µέτρων σε ό,τι αφορά τον τοµέα των εξαγορών και
συγχωνεύσεων, την τροποποίηση, εφόσον τελικά κριθεί απαραίτητο, της Οδηγίας
για το ηλεκτρονικό χρήµα και της Οδηγίας για τα ταµεία εγγύησης καταθέσεων,
την υπογραφή της Σύµβασης της Χάγης και την προώθηση του 26ου καθεστώτος
(26th regime), εφόσον τεκµηριωθεί η χρησιµότητά του. Τέλος, λήψη µέτρων προβλέπεται στο άµεσο µέλλον στον τοµέα των Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίες.

∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ

Στο πλαίσιο της λήψης µέτρων σε επίπεδο 2 της διαδικασίας Lamfalussy (που αφορά την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέτρων εκτελεστικού χαρακτήρα
για τη συγκεκριµενοποίηση των κανόνων που υιοθετούνται σε επίπεδο 1), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάστηκε σε συνέχεια των διαβουλεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών
Κινητών Αξιών (CESR) και των φορέων της αγοράς, τέσσερα κείµενα εργασίας για
τη συγκεκριµενοποίηση δεκαεπτά άρθρων της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (επίπεδο 1)
για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.
Τα εν λόγω κείµενα εργασίας αφορούν, µεταξύ άλλων, τη διαδικασία αναφοράς και
καταγραφής των συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, το περιεχόµενο αυτών
των αναφορών, την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών, τις οργανωτικές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων, τα
µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται για τις συγκρούσεις συµφερόντων, τις προϋποθέσεις διαφάνειας για τις ρυθµιζόµενες αγορές και τις συναλλαγές, τους επιλέξιµους αντισυµβαλλοµένους και την εκτέλεση των εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τον επενδυτή. Τα κείµενα αυτά έλαβαν στα τέλη ∆εκεµβρίου 2005
τη µορφή πρότασης Οδηγίας και ενός σχεδίου Κανονισµού.
Παράλληλα, µε οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίθηκε στα
τέλη Νοεµβρίου η παράταση της προθεσµίας, εντός της οποίας τα κράτη-µέλη πρέπει να ενσωµατώσουν την Οδηγία 2004/39/ΕΚ στην εθνική έννοµη τάξη τους κα-
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τά έξι µήνες, δηλαδή µέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2006. Συνεπώς η εφαρµογή της Οδηγίας θα ξεκινήσει το Μάιο του 2007. Τέλος, εγκρίθηκε η παράταση της ηµεροµηνίας
κατάργησης της Οδηγίας 93/22/ΕΚ κατά έξι µήνες, ώστε να µην υπάρξει νοµοθετικό κενό από την παράταση της προθεσµίας ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ.

∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ

Εντός του 2005 υπήρξε ιδιαίτερη κινητικότητα σε ό,τι αφορά την ανάληψη µέτρων
για τη δηµιουργία ενοποιηµένης, αποτελεσµατικής και ασφαλούς ευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισµού κινητών αξιών.
(·) ÀÈÔı¤ÙËÛË √‰ËÁ›·˜-Ï·ÈÛ›Ô˘
Σχετικά µε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση Οδηγίαςπλαισίου σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια
του 2005 η έρευνα αναφορικά µε τις επιπτώσεις (Regulatory Impact Assessment)
που θα έχει η ενοποίηση της εκκαθάρισης και του διακανονισµού στην ευρωπαϊκή
αγορά µε ή χωρίς νοµοθετική παρέµβαση. Το σχετικό χρονοδιάγραµµα προβλέπει
την ολοκλήρωσή της εντός του πρώτου τριµήνου του 2006 και, εφόσον τα αποτελέσµατα της έρευνας ευνοούν την υιοθέτηση νοµοθετικής δράσης, την παρουσίαση σχεδίου Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του πρώτου εξαµήνου
του 2006.
(‚) ¶ÚﬁÙ˘· ÙˆÓ CESR/ESCB ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ
Αναφορικά µε τα 19 πρότυπα για την εκκαθάριση και το διακανονισµό που υιοθέτησαν οι CESR και η ΕSCB και δηµοσιεύτηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2004, συνεχίστηκε η έρευνα για την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους µέσω διαβουλεύσεων µε
τους εµπλεκόµενους φορείς της αγοράς. Ωστόσο, µετά τη διαπίστωση ότι η διατύπωση ή η εφαρµογή ορισµένων προτύπων ενδέχεται να δηµιουργήσει ασάφειες ή
προβλήµατα (κυρίως αναφορικά µε το καθεστώς που θα διέπει τους κεντρικούς
αντισυµβαλλοµένους, την εποπτική µεταχείριση των πιστωτικών ιδρυµάτων που
µετέχουν στις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισµού και τη µεταχείριση των
κεντρικών αποθετηρίων, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες που συνήθως επιφυλάσσονται για τα πιστωτικά ιδρύµατα), η ολοκλήρωση του έργου αυτού φαίνεται να έχει
αναβληθεί επί του παρόντος, προκειµένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις
και οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

25

(Á) ÕÚÛË ÙˆÓ ∂ÌÔ‰›ˆÓ Giovannini
Οι εργασίες για την άρση των Εµποδίων που εντοπίστηκαν από την Οµάδα
Giovannini στις δύο εκθέσεις της (Νοέµβριος 2001 και Απρίλιος 2003) συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2005 από τους αρµόδιους φορείς. Ειδικότερα:
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(i)

Σε ό,τι αφορά το 1ο Εµπόδιο (διαφοροποίηση εθνικών τεχνικών προδιαγραφών, λειτουργικών συστηµάτων και λογισµικού), η SWIFT έθεσε, τον Οκτώβριο του 2005, σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο
Σύστασης για τη δηµιουργία Πανευρωπαϊκού Πρωτοκόλλου για την
εξάλειψη του εν λόγω Εµποδίου.

(ii)

Σε ό,τι αφορά το 3ο Εµπόδιο (εθνικές διαφορές στους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές πράξεις), η άρση του οποίου έχει αναληφθεί από τις
Ευρωπαϊκές Ενώσεις Πιστωτικού Τοµέα (ECSAs) και την Ένωση Ευρωπαϊκών Αποθετηρίων Αξιών (ECSDA), κατά τη διάρκεια του 2005 δηµοσιεύτηκαν τρεις σειρές Συστάσεων. Οι Συστάσεις αυτές αφορούν την
πληρωµή µερίσµατος, την πληρωµή τόκων και την ολική εξόφληση κεφαλαίου. Μέσω αυτών επιχειρείται η εναρµόνιση των σχετικών κρίσιµων ηµεροµηνιών, η αποϋλοποίηση των αξιών και η σταδιακή κατάργηση των «ενδιάµεσων» αξιών, καθώς και η εναρµόνιση της διαδικασίας
γνωστοποίησης. Ήδη έχει διενεργηθεί έρευνα για το βαθµό συµµόρφωσης των εθνικών συστηµάτων µε τις Συστάσεις αυτές και επίκειται η
συµφωνία σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο σχεδίου εφαρµογής τους.
Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας βρίσκεται σχέδιο προτάσεων αναφορικά µε τη διανοµή µετοχών.

(iii)

Σε ό,τι αφορά το 4ο και 7ο Εµπόδιο (εθνικές διαφορές στον ενδοηµερήσιο διακανονισµό, στις ώρες λειτουργίας και στις προθεσµίες διακανονισµού), η ECSDA έχει δηµοσιεύσει 10 πρότυπα για την αντιµετώπιση
των σχετικών ζητηµάτων. Η ετήσια έκθεση της ECSDA (Απρίλιος 2005)
διαπιστώνει µέσο όρο συµµόρφωσης των εθνικών συστηµάτων µε τα εν
λόγω πρότυπα 85%. Στην εν λόγω έκθεση διαπιστώνονται και ορισµένες
αποκλίσεις της ελληνικής αγοράς (τήρηση ορθόδοξου ηµερολογίου,
υστερότερη έναρξη DvP διακανονισµού, απουσία διεθνών συνδέσεων
του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, µη αναγνώριση των omnibus
accounts για τους σκοπούς της εκκαθάρισης και διακανονισµού), οι
οποίες αποτελούν αντικείµενο συζήτησης µε τους αρµόδιους φορείς και
αναµένεται να αρθούν µε την υιοθέτηση του συστήµατος TARGET2.

ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜

Το 2005 συνεχίστηκαν οι διεργασίες που αφορούν την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέτρων εφαρµογής επιπέδου 2 της διαδικασίας Lamfalussy για τα
θέµατα που ορίζονται περιοριστικά στην Οδηγία 2004/109/ΕΚ σχετικά µε την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά µε την πληροφόρηση για εκδότες, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ. Στο έργο αυτό, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από τη CESR, προς την οποία έχει απευθύνει,
µέχρι στιγµής, δύο εντολές (mandates).
H πρώτη εντολή δόθηκε τον Ιούνιο του 2004. Η CESR, µε την επίσηµη γνώµη που
απέστειλε στις 30 Ιουνίου 2005:
(i)

προέβλεψε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αποτελεσµατική και ασφαλή κοινολόγηση ρυθµιζόµενων πληροφοριών από τους εκδότες και τις
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και αδιάκριτη πρόσβαση στις περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις,

(ii)

παρείχε συµβουλές για µια σειρά τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν τη
γνωστοποίηση απόκτησης ή διάθεσης σηµαντικών ποσοστών δικαιωµάτων ψήφου,

(iii)

καθόρισε το ελάχιστο περιεχόµενο των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων και παρείχε διευκρινίσεις για τα «ουσιώδη γεγονότα» που σχετίζονται µε αυτές, καθώς και για τη φύση της έκθεσης του ελεγκτή, που
τις συνοδεύει,

(iv)

παρείχε συµβουλές σχετικά µε διάφορες διαδικαστικές προϋποθέσεις
για την επιλογή του κράτους προέλευσης από τον εκδότη, και

(v)

επεξεργάστηκε το ζήτηµα της ανάλογης µεταχείρισης εκδοτών που
προέρχονται από τρίτες χώρες.

Με βάση την παραπάνω γνώµη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση ενός
µη δεσµευτικού κειµένου εργασίας σχετικά µε πιθανά µέτρα εφαρµογής της Οδηγίας
2004/109/ΕΚ. Αν και η ουσία του κειµένου της CESR υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντούτοις θεωρήθηκε ότι δεν χρειάζεται να ρυθµιστούν νοµικά όλα τα
ζητήµατα που έθεσε η CESR, καθώς η αντιµετώπιση ορισµένων από αυτά µπορεί να
είναι πιο αποτελεσµατική µέσω νοµικά µη δεσµευτικών πράξεων, όπως η Σύσταση.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, η CESR παρέδωσε, κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκθεση προόδου αναφορικά µε το ζήτηµα της αποθήκευσης
ρυθµιζόµενων πληροφοριών. Στην έκθεση η CESR αναλύει τις προδιαγραφές ποιό-
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τητας, που θα πρέπει να πληροί ένα εθνικό σύστηµα αποθήκευσης, τις πιθανές µεθόδους εγκατάστασης ενός πανευρωπαϊκού δικτύου εθνικών συστηµάτων αποθήκευσης και την παροχή στοιχείων στις αρµόδιες αρχές.
Η έκθεση αποτέλεσε τη βάση για τη δεύτερη εντολή που απηύθυνε τον Ιούλιο του
2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην CESR σχετικά µε τα ζητήµατα της καταχώρισης
και αποθήκευσης ρυθµιζόµενων πληροφοριών και τις προδιαγραφές που πρέπει να
πληρούνται από τα εθνικά συστήµατα αποθήκευσης.

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

Τον Ιούλιο 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση Πράσινη Βίβλο για την
ενίσχυση του πλαισίου που διέπει τους Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Στην εν λόγω Πράσινη Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί την αξιολόγηση της επάρκειας του σηµερινού νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
τους ΟΣΕΚΑ ως προς την επίτευξη µιας πραγµατικά ενιαίας εσωτερικής αγοράς στον
τοµέα αυτό και εξετάζει τα ζητήµατα για τα οποία θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµη η
παρέµβασή της, προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη των ΟΣΕΚΑ, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.
Η πρώτη γενική εκτίµηση είναι ότι, αν και η αµοιβαία αναγνώριση της άδειας λειτουργίας (η οποία προβλέφθηκε από την Οδηγία 85/611/ΕΚ) διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των µεριδίων ΟΣΕΚΑ στην ΕΕ, οι πραγµατικοί διασυνοριακοί
ΟΣΕΚΑ δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τη δυναµική τους.
Η δεύτερη γενική εκτίµηση είναι ότι η αγορά των ΟΣΕΚΑ είναι ιδιαίτερα κατακερµατισµένη (ιδίως σε σχέση µε την αµερικανική), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι ο τοµέας των αµοιβαίων κεφαλαίων δεν µπορεί να επωφεληθεί πλήρως από
οικονοµίες κλίµακας και συνακόλουθα οδηγεί στη µείωση της καθαρής απόδοσης
για τον τελικό επενδυτή.
Η τρίτη γενική διαπίστωση είναι ότι δεν έχουν προκύψει µέχρι σήµερα σηµαντικά
ζητήµατα προστασίας επενδυτών, αλλά οι τάσεις της αγοράς (π.χ. εκχώρηση λειτουργικών καθηκόντων, νέα είδη πιο πολύπλοκων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές, νέα προϊόντα που συνδυάζουν
ασφάλιση και επένδυση) µπορεί να αυξήσουν το λειτουργικό κίνδυνο ή τις συγκρούσεις συµφερόντων ή να χρειάζονται µεγαλύτερα εχέγγυα διαφάνειας και
ενηµέρωσης των επενδυτών.
Σε ό,τι αφορά τις προτεινόµενες δράσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται κυρίως στα εξής:
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■

αντιµετώπιση των εθνικών διαφορών και απλοποίηση της απαιτούµενης
αναγγελίας σε άλλο κράτος-µέλος για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ στο κράτος αυτό,

■

αποσαφήνιση των επιλέξιµων στοιχείων ενεργητικού των ΟΣΕΚΑ µε την
έκδοση µέτρων εκτελεστικού χαρακτήρα,

■

δηµοσίευση της αξιολόγησης της εφαρµογής από τα κράτη-µέλη των Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα παράγωγα µέσα και το απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο,

■

ανάλυση των προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο και άρση των
σχετικών εποπτικών δυσκολιών,

■

λήψη µέτρων για τη διανοµή, την πώληση και την εµπορική προώθηση των
αµοιβαίων κεφαλαίων σε συνάρτηση και µε τους κανόνες συµπεριφοράς
και τα risk warnings που επεξεργάζεται η CESR στο πλαίσιο της Οδηγίας
για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID),

■

ανάλυση των κινδύνων στον τοµέα των αµοιβαίων κεφαλαίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε ενδεχόµενη αναζήτηση πιο εξεζητηµένων µεθόδων προστασίας του επενδυτή.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
æ‹ÊÈÛË ÓﬁÌÔ˘ «£¤Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜»

Στις 14 Ιουλίου 2005 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3371/2205 για θέµατα κεφαλαιαγοράς
και άλλες διατάξεις, µε τον οποίο επιδιώκονται, ιδίως:
■

η ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των οργανωµένων αγορών στην Ελλάδα,

■

η εισαγωγή νέων ρυθµίσεων και η τροποποίηση ισχυουσών ρυθµίσεων της
νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς για διάφορα επιµέρους ζητήµατα.

Με τα κεφάλαια Α’ και Β’ του νόµου (άρθρα 1-21) επιχειρείται η οµογενοποίηση των
κανόνων που αφορούν τις οργανωµένες αγορές και η ολοκλήρωση του ιδιωτικοποιηµένου σχήµατος λειτουργίας του χρηµατιστηρίου, που προβλέπεται κατ’αρχήν στο
ν. 3152/2003. Για το σκοπό αυτό, διευρύνεται το ρυθµιστικό πεδίο του κανονισµού
των χρηµατιστηρίων για όλες τις οργανωµένες αγορές και καθιερώνεται ενιαίο κα-
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θεστώς εισαγωγής και διαπραγµάτευσης κινητών αξιών υπό την εποπτεία και τον
έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των
αγορών θα είναι ενιαίες για όλες τις οργανωµένες αγορές και θα προδιαγράφουν τις
βασικές αρχές και τα ελάχιστα θέµατα που πρέπει να περιλαµβάνει κάθε κανονισµός
χρηµατιστηρίου, προκειµένου να εγκριθεί η ίδρυση νέας αγοράς. Η εξειδίκευση των
αρχών αυτών και το ακριβές περιεχόµενο των συγκεκριµένων ρυθµίσεων που θα διέπουν τη λειτουργία κάθε αγοράς θα προσδιορίζονται στον κανονισµό που το χρηµατιστήριο θα εκδίδει µετά από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 22-26):
■

επαναδιατυπώνεται η λειτουργική ανεξαρτησία και η διοικητική αυτοτέλεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ ορίζονται παράλληλα τα θέµατα
ως προς τα οποία ασκεί εποπτεία ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών,

■

ρυθµίζονται ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

■

συστήνεται ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

■

προσδιορίζονται τα ένδικα βοηθήµατα κατά των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, και

■

καθορίζονται οι πόροι της.

Με το κεφάλαιο ∆’ (άρθρα 27-40) επιχειρείται η αναµόρφωση του νοµοθετικού και
λειτουργικού πλαισίου για τις Ανώνυµες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, µε
την αντικατάσταση των σχετικών διατάξεων του ν. 1969/1991 προς το σκοπό του εκσυγχρονισµού του θεσµού και την εναρµόνιση των διατάξεων περί επιτρεπόµενων
επενδύσεων µε τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3283/2004 για τα αµοιβαία κεφάλαια.
Με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 41-42) επιχειρείται η αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΛ∆Ε και η αναβάθµισή τους σε Εταιρείες Επενδυτικής ∆ιαµεσολάβησης (ΑΕΕ∆), κυρίως µε την πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής επενδυτικών συµβουλών επιπρόσθετα στην υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών, την
επιβολή της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων λειτουργίας τους.
Στο κεφάλαιο ΣΤ’ (άρθρα 43-46) περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν ιδίως:

30

■

τη λύση και εκκαθάριση ανώνυµων χρηµατιστηριακών εταιρειών και την
προσωρινή αναστολή λειτουργίας τους,

■

τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, και

■

την αντιµετώπιση ειδικότερων ζητηµάτων που προκύπτουν κατά τη λύση
ή σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΧΕ.

Τέλος, στο κεφάλαιο Ζ’ (άρθρα 47-53) περιλαµβάνονται διατάξεις µε τις οποίες τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε διάφορα άλλα επιµέρους ζητήµατα.

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ‰ÂÏÙ›Ô ‰ËÌﬁÛÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË

Στις 17 Οκτωβρίου 2005 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3401/2205 για το ενηµερωτικό δελτίο δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση,
µε τον οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2003/71/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο
και την τροποποίηση της κωδικοποιητικής Οδηγίας 2001/34/ΕΚ. Τα κύρια σηµεία
του νόµου έχουν ως εξής:
(·) ™ÎÔﬁ˜ Î·È Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
Σκοπός του νόµου είναι ο καθορισµός των όρων για την κατάρτιση, έγκριση και κυκλοφορία του ενηµερωτικού δελτίου που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη δηµόσια
προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που είναι εγκατεστηµένη ή λειτουργεί στην Ελλάδα. Ο όρος «δηµόσια
προσφορά» χρησιµοποιείται ως έννοια γένους που περιλαµβάνει τόσο τη δηµόσια
εγγραφή µε την έκδοση νέων µετοχών για οποιονδήποτε λόγο, όσο και τη δηµόσια
διάθεση υφιστάµενων µετοχών ή άλλων κινητών αξιών.
(‚) ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘
Ο νόµος καθιερώνει την προηγούµενη δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου ως απαραίτητη προϋπόθεση δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών στην Ελλάδα ή εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα προβλέπει κάποιες εξαιρέσεις από την εφαρµογή της αρχής αυτής, που
αφορούν είτε περιπτώσεις προσφορών που δεν απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό
κοινό είτε περιπτώσεις δηµόσιων προσφορών ή εισαγωγής κινητών αξιών όπου θεωρείται ότι υπάρχει ήδη επαρκής ενηµέρωση για τις εν λόγω κινητές αξίες. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από τη δηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου στην περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών που έχουν ήδη εισαχθεί
για διαπραγµάτευση σε άλλη οργανωµένη αγορά, εφόσον έτσι διευκολύνεται η παράλληλη εισαγωγή και διαπραγµάτευση κινητών αξιών σε περισσότερες οργανωµένες αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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(Á) ∫·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘
Στο νόµο περιγράφονται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, ώστε αυτό να παρέχει πλήρη, επαρκή και αντικειµενική πληροφόρηση για
τις κινητές αξίες και τους εκδότες τους, η οποία θα διευκολύνει την κατανόηση και την
αξιολόγησή τους από τους επενδυτές. Το περιεχόµενο του ενηµερωτικού δελτίου καθορίζεται ειδικότερα από τον Κανονισµό 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το ενηµερωτικό δελτίο περιλαµβάνει επίσης περιληπτικό σηµείωµα, το οποίο περιέχει συνοπτικά τις σηµαντικότερες πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο.
(‰) ¶ÚﬁÛˆ· ˘Â‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙÔ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ‰ÂÏÙ›Ô
Ο νόµος διευρύνει τον κύκλο των προσώπων που φέρουν την ευθύνη για το σύνολο του ενηµερωτικού δελτίου, ώστε να περιλάβει, εκτός από τον ανάδοχο και τον
σύµβουλο, και τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή
των κινητών αξιών για διαπραγµάτευση, ανάλογα µε την περίπτωση, καθώς και τα
µέλη των διοικητικών συµβουλίων των προσώπων αυτών. Επίσης ο νόµος προσδιορίζει τα πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται σε
διακριτά µέρη του ενηµερωτικού δελτίου, αρκεί αυτό να αναφέρεται ρητά στο ίδιο
το δελτίο ώστε να µπορούν να λαµβάνουν γνώση οι επενδυτές για τη διακριτή αυτή ευθύνη. Σηµειώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά ευθύνονται έναντι όσων απέκτησαν
κινητές αξίες µέσα στους πρώτους δώδεκα µήνες από τη δηµοσίευση του ενηµερωτικού δελτίου, η δε αξίωση των επενδυτών για αποζηµίωση παραγράφεται µετά την
πάροδο τριών ετών από τη δηµοσίευση του δελτίου.
(Â) ∆ÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛË˜ Î·È ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ο νόµος προβλέπει την αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε
τον τρόπο κατανοµής των κινητών αξιών, προσδιορισµού της τιµής διάθεσης από τον
ανάδοχο, καθώς και µε κάθε άλλο σχετικό θέµα ή λεπτοµέρεια. Όταν δεν είναι δυνατή η αναγραφή στο ενηµερωτικό δελτίο της τιµής διάθεσης και του αριθµού των προσφερόµενων κινητών αξιών ή των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που θα καθορίσουν τα στοιχεία αυτά, παρέχεται το δικαίωµα στον επενδυτή που έχει συµµετάσχει
στη δηµόσια προσφορά να υπαναχωρήσει εντός δύο ηµερών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει επίσης τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να εξαιρέσει ορισµένες πληροφορίες από τη δηµοσίευση ή να τις αντικαταστήσει µε άλλες ισοδύναµες.
(ÛÙ) ¢È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜
Η διάρκεια ισχύος του ενηµερωτικού δελτίου ορίζεται σε δώδεκα µήνες από τη δηµοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση της επικαιροποίησής του, το δε βασικό ενηµερωτικό δελτίο για τις περιπτώσεις ορισµένων µη µετοχικών κινητών αξιών που εκδίδονται κατ’
επανάληψη ή συνεχώς ισχύει µέχρις ότου παύσουν να εκδίδονται οι εν λόγω αξίες.
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(˙) ŒÁÎÚÈÛË Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘
Ο νόµος προβλέπει συγκεκριµένες προθεσµίες είκοσι και δέκα ηµερών για την
έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του ενηµερωτικού δελτίου, ανάλογα µε
το αν ο εκδότης προσφέρει κινητές αξίες ή ζητά την εισαγωγή τους σε οργανωµένη αγορά για πρώτη φορά (είκοσι ηµέρες) ή όχι (δέκα ηµέρες).
Καθορίζονται επίσης τα µέσα δηµοσίευσης του ενηµερωτικού δελτίου, τα οποία περιλαµβάνουν και τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο.
(Ë) πÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘
Ο νόµος προβλέπει ότι ενηµερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από αρµόδια αρχή άλλου κράτους-µέλους ισχύει στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζεται έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επίσηµη κοινοποίηση
της αλλοδαπής αρχής. Η ρύθµιση αυτή επιτρέπει στους εκδότες που διαθέτουν
εγκεκριµένο ενηµερωτικό δελτίο να προσφέρουν τις κινητές αξίες τους στο επενδυτικό κοινό και άλλων κρατών-µελών ή να τις εισάγουν προς διαπραγµάτευση σε
αλλοδαπές οργανωµένες αγορές µε µόνη διαδικαστική προϋπόθεση τη διαβίβαση
από την αρχή έγκρισης στην αρχή υποδοχής αντιγράφου του ενηµερωτικού δελτίου και πιστοποιητικού έγκρισης, µε το οποίο θα βεβαιώνεται ότι το ενηµερωτικό
δελτίο καταρτίστηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου που εφαρµόζει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και των εκτελεστικών αυτής µέτρων.
(ı) ∞ÚÌﬁ‰È· ·Ú¯‹
Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του νόµου αυτού και του Κανονισµού 809/2004
ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

∫·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜

Στις 10 Μαΐου 2005 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3340/2005 για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, µε τον οποίο ενσωµατώνεται στην ελληνική έννοµη τάξη η οµότιτλη Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003.
Με το νόµο αυτό τροποποιούνται οι υφιστάµενες ρυθµίσεις σε ό,τι αφορά τις πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες (οι διατάξεις του Π∆
53/1992 καταργούνται στο σύνολό τους) και υιοθετούνται νέες ρυθµίσεις για τις
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.
Ο νόµος απαγορεύει στα πρόσωπα που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες:
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(·) λόγω της ιδιότητάς τους ως µελών των διοικητικών, διευθυντικών ή εποπτικών οργάνων του εκδότη ή
(‚) λόγω συµµετοχής τους στο κεφάλαιο εκδότη ή
(Á) λόγω της πρόσβασης που έχουν στις πληροφορίες αυτές κατά την άσκηση της
εργασίας, του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων τους ή
(‰) λόγω εγκληµατικών δραστηριοτήτων τους,
να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να αποκτήσουν ή να διαθέσουν ή για
να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ή να διαθέσουν, για λογαριασµό τους ή για λογαριασµό τρίτων, αµέσως ή εµµέσως, χρηµατοπιστωτικά µέσα τα οποία αφορούν οι
πληροφορίες αυτές.
Επίσης καθιερώνεται απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς. Ως πράξεις χειραγώγησης της αγοράς νοούνται:
(·) συναλλαγές ή εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, µε τις οποίες δίδονται ή
δύναται να δοθούν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, τη
ζήτηση ή την τιµή χρηµατοπιστωτικού µέσου ή µε τις οποίες διαµορφώνεται, από
ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν από κοινού, η τιµή ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων σε µη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο, εκτός εάν το
πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου καταρτίστηκαν οι συναλλαγές ή το πρόσωπο που έδωσε τις εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών αποδεικνύει, ότι οι συναλλαγές αυτές καταρτίστηκαν ή ότι έδωσε τις εντολές για τη διενέργεια των
συναλλαγών αυτών για νόµιµους λόγους και ότι οι συναλλαγές ή εντολές είναι
σύµφωνες µε τις αποδεκτές πρακτικές της σχετικής αγοράς,
(‚) συναλλαγές ή εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες συνδυάζονται
µε/ή συνιστούν παραπλανητικές µεθοδεύσεις ή κάθε άλλη παραπλάνηση ή άλλο τέχνασµα,
(Á) η διάδοση δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, περιλαµβανοµένου του διαδικτύου, ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο, πληροφοριών, οι οποίες δίνουν ή είναι πιθανόν να δώσουν ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά µε χρηµατοπιστωτικά µέσα, ή φηµών ή παραπλανητικών ειδήσεων, εάν ο διαδίδων γνώριζε
ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες, οι φήµες ή οι ειδήσεις αυτές ήταν
ψευδείς ή παραπλανητικές.
Στο νόµο καθιερώνονται επίσης διατάξεις για την υποχρέωση λήψης προληπτικών
µέτρων από τους εκδότες αναφορικά µε την κατάχρηση αγοράς, ενώ ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία της τήρησης των διατάξεων του νόµου ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τέλος, καθορίζονται διεξοδικά οι σχετικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς επίσης και οι διοικητικού και ποινικού χαρακτήρα κυ-
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ρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόµου. Παράλληλα, κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου 3340/2000 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και
πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, εκδόθηκαν επίσης αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξειδίκευση επιµέρους διατάξεων του νόµου. Με τις αποφάσεις αυτές ενσωµατώνονται στην ελληνική έννοµη
τάξη τα εκτελεστικού χαρακτήρα µέτρα της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για την κατάχρηση αγοράς που εκδόθηκαν σε επίπεδο 2 σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy.
Με τις εν λόγω αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες τέθηκαν σε
ισχύ στις 12 Ιουλίου 2005, ρυθµίζονται ειδικότερα:
■

οι υποχρεώσεις των προσώπων που διαµεσολαβούν κατ’ επάγγελµα στην
κατάρτιση συναλλαγών σχετικά µε την πρόληψη περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς,

■

οι υποχρεώσεις προσώπων που εκπονούν ή διαδίδουν αναλύσεις,

■

οι υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δηµοσιοποίηση προνοµιακών πληροφοριών,

■

η διαδικασία και τα κριτήρια για το χαρακτηρισµό πρακτικών της αγοράς
ως αποδεκτών, και

■

οι ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Επίσης επέρχονται τροποποιήσεις στην Απόφαση 5/204/14.11.2000 του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τους κανόνες συµπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

∞Ó·ıÂÒÚËÛË ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ

Σε εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3152/2003 και του ν. 3371/2005 εκδόθηκαν οι
Αποφάσεις ΕΚ 2/356/26.10.2005 και 3/358/8.11.2005, µε τις οποίες προσδιορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς και χορηγήθηκε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΑΕ άδεια λειτουργίας για δύο οργανωµένες αγορές, την Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων. Επιπλέον, µε την
Απόφαση ΕΚ 4/358/8.11.2005 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισµού ΧΑ, που
είχε υιοθετηθεί από το ∆Σ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Με τις ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις επιχειρείται η προβλεπόµενη από τους ν.
3152/2003 και 3371/2005 οµογενοποίηση των κανόνων που αφορούν τις οργανωµέ-
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νες αγορές, καθώς και η ενδυνάµωση του ιδιωτικού χαρακτήρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η διεύρυνση του ρυθµιστικού πεδίου του κανονισµού του και η αύξηση
της ευελιξίας και ανταγωνιστικότητάς του.
Οι αλλαγές που επήλθαν αφορούν θεµατικά τα ακόλουθα:
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■

Κατάργηση των υφιστάµενων αγορών και δηµιουργία µιας νέας «Αγοράς
Αξιών».

■

∆ηµιουργία 3 νέων κατηγοριών στην εν λόγω αγορά, δηλαδή των Κατηγοριών Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης,
και Επιτήρησης και Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών. Στην
Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται οι µεγάλες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες µε σηµαντική ρευστότητα. Στόχος της δηµιουργίας
της κατηγορίας αυτής είναι η ένταξη των εταιρειών που συγκεντρώνουν
το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών και αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας. Οι
εταιρείες αυτές υπόκεινται σε αυστηρότερους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και παροχής πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό. Στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης εντάσσονται οι εταιρείες
µε κεφαλαιοποίηση µικρότερη των € 100 εκατ. ή εταιρείες µε µεγαλύτερη
κεφαλαιοποίηση που δεν πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια ένταξης στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Στόχος της κατηγορίας αυτής είναι η
δηµιουργία συνθηκών χαµηλότερου κόστους και λιγότερων υποχρεώσεων,
ώστε να διευκολυνθεί η παραµονή στο ΧΑ εταιρειών µικρότερου µεγέθους. Στην Κατηγορία Επιτήρησης και Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών εντάσσονται εταιρείες µε αρνητικές εξελίξεις στην οικονοµική τους πορεία, καθώς και εταιρείες µε χαµηλή ρευστότητα και σποραδικές συναλλαγές.

■

∆ιαφοροποίηση ωραρίου συναλλαγών ανά κατηγορία της αγοράς και καθιέρωση ειδικού καθεστώτος διαπραγµάτευσης για την Κατηγορία Επιτήρησης και Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών.

■

Απλούστευση της διαδικασίας απόκτησης ιδιότητας µέλους, αλλαγές στο
καθεστώς ειδικής διαπραγµάτευσης και απόκτησης της ιδιότητας σύµφωνα µε το νέο νόµο, on-line παρακολούθηση της αγοράς και της δραστηριότητας των µελών.

■

Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής συναλλαγών µε την καθιέρωση νέων λειτουργικών παραµέτρων του συστήµατος.

■

Αλλαγές στις υποχρεώσεις ενηµέρωσης από τους εκδότες εισηγµένων τίτλων, µε εισαγωγή διαφοροποιήσεων των υποχρεώσεων πληροφόρησης όσον

αφορά τη συχνότητα αποστολής στοιχείων και το περιεχόµενό τους, ανάλογα µε την ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι εταιρείες.
■

Προσαρµογή των προβλέψεων περί εταιρικών πράξεων στις αλλαγές που
επήλθαν από την ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας
2003/71/ΕΚ για το ενηµερωτικό δελτίο µε το ν. 3341/2005.

■

Εισαγωγή τελικών και µεταβατικών διατάξεων που ρυθµίζουν την ένταξη
των κινητών αξιών που είναι ήδη εισηγµένες στο ΧΑ, καθώς και την τύχη
αιτήσεων εισαγωγής που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του.
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Γ. Θέµατα προστασίας καταναλωτή
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÂ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜

Στις 10 Οκτωβρίου 2005 δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρηµένο κείµενο πρότασης Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων σε καταναλωτές. Τα
κύρια σηµεία της αναθεωρηµένης πρότασης Οδηγίας είναι τα εξής:
(·) ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜
Η Οδηγία δεν εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων:
■

στην ενυπόθηκη πίστη,

■

σε δάνεια άνω των 50.000 ευρώ,

■

σε δάνεια που συνάπτονται µε επιχειρήσεις επενδύσεων στο πλαίσιο της
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

(‚) ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË
Σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή, στο
κείµενο της πρότασης Οδηγίας περιέχονται ρυθµίσεις για τις εξής ειδικότερες περιπτώσεις:

38

■

Παροχή τυποποιηµένης πληροφόρησης σε περίπτωση διαφήµισης που περιέχει αριθµητικό στοιχείο κόστους του δανείου: η τυποποιηµένη πληροφόρηση θα περιλαµβάνει µε συγκεκριµένη σειρά και µε σαφή τρόπο το συνολικό κόστος της πίστωσης, το ΣΕΠΕ, τη διάρκεια του δανείου, το ποσό, τον
αριθµό και τη συχνότητα πληρωµών, και κάθε είδους κόστος που συνδέεται
µε τη σύµβαση πίστωσης και είναι γνωστό στον πιστωτή.

■

Πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται προσυµβατικά: οι υποχρεώσεις
προσυµβατικής πληροφόρησης είναι διευρυµένες σε σχέση µε το ισχύον
καθεστώς και αναφέρονται σε διάφορα στοιχεία αναφορικά µε τη σύµβαση
πίστωσης, ενώ διαφοροποιούνται για ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, όπως
ενδεικτικά, η υπέρβαση του ορίου πίστωσης (overdraft).

■

Πληροφόρηση που πρέπει να περιέχει η σύµβαση πίστωσης: οι προβλεπόµενες υποχρεώσεις είναι αρκετά πιο διεξοδικές και διευρυµένες σε σχέση
µε το ισχύον καθεστώς.

(Á) ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ˘Â‡ı˘ÓÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡
Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη της πρότασης Οδηγίας, ο πιστωτής και, όπου
υπάρχει, ο µεσίτης πιστώσεων, τηρούν την αρχή του υπεύθυνου δανεισµού. Για το
σκοπό αυτό ο πιστωτής και ο µεσίτης πιστώσεων:
■

τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Οδηγία αναφορικά µε την
προσυµβατική πληροφόρηση και

■

ο πιστωτής επιβεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή µε
βάση την παροχή ακριβούς πληροφόρησης από τον τελευταίο και σύµφωνα
µε όσα προκύπτουν από τις σχετικές βάσεις δεδοµένων.

(‰) ∫·ı‹ÎÔÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη της πρότασης Οδηγίας, ο πιστωτής και, όπου
υπάρχει, ο µεσίτης πιστώσεων, παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή,
προκειµένου ο τελευταίος να είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν η προτεινόµενη σύµβαση πίστωσης είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες και την οικονοµική του κατάσταση. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του αυτής, ο προµηθευτής παρέχει
ιδίως εξηγήσεις αναφορικά µε τα στοιχεία της προσυµβατικής πληροφόρησης και
τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του προσφερόµενου προϊόντος. Τα κράτηµέλη θα µπορούν να προσαρµόσουν τον τρόπο και την έκταση της παρεχόµενης
βοήθειας και το πρόσωπο που την παρέχει στις συγκεκριµένες περιστάσεις υπό τις
οποίες προσφέρεται η σύµβαση πίστωσης.
(Â) §ÔÈ¤˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÚﬁÙ·ÛË˜ √‰ËÁ›·˜
Άλλες σηµαντικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας αφορούν την παροχή πληροφόρησης στον καταναλωτή για τυχόν αλλαγές στο επιτόκιό του, την καθιέρωση δικαιώµατος υπαναχώρησης εντός 14 ηµερών από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, τις συνδεδεµένες συναλλαγές, την αναγνώριση του δικαιώµατος αποζηµίωσης
του πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του δανείου, τον
υπολογισµό του ΣΕΠΕ, την καθιέρωση συγκεκριµένων υποχρεώσεων για τους µεσίτες πιστώσεων και τη ρύθµιση της εποπτείας τους σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες σε
συµβάσεις µε την προσθήκη τριών όρων που, εφόσον περιέχονται σε σύµβαση πίστωσης, θα θεωρούνται καταχρηστικοί.
Η τροποποιηµένη πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή
πιστώσεων σε καταναλωτές παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε την
αρχική πρόταση Οδηγίας του 2002. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στο ότι έγιναν αποδεκτές εν όλω ή εν µέρει οι 108 από τις 154 τροποποιήσεις που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση της πρότασης
Οδηγίας.
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∞ı¤ÌÈÙÂ˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜

Στις αρχές Ιουνίου 2005 εκδόθηκε η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, µε στόχο την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών-µελών για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένης της αθέµιτης διαφήµισης, οι οποίες βλάπτουν τα οικονοµικά
συµφέροντα των καταναλωτών. Η Οδηγία 2005/29/ΕΚ ισχύει µόνο εφόσον δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις τοµεακής κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορούν αθέµιτες
εµπορικές πρακτικές, όπως εκείνες που αφορούν την παροχή πληροφοριών και τον
τρόπο παρουσίασής τους στον καταναλωτή.
Με την Οδηγία καθιερώνεται γενική απαγόρευση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. Ως εµπορική πρακτική νοείται
κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ή εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και του µάρκετινγκ, ενός εµπόρου,
άµεσα συνδεόµενη µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια ενός προϊόντος σε καταναλωτές. Για να χαρακτηριστεί µια εµπορική πρακτική ως αθέµιτη, θα πρέπει,
σύµφωνα µε την Οδηγία, να πληρούνται σωρευτικά δύο προϋποθέσεις:
■

να είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας, και

■

να στρεβλώνει ή να ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον οποίο φτάνει ή απευθύνεται το
προϊόν ή του µέσου µέλους της οµάδας, όταν µια εµπορική πρακτική απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα καταναλωτών.

Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές θεωρούνται ιδίως οι παραπλανητικές εµπορικές
πρακτικές, οι οποίες διακρίνονται σε πράξεις ή παραλείψεις, και οι επιθετικές
εµπορικές πρακτικές. Στην Οδηγία ορίζονται αναλυτικά τόσο οι παραπλανητικές
όσο και οι επιθετικές αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, ενώ περιέχεται επίσης παράρτηµα, στο οποίο καταγράφονται συγκεκριµένα παραδείγµατα εµπορικών πρακτικών που θεωρούνται αθέµιτες σε κάθε περίπτωση. Ο κατάλογος που περιέχεται
στην Οδηγία προβλέπεται ότι θα ισχύει ενιαία για όλα τα κράτη-µέλη και θα µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε αναθεώρηση της Οδηγίας.
Σε ό,τι αφορά την τήρηση των διατάξεών της, η Οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη-µέλη θα πρέπει να µεριµνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε την Οδηγία. Ορίζεται ειδικότερα ότι τα
πρόσωπα ή οι οργανώσεις που κατά την εθνική νοµοθεσία έχουν έννοµο συµφέρον
για την καταπολέµηση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών θα µπορούν να προσβάλουν δικαστικά µία αθέµιτη πρακτική και/ή να προσφεύγουν σε διοικητική αρχή, η οποία θα έχει οριστεί ως αρµόδια για να αποφασίζει σχετικά µε τις προσφυγές
ή να κινεί τις νόµιµες διαδικασίες.
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Ενώ η Οδηγία διέπεται από την αρχή της µέγιστης εναρµόνισης, ειδικά για τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, οι οποίες καταλαµβάνονται από το πεδίο εφαρµογής
της, καθιερώνεται η αρχή της ελάχιστης εναρµόνισης, σύµφωνα µε την οποία τα
κράτη-µέλη µπορούν να επιβάλουν περιοριστικότερους και λεπτοµερέστερους κανόνες από τους προβλεπόµενους στην Οδηγία. Ο λόγος της εξαίρεσης αυτής είναι
σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση της Οδηγίας η πολυπλοκότητα και οι σοβαροί
κίνδυνοι που ενέχουν οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ρητή αναφορά της Οδηγίας στην έννοια του «µέσου καταναλωτή», ο οποίος αποτελεί κατά βάση το πρότυπο του καταναλωτή, στον οποίο
απευθύνονται και τον οποίο κυρίως προστατεύουν οι ρυθµίσεις της. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική της έκθεση, η Οδηγία θέτει ως σηµείο αναφοράς τον µέσο
καταναλωτή, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός
και ενηµερωµένος, λαµβανοµένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων, κατά την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό, στο βαθµό που µε τον τρόπο αυτό οριοθετείται εύλογα το πρότυπο του προστατευτέου καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να
αποτελεί το σηµείο αναφοράς για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων της
Οδηγίας.

∂Ó˘ﬁıËÎË ›ÛÙË

Σε συνέχεια των 48 Συστάσεων του Φόρουµ για την Ενυπόθηκη Πίστη, το οποίο
συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2003 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
προκειµένου να εξετάσει τους φραγµούς που υπάρχουν για την ολοκλήρωση των
αγορών ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ, στις 19 Ιουλίου 2005 δηµοσιεύτηκε Πράσινη
Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενυπόθηκη πίστη στην ΕΕ. Στην Πράσινη Βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόµενο και τη σκοπιµότητα ρυθµιστικής παρέµβασής της στις αγορές ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ, µε στόχο την
ολοκλήρωση της αγοράς των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Όπως επισηµαίνεται από την Επιτροπή, η διαδικασία διαβούλευσης βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο και δεν έχει αποσαφηνιστεί η αναγκαιότητα ρυθµιστικής
παρέµβασης στο εν λόγω πεδίο, πολύ δε περισσότερο δεν έχει αξιολογηθεί ποιο µέσο θα ήταν το καταλληλότερο για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι η ολοκλήρωση των αγορών ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ απαιτεί την ανάληψη ενεργειών σε τέσσερις βασικούς, αλληλοσυνδεόµενους τοµείς, που αφορούν
την προστασία του καταναλωτή, νοµικά θέµατα, θέµατα σχετικά µε εξασφαλίσεις
και ζητήµατα χρηµατοδότησης.
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Οποιεσδήποτε µελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής θα ανακοινωθούν σε Λευκό Βιβλίο, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης και
αναµένεται να δηµοσιευτεί εντός του 2006.
Παράλληλα, τον Αύγουστο 2005 δηµοσιεύτηκε έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε
από την εταιρεία συµβούλων “London Economics – LE” και χρηµατοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε θέµα τις επιπτώσεις σε επίπεδο κόστους-οφέλους για
το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονοµίας από την ολοκλήρωση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης. Η µελέτη αυτή καταλήγει στην αναγκαιότητα ρυθµιστικής παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε σκοπό την επίτευξη µιας ολοκληρωµένης ευρωπαϊκής αγοράς.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂Í ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÂÌÔÚ›· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Στις 30 Μαΐου 2005 εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση Z1-629/2005, µε την
οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την εξ
αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Με
τις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 2251/1994 για
την προστασία του καταναλωτή, στην ασφαλιστική νοµοθεσία και το Π∆ 301/2002.
Σύµφωνα µε την Απόφαση, προκειµένου να χαρακτηριστεί µια σύµβαση ως εξ αποστάσεως θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
■

η σύµβαση να αφορά χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, δηλαδή να πρόκειται
για υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως, ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή πληρωµές,

■

να µην υπάρχει ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή σε όλα τα στάδια της σύµβασης µέχρι και τη στιγµή της σύναψής της,

■

να υπάρχει οργανωµένο σύστηµα παροχής υπηρεσιών από τον προµηθευτή,

■

να γίνεται αποκλειστική χρήση για τη σύµβαση (µέχρι και τη σύναψή της)
µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Εάν δηλαδή χρησιµοποιείται µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως µόνο σε κάποιο στάδιο της σύµβασης, αυτό δεν
αρκεί για να χαρακτηριστεί η σύµβαση ως εξ αποστάσεως.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενό της, τα κυριότερα σηµεία της Απόφασης είναι τα εξής:
■
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Ορισµός του καταναλωτή: Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά στο πλαίσιο του
ν. 2251/1994 υιοθετείται ο κοινοτικός ορισµός για τον καταναλωτή, σύµφω-

να µε τον οποίο ως καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που, στο
πλαίσιο συµβάσεων εξ αποστάσεως, ενεργεί για σκοπούς εκτός του πεδίου
της εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
■

Παροχή προσυµβατικής πληροφόρησης στον καταναλωτή: Με την Απόφαση προβλέπονται αυξηµένες υποχρεώσεις του προµηθευτή για την προσυµβατική πληροφόρηση που οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή. Η πληροφόρηση αυτή είναι ιδιαίτερα διεξοδική και περιλαµβάνει στοιχεία για τον
προµηθευτή, τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, τη σύµβαση εξ αποστάσεως
και τη δυνατότητα προσφυγής του καταναλωτή.

■

Συνέπειες σε περίπτωση µη παροχής ή παροχής ελλιπούς προσυµβατικής
πληροφόρησης: Σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη της Απόφασης, αν πριν
από τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής δεν ενηµερώθηκε κατά τρόπο σαφή και κατανοητό µε κάθε ενδεικνυόµενο τρόπο σε
σχέση µε το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η σύµβαση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή.

■

∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Με την Απόφαση εισάγεται ο γενικός κανόνας
σύµφωνα µε τον οποίο σε κάθε σύµβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει
το δικαίωµα να υπαναχωρήσει, συµπληρώνοντας το υπόδειγµα δήλωσης
υπαναχώρησης που προσαρτάται ως παράρτηµα στην Απόφαση:
■

µέσα σε 14 ηµερολογιακές ηµέρες (η προθεσµία παρατείνεται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες προκειµένου περί συµβάσεων εξ αποστάσεως µε
αντικείµενο ασφαλίσεις ζωής),

■

χωρίς καµία ποινή, και

■

χωρίς να αναφέρει αιτιολογία.
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
£ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης µε τους φορείς της αγοράς, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, το ∆εκέµβριο του 2005, πρόταση Οδηγίας για «τις
υπηρεσίες πληρωµών στην Εσωτερική Αγορά».
Στόχος της Επιτροπής είναι η υιοθέτηση της Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι το τέλος του 2006 και η ενσωµάτωση των διατάξεών
της στις εθνικές έννοµες τάξεις µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2007.
Η πρόταση Οδηγίας περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν:
■

το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών πληρωµής στο κοινό (Τίτλος ΙΙ) και διέπουν
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, οι οποίοι µπορεί να είναι πιστωτικά
ιδρύµατα, ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος και ιδρύµατα πληρωµών,

■

τις απαιτήσεις πληροφόρησης και διαφάνειας των παρόχων υπηρεσιών
πληρωµών προς τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών (Τίτλος ΙΙΙ), και

■

τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωµών (Τίτλος IV), µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικών,
ασφαλών και χαµηλού κόστους υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωµών.

Οι διατάξεις της πρότασης Οδηγίας κινούνται, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, στο πλαίσιο
της µέγιστης εναρµόνισης, επιδιώκοντας την εξασφάλιση ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου για τη διενέργεια πληρωµών στην εσωτερική αγορά. Ορισµένες από
τις διατάξεις, εφόσον παραµείνουν ως έχουν, θα επηρεάσουν σηµαντικά τόσο το
επιχειρησιακό όσο και το νοµικό πλαίσιο διενέργειας πληρωµών από την πελατεία
των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων.

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÂÓÙÔÏ¤· ÌÈ·˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó
ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ

Τον Ιούλιο του 2005 δηµοσιεύτηκε πρόταση Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληροφορίες σχετικά µε τον εντολέα (πληρωτή) που συνοδεύουν
τις µεταφορές χρηµατικών ποσών. Με την πρόταση Κανονισµού επιδιώκεται η
ενιαία εφαρµογή από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ειδικής Σύ-

44

στασης υπ’ αριθµ. 7 (SR VII) της FATF, για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Οι διατάξεις του Κανονισµού αφορούν τις πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν
τον εντολέα µιας µεταφοράς κεφαλαίου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και αριθµός
λογαριασµού), σε οποιοδήποτε νόµισµα, από και προς πάροχο υπηρεσιών πληρωµών
εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του
Κανονισµού οι πληρωµές µε κάρτες και οι διατραπεζικές πληρωµές, ενώ για τις µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ εντολέα και δικαιούχου των οποίων οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών είναι εγκατεστηµένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απαιτείται µόνο η αναγραφή του αριθµού λογαριασµού (ή άλλου µοναδικού αριθµού αναγνώρισης της συναλλαγής) του εντολέα κατά τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού.
Το Νοέµβριο 2005 ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση από το Συµβούλιο και αναµένεται εντός του πρώτου εξαµήνου του 2006 η ψήφιση του Κανονισµού. Οι διατάξεις
που αφορούν τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωµής (εντολέα, δικαιούχου και ενδιάµεσου), θα αρχίσουν να εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

∫Â›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ¤ÎıÂÛË˜
ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ (∂∫) 2560/2001
ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Î¤˜ ÏËÚˆÌ¤˜ ÛÂ Â˘ÚÒ

Στο άρθρο 8 του Κανονισµού (ΕΚ) 2560/2001 προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι:
«Η Επιτροπή υποβάλλει, την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συβούλιο έκθεση, για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού,
ιδίως όσον αφορά:
■

την εξέλιξη των υποδοµών στον τοµέα των συστηµάτων διασυνοριακών
πληρωµών,

■

τη σκοπιµότητα βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πελάτες µε την ενίσχυση των όρων ανταγωνισµού κατά την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής πληρωµής,

■

τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού ως προς τα έξοδα σχετικά µε τις πληρωµές που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό κράτους µέλους,

■

τη σκοπιµότητα αύξησης του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σε 50.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2006, λαµβάνοντας υπόψη
τις ενδεχόµενες συνέπειες για τις επιχειρήσεις».
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Προκειµένου να υπάρξει µια ικανοποιητική περίοδος ανάµεσα στην έναρξη εφαρµογής του Κανονισµού και στην αξιολόγηση των επιπτώσεών της, αποφασίστηκε η
αναβολή υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής µέχρι το 2006. Έτσι, τον Οκτώβριο
2005, δηµοσιεύτηκε κείµενο διαβούλευσης της Επιτροπής τόσο για τις άµεσες όσο
και για τις έµµεσες επιπτώσεις του Κανονισµού κατά τη διενέργεια διασυνοριακών
πληρωµών σε ευρώ.
Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Επιτροπής, ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης θα
δηµοσιευτεί για περαιτέρω διαβούλευση το πρώτο εξάµηνο του 2006, µε χρονικό
ορίζοντα υιοθέτησης της τελικής έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο εξάµηνο του ίδιου έτους.
Εξάλλου, σε σχέση µε το ζήτηµα της σκοπιµότητας αύξησης του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισµού σε 50.000 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2006 και λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες συνέπειες για τις επιχειρήσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε να
προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει το όριο σχετικά µε την υποβολή
στοιχείων του ισοζυγίου πληρωµών στα 50.000 ευρώ από το 2008 και να διατηρήσει
για το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα το τρέχον όριο των 12.500 ευρώ. Σύµφωνα µε
το σκεπτικό της ΕΚΤ, αυτή η λύση θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη που
εφαρµόζουν σύστηµα υποβολής στοιχείων βασισµένο κυρίως στους τραπεζικούς
διακανονισµούς να χρησιµοποιήσουν την περίοδο έως το 2008 για να εφαρµόσουν
εναλλακτικές µεθόδους συλλογής των στοιχείων που απαιτούνται για τις στατιστικές του ισοζυγίου πληρωµών.

∫Â›ÌÂÓÔ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ
ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎﬁ ¯Ú‹Ì· ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·Úﬁ¯Ô˘˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂÊˆÓ›·˜

Στο πλαίσιο δηµόσιας διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε, τον Ιούλιο 2005, ερωτηµατολόγιο σχετικά µε την Οδηγία 2000/46/ΕΚ για την ανάληψη,
την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος.
Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Οδηγίας, έπρεπε να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της προαναφερόµενης Οδηγίας και ιδίως σχετικά µε:
■
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τα µέτρα προστασίας των κοµιστών ηλεκτρονικού χρήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της πιθανής ανάγκης για την καθιέρωση ενός καθεστώτος εγγυήσεων,

■

τις απαιτήσεις κεφαλαίου,

■

τις εξαιρέσεις, και

■

την πιθανή ανάγκη να απαγορευτεί η καταβολή τόκων επί ποσών εισπραχθέντων έναντι εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος, συνοδευόµενη ενδεχοµένως από πρόταση αναθεώρησής της.

Το ερωτηµατολόγιο διαβιβάστηκε σε όλα τα εθνικά τραπεζικά συστήµατα, µε σκοπό να συµβουλευτεί η ΕΕ όλους τους εµπλεκόµενους σχετικά µε την έως σήµερα
υιοθέτηση της συγκεκριµένης Οδηγίας και να εντοπιστούν πιθανά προβλήµατα και
τρόποι µελλοντικής βελτίωσης.

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

Ένα από τα µείζονος σηµασίας θέµατα του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η δηµιουργία, µέχρι τα τέλη του 2010, µε ενδιάµεσο σταθµό την 1η Ιανουαρίου 2008, του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro Payments
Area – SEPA).
Η δηµιουργία του ενιαίου χώρου πληρωµών καλύπτει τα βασικά µέσα ηλεκτρονικών πληρωµών σε ευρώ, δηλαδή κάρτες, ηλεκτρονικές µεταφορές πιστώσεων και
άµεσες χρεώσεις, τα οποία προσφέρονται σε καταναλωτές και επιχειρήσεις µέσα
στην Κοινότητα, για συναλλαγές µικρής αξίας (µέχρι µέγιστου ποσού 50.000 ευρώ).
Πρόκειται για µια ιδιαίτερα φιλόδοξη πρωτοβουλία, στην οποία διαδραµατίζουν
ενεργό ρόλο ταυτόχρονα:
■

■
■

το Ευρωσύστηµα (δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές
κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών που συµµετέχουν στην ευρωζώνη),
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
οι ευρωπαϊκές εµπορικές, αποταµιευτικές και συνεταιριστικές τράπεζες
που πραγµατοποιούν εγχώριες και διασυνοριακές πληρωµές σε ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες προέβαλαν τη δική τους θεώρηση για την υλοποίηση του
ενιαίου χώρου πληρωµών και ανέθεσαν την επίτευξή του στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (EPC), στο οποίο συµµετέχουν τράπεζες και εθνικές ενώσεις τραπεζών από 27 ευρωπαϊκές χώρες.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών προχώρησε στην κατάρτιση ενός Οδηγού
∆ράσης για την περίοδο 2004-2010, µε στόχο οι τράπεζες να ανταποκριθούν στη
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διαµόρφωση του SEPA µε πρωτοβουλίες της αγοράς (αυτορρύθµιση). Στο πλαίσιο
εφαρµογής του Οδηγού ∆ράσης, κατά τη διάρκεια του 2005, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών:
■

διαµόρφωσε και έθεσε προς διαβούλευση στα εθνικά τραπεζικά συστήµατα
τους κανόνες και το πλαίσιο διοίκησης των πανευρωπαϊκών σχηµάτων
πληρωµών για τα δύο βασικά µέσα ηλεκτρονικών πληρωµών, που είναι οι
µεταφορές πιστώσεων και οι άµεσες χρεώσεις,

■

ολοκλήρωσε το πλαίσιο λειτουργίας των καρτών πληρωµών (χρεωστικές,
πιστωτικές και ανάληψης µετρητών),

■

συγκρότησε Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των εθνικών τραπεζικών κοινοτήτων των κρατών-µελών χωρίς παρέκκλιση (χώρες ευρωζώνης) και είναι υπεύθυνη για µια σειρά θεµάτων κατά
τη διαδικασία προώθησης των πανευρωπαϊκών σχηµάτων για τις µεταφορές πιστώσεων και τις άµεσες χρεώσεις, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του EPC για το 2008,

■

συνεργάστηκε µε ανεξάρτητη εταιρεία νοµικών συµβούλων για τον έλεγχο
της συµβατότητας των πανευρωπαϊκών σχηµάτων για τις άµεσες χρεώσεις,
τις µεταφορές πιστώσεων και τις κάρτες πληρωµών µε τις εθνικές νοµοθεσίες και το δίκαιο ανταγωνισµού της Κοινότητας,

■

συµφώνησε µε τη γενική διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την υπογραφή κώδικα καλής µεταξύ τους συνεργασίας, στο
πλαίσιο διενέργειας µελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κίνητρα
δηµιουργίας του SEPA,

■

προχώρησε σε τροποποίηση των συµφωνιών CREDEURO και ICP1, προκειµένου να προσαρµοστούν στην από 1η Ιανουαρίου 2006 αύξηση του ορίου
ποσού που προβλέπει ο Κανονισµός (ΕΚ) 2560/2001,

■

υιοθέτησε ψήφισµα για την υποχρεωτική χρήση του ΙΒΑΝ, από την 1η Ιανουαρίου 2006, σε όλες τις διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ,
και

1 Οι συµφωνίες Credeuro και ICP αποτελούν πρότυπα βασικής πανευρωπαϊκής µεταφοράς πίστωσης

µεταξύ τραπεζών και εγγυώνται στον πελάτη χρέωση εξόδων στο επίπεδο της αντίστοιχης εγχώριας
µεταφοράς πίστωσης, µέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πίστωσης του λογαριασµού του
δικαιούχου σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, εναρµονισµένες διατραπεζικές πρακτικές χρέωσης, απαγόρευση της µέχρι σήµερα πρακτικής των διαµεσολαβουσών τραπεζών να αφαιρούν τα έξοδά τους από
το ποσό της αρχικής µεταφοράς πίστωσης και πλήρως αυτοµατοποιηµένες (Straight Through
Processing-STP) πληρωµές.
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■

συνεργάστηκε µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς και συστήµατα πληρωµών (ISO, SWIFT, VISA, MASTERCARD, Euro Banking Association EBA κ.ά.) που εµπλέκονται στην ηλεκτρονική κίνηση κεφαλαίων και τις
κάρτες πληρωµών, προκειµένου να τους εξηγήσει και πείσει να κάνουν
όλες τις απαιτούµενες αλλαγές που επιβάλλει η υλοποίηση του SEPA.

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ TARGET2

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), λαµβάνοντας υπόψη και τα σχετικά αιτήµατα των τραπεζών, αποφάσισε την αντικατάσταση
του συστήµατος TARGET από ένα νέο, αποτελεσµατικότερο σύστηµα. Με το
TARGET2 εξασφαλίζεται ότι το σύνολο των τραπεζών της Ευρωζώνης θα έχει στη
διάθεσή του ένα σύστηµα µε εξαιρετικά αναπτυγµένες λειτουργικές δυνατότητες,
ειδικά όσον αφορά τα θέµατα διαχείρισης της ρευστότητας.
Μετά από µακρά περίοδο διαβούλευσης, στις 11 Νοέµβριου 2005, δηµοσιεύτηκε η
έκδοση 2.0 του κειµένου των «Λεπτοµερών Λειτουργικών Προδιαγραφών», το
οποίο διαρθρώνεται ως εξής:
■

βασικές υπηρεσίες του νέου συστήµατος (πρώτο µέρος),

■

προαιρετικές µονάδες υπηρεσιών (δεύτερο µέρος),

■

µηνύµατα XML (τρίτο µέρος), και

■

ο ρόλος των εθνικών κεντρικών τραπεζών (τέταρτο µέρος).

Είχε µεσολαβήσει η έκθεση προόδου για το TARGET2, τον Οκτώβριο του 2005, στην
οποία διατυπώθηκε επίσηµα η καθυστέρηση της έναρξης λειτουργίας του νέου συστήµατος. Νέα ηµεροµηνία ορίστηκε η 19η Νοεµβρίου του 2007. Ειδικότερα, στην
Έκθεση Προόδου καταγράφονται οι θέσεις της ΕΚΤ στα εξής βασικά ζητήµατα:
■

τα χρονικά «παράθυρα» µετάπτωσης,

■

την τιµολόγηση των υπηρεσιών πληρωµών,

■

την τιµολόγηση της υπηρεσίας ενοποίησης λογαριασµών,

■

το ηµερήσιο πρόγραµµα λειτουργίας του συστήµατος,

■

τον, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διακανονισµό των επικουρικών συστηµάτων, καθώς και την τιµολόγηση των υπηρεσιών εν γένει προς αυτά τα
συστήµατα, και

■

το πλαίσιο για τη διασφάλιση της συνέχειας των λειτουργιών του TARGET2
σε έκτακτες περιστάσεις.
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Τον Ιούνιο 2005 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηµοσίευσε κείµενο στο οποίο καταγράφονταν τα εθνικά πλαίσια για τη µετάπτωση στο νέο σύστηµα TARGET2 και
ειδικότερα:
■

το χρονικό «παράθυρο» µετάπτωσης για κάθε κράτος-µέλος,

■

τον τρόπο της µετάπτωσης (“phased approach” ή “national Big Bang”),

■

τις επιπρόσθετες υπηρεσίες που θα παρέχονται κατά τη διακριτική ευχέρεια κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας, είτε βάσει της κοινής πλατφόρµας
(SSP) είτε βάσει εσωτερικής εφαρµογής, και

■

τα εθνικά συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως «επικουρικά συστήµατα» στο πλαίσιο του TARGET2.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το εθνικό προφίλ µετάπτωσης, η Ελλάδα θα µεταβεί στο νέο σύστηµα κατά τη διάρκεια της περιόδου από 18 Φεβρουαρίου µέχρι 19
Μαΐου του 2008. Σύµφωνα µε το επίσηµο χρονοπρόγραµµα µετάβασης στο νέο σύστηµα, κατά τη διάρκεια του 2006 θα πραγµατοποιηθούν τεστ και δοκιµές χρήσης
του συστήµατος TARGET2.

¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÒÓ Î·È ÌË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÚÔ˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
ÌÂÙÚËÙÒÓ ·ﬁ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηµοσίευσε, τον Ιανουάριο 2005, το «Πλαίσιο για
την ανίχνευση των πλαστών και µη κατάλληλων προς κυκλοφορία µετρητών από
πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους επαγγελµατίες διαχειριστές». Το ∆εκέµβριο 2005
οριστικοποίησε και υιοθέτησε κοινές απαιτήσεις για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους άλλους επαγγελµατίες διαχειριστές τραπεζογραµµατίων.
Στόχος του πλαισίου είναι να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά στη ζώνη του ευρώ µια
κοινή πολιτική για την ανακύκλωση των τραπεζογραµµατίων. Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες εξουσιοδοτούνται να το θέσουν σε εφαρµογή στην αγορά τους το αργότερο µέχρι το τέλος του 2006, και παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύµατα, µεταβατική περίοδος προσαρµογής 2 ετών, η οποία ωστόσο δεν µπορεί να υπερβεί το τέλος
του 2007.
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2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ·ÚÁÈÒÓ
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ TARGET, ﬁÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó ÌÂ Î·Ù¿ ÓﬁÌÔ
·ÚÁ›· ÂÓÙﬁ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜

Με το άρθρο 11 του νόµου 3336/2005:
■

ορίζονται ως ηµέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών οι αργίες
του συστήµατος TARGET, όπως εκάστοτε ισχύουν βάσει Κατευθυντήριων
Γραµµών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες δεν συµπίπτουν
µε κατά νόµο αργία εντός της επικράτειας και

■

περιγράφεται το καθεστώς λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τους φορείς και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που αφορά και επηρεάζει.

Ο συγκεκριµένος νόµος προσδιορίζει εφεξής το πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού
συστήµατος της χώρας µας κατά τις ηµέρες αργιών του συστήµατος TARGET, όταν
αυτές δεν συµπίπτουν µε κατά νόµο αργία εντός της ελληνικής επικράτειας (π.χ.
όταν το Πάσχα των Καθολικών/∆ιαµαρτυρόµενων δεν συµπίπτει µε το Πάσχα των
Ορθοδόξων).

ÀËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜

Τον Ιούλιο δηµοσιεύτηκε η Απόφαση 202/1/12.7.2005 της Επιτροπής Τραπεζικών
και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την οποία συµπληρώνονται οι διατάξεις των Π∆/ΤΕ 2536/4.2.2004 και 2541/27.2.2004, σχετικά µε τη λειτουργία των εταιρειών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων και των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος.
Με την εν λόγω Απόφαση εµπλουτίζονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες για τις εταιρείες διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων και προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας των εταιρειών αυτών, αλλά και των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος, µε τα
πιστωτικά ιδρύµατα.
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∫·ÓÔÓÈÛÌÔ› ÙË˜ ∞Ú¯‹˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙÔ˘ ∞ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (∞¢∞∂)

Η ανεξάρτητη Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών δηµοσίευσε
τον Ιανουάριο 2005 κανονισµούς για τη διασφάλιση του απορρήτου κατά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από σταθερά, ασύρµατα δίκτυα και δίκτυα επικοινωνιών.
Επίσης, µετά από δηµόσια διαβούλευση, εξέδωσε το Μάρτιο 2005, Κανονισµό για τη
διασφάλιση του απορρήτου κατά τη χρήση των Αυτόµατων Ταµειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ). Ο Κανονισµός έχει τη µορφή ισχυρής σύστασης για τη λήψη πρόσθετων µέτρων από τις τράπεζες και δεν επιβάλλει κυρώσεις σε αυτές, πλην όµως
απαιτεί, µεταξύ άλλων, την κατηγοριοποίηση των ΑΤΜ ανάλογα µε τα κριτήρια
επικινδυνότητάς τους και την υποβολή ετήσιας έκθεσης από κάθε τράπεζα.
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Ε. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ÛÙ·ıÂÚﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜
·ﬁ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎﬁ ∆·ÌÂ›Ô
Κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
(∆ΝΤ) η αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
Ελλάδας, σε σχέση µε την εφαρµογή προτύπων και κωδίκων δεοντολογίας στις ακόλουθες θεµατικές: τραπεζική εποπτεία, ασφαλιστική εποπτεία, θεσµικό πλαίσιο κεφαλαιαγοράς, πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Η συγκεκριµένη αξιολόγηση βασίστηκε στις εργασίες και τα ευρήµατα της οµάδας
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του
Προγράµµατος Αξιολόγησης του Χρηµατοοικονοµικού Τοµέα (Financial Sector
Assessment Program - FSAP). Τα ευρήµατα της οµάδας αποτέλεσαν αντικείµενο
διαβούλευσης µε τις αρµόδιες αρχές της χώρας µας, το Σεπτέµβριο του 2005.

∂ÚÌËÓÂ˘ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ √Ì¿‰·˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
(FATF) ÁÈ· ÙËÓ ∂È‰ÈÎ‹ ™‡ÛÙ·ÛË VII (ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ)

Τον Ιούνιο του 2005, εγκρίθηκε το νέο ερµηνευτικό κείµενο της FATF για την Ειδική Σύσταση VII (ηλεκτρονικές µεταφορές χρηµατικών ποσών). Οι βασικές αλλαγές, έναντι του παλαιότερου ερµηνευτικού κειµένου (2003), αφορούν:
■

την υιοθέτηση ορίου ποσού 1.000 USD/EUR, µέχρι το οποίο οι εθνικές δικαιοδοσίες δεν θα είναι υποχρεωµένες να απαιτούν από τα εγκατεστηµένα
σε αυτές πιστωτικά ιδρύµατα να πιστοποιούν, ταυτοποιούν και µεταφέρουν
πληροφορίες για τον πληρωτή της διασυνοριακής πληρωµής (αριθµό λογαριασµού, ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση),

■

την εξαίρεση της πλήρους πληροφόρησης για τις επιµέρους µεµονωµένες
ηλεκτρονικές πληρωµές που εµπεριέχονται σε ένα «αρχείο» ηλεκτρονικής
πληρωµής,
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■

την επέκταση της χρονικής περιόδου για την υποχρέωση ενσωµάτωσης
των προβλέψεων της Ειδικής Σύστασης VII, µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007,
αντί του Φεβρουαρίου 2005 που προβλεπόταν στο προηγούµενο ερµηνευτικό κείµενο.

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

Στις 25 Νοεµβρίου δηµοσιεύτηκε η Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Η Οδηγία, η οποία αντικαθιστά
πλήρως την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, έτσι όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ, τέθηκε σε εφαρµογή την 15η ∆εκεµβρίου 2005. Σύµφωνα µε το άρθρο
45, τα κράτη-µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την Οδηγία έως τις 15 ∆εκεµβρίου
2007 το αργότερο.
Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την
καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες αφορούν:
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■

την ενσωµάτωση των αναθεωρηµένων 40 Συστάσεων του 2003 και ορισµένων Ειδικών Συστάσεων του 2000 της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες (FATF),

■

τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της ισχύουσας Οδηγίας (ένταξη των
φορολογικών αδικηµάτων στην έννοια της εγκληµατικής πράξης, επέκταση των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις πρόληψης και καταστολής
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας κ.ά.),

■

τις αυξηµένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης της πελατείας των τραπεζών,

■

την εισαγωγή νέων διατάξεων για τα µέτρα δέουσας επιµέλειας (αυξηµένης και απλοποιηµένης) που θα πρέπει να εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα (Contingency Due Diligence - CDD),

■

την καθιέρωση διατάξεων για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων και αρµόδιων εθνικών φορέων, καθώς και τη συνεργασία
µεταξύ των αρµόδιων εθνικών φορέων των κρατών-µελών, και

■

την καθιέρωση διατάξεων για την προστασία των εργαζοµένων των ιδρυµάτων, οργανισµών ή προσώπων που περιλαµβάνονται στην Οδηγία από
την έκθεσή τους σε απειλές ή επιθέσεις, λόγω της αναφοράς των υπονοιών
τους για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 40 η Επιτροπή θα θεσπίσει, µέχρι τις 15 Ιουνίου 2006,
τα πρώτα µέτρα εφαρµογής σε σχέση µε τον καθορισµό των τεχνικών κριτηρίων,
προκειµένου να εκτιµηθεί εάν:
■

οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 2 και 5, παρουσιάζουν
χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,

■

δικαιολογείται, βάσει του άρθρου 2, σηµ. 2, η µη εφαρµογή της παρούσας
Οδηγίας σε ορισµένα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες περιστασιακά ή σε πολύ περιορισµένη κλίµακα.

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

Η Επιτροπή εξέδωσε το 2005 πρόταση Κανονισµού για τις πληροφορίες σχετικά µε
τον πληρωτή που πρέπει να συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών. Η εν
λόγω πρόταση αποβλέπει στη µεταφορά της Ειδικής Σύστασης VII για τις «ηλεκτρονικές µεταφορές χρηµατικών ποσών» (SR VII) της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες (FATF) στην κοινοτική νοµοθεσία.
Ειδικότερα αφορά τις πληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύουν τον πληρωτή µιας
µεταφοράς χρηµατικού ποσού (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και αριθµό λογαριασµού)
σε οποιοδήποτε νόµισµα και οποιαδήποτε χώρα, από και προς πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού εξαιρούνται οι πληρωµές µε κάρτες και οι διατραπεζικές πληρωµές. Στόχος
της πρότασης είναι να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας θα έχουν άµεσα στη διάθεσή τους τις
αναγκαίες πληροφορίες για την αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους.
Η βασική διάταξη που καθιερώνεται µε τον Κανονισµό είναι ότι όλες οι µεταφορές
χρηµατικών ποσών µεταξύ λογαριασµών σε κοινοτικά πιστωτικά ιδρύµατα θεωρού-
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νται εγχώριες και συνεπώς, σύµφωνα και µε το σχετικό ερµηνευτικό κείµενο της
FATF, θα πρέπει να συνοδεύονται µόνο από τον αριθµό λογαριασµού του πληρωτή
ή, σε περίπτωση που δεν διαθέτει αριθµό λογαριασµού, το µοναδικό αριθµό αναφοράς της συναλλαγής.
Άλλες σηµαντικές διατάξεις της πρότασης Κανονισµού αφορούν:
■

την υποχρέωση των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων να ταυτοποιούν,
βασιζόµενα σε έγγραφα, αρχεία ή πληροφορίες αξιόπιστων και ανεξάρτητων αρχών, τα στοιχεία του πληρωτή µιας µεταφοράς χρηµατικού ποσού,

■

την υποχρέωση διατήρησης των στοιχείων του εντολέα, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία µεταφοράς του χρηµατικού
ποσού, και

■

την υποχρέωση, από τις παραλήπτριες τράπεζες, του ελέγχου των στοιχείων που θα πρέπει να συνοδεύουν τον εντολέα (ανάλογα µε το αν η µεταφορά χρηµατικού ποσού προέρχεται από πάροχο υπηρεσιών πληρωµών εντός
ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Σε αντίθετη περίπτωση, είτε απορρίπτουν
την εντολή µεταφοράς χρηµατικού ποσού που στερείται των απαραίτητων
πληροφοριών είτε διακόπτουν τη σχέση τους, εφόσον η πρακτική αυτή
επαναλαµβάνεται, µε τον πάροχο υπηρεσιών πληρωµής του εντολέα. Σε
κάθε περίπτωση οφείλουν να ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες εθνικές
αρχές.

Ο Κανονισµός αναµένεται να ψηφιστεί το αργότερο εντός του πρώτου εξαµήνου του
2006, µε έναρξη εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωµής την 1η Ιανουαρίου 2007.

¶ÚﬁÛˆ· Î·È ÔÓÙﬁÙËÙÂ˜ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÊ·ÚÌﬁ˙ÔÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

Κατά τη διάρκεια του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 15 Κανονισµούς, µε
τους οποίους τροποποιείται και συµπληρώνεται ο κατάλογος προσώπων και οντοτήτων επί των οποίων εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ) 881/2002 για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων κατά ορισµένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον Οσάµα Μπιν Λάντεν, το
δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν.
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∫Ò‰ÈÎ·˜ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜
ÙˆÓ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2005 σχέδιο Συστάσεων προς τα κράτη-µέλη,
σχετικά µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για την προαγωγή της διαφάνειας και της
ευθύνης των µη κερδοσκοπικών οργανισµών. Αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει να συµβάλει στην ενσωµάτωση από τα κράτη-µέλη της
Ειδικής Σύστασης VIII για τους «µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς» της FATF. Το
σχέδιο συστάσεων προτείνει τα ακόλουθα βήµατα για τη µη χρησιµοποίηση, µέσω
µη κερδοσκοπικών οργανισµών, κεφαλαίων από τροµοκράτες:
■

∆ιατήρηση επικαιροποιηµένης αδειοδότησης και καταχώρισης σε ειδικό
µητρώο των µη κερδοσκοπικών οργανισµών.

■

Πρόβλεψη για έκδοση ετήσιας έκθεσης του µη κερδοσκοπικού οργανισµού,
η οποία θα περιγράφει λεπτοµερώς τη χρηµατοδότηση των σκοπών του οργανισµού κατά τη διάρκεια του προηγούµενου οικονοµικού έτους.

■

∆ιατήρηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων για κεφάλαια, τα οποία ο µη
κερδοσκοπικός οργανισµός απέστειλε σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο
εξωτερικό.

■

∆ιατήρηση, για τουλάχιστον πέντε έτη, των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων, των αναφορών και µνηµονίων των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των αποδεικτικών στοιχείων για κεφάλαια που απέστειλε
ο οργανισµός στο εξωτερικό.

■

Χρησιµοποίηση τραπεζικών λογαριασµών για κάθε µεταφορά χρηµατικού
ποσού.

■

Πιστοποίηση της ταυτότητας των δικαιούχων µιας µεταφοράς χρηµάτων,
καθώς και των δωρητών και λοιπών µη κερδοσκοπικών οργανισµών.

57

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∆ÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2331/1995
Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫
ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

Το ∆εκέµβριο 2005 θεσπίστηκε ο νόµος 3424 για την τροποποίηση, συµπλήρωση και
αντικατάσταση των διατάξεων του ν. 2331/1995 και προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
Με τον εν λόγω νόµο επιδιώκεται η υιοθέτηση ορισµένων Ειδικών Συστάσεων της
Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από εγκληµατικές δραστηριότητες (FATF). Με τις
διατάξεις του νόµου αναβαθµίζεται το νοµοθετικό, διοικητικό και λειτουργικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Βασικά σηµεία του νόµου αποτελούν:
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■

Η περαιτέρω θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την πρόληψη χρησιµοποίησής του για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,

■

η επέκταση του πεδίου εφαρµογής των σχετικών διατάξεων σε άλλους τοµείς και επαγγέλµατα,

■

η διεύρυνση της έννοιας των «βασικών εγκληµάτων»,

■

η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της Επιτροπής του άρθρου 7
του ν. 2331/1995 και αναµόρφωση της σύνθεσής της σύµφωνα µε τις νέες
απαιτήσεις,

■

η ορθολογικοποίηση των ποινικών κυρώσεων που επεκτείνονται και στους
µη υποβάλλοντες αρµοδίως αναφορά ύποπτης συναλλαγής από πρόθεση,

■

ο ορισµός του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ως κεντρικής συντονιστικής αρχής για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,

■

η εξειδίκευση των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, καθώς και των αρµόδιων εποπτικών αρχών
τους, προκειµένου να αντιµετωπιστεί καλύτερα η χρησιµοποίηση του χρη-

µατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, και
■

η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη συγκεκριµενοποίηση των
µέτρων και διαδικασιών αδειοδότησης, καταχώρισης, επιχορήγησης και
ελέγχου των προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (οργανισµοί, οργανώσεις, σωµατεία κ.ά.).
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ΙI.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ

Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
∂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, αποβλέποντας στη βέλτιστη ενσωµάτωση του νέου πλαισίου περί κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων, ξεκίνησε από το 2004
εκτεταµένη διαδικασία διαβούλευσης αναφορικά µε την εφαρµογή επιµέρους ζητηµάτων της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας στην Ελλάδα. Η διαδικασία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2005, µε την έκδοση εγγράφων διαβούλευσης από την
Τράπεζα της Ελλάδος, στα οποία η ΕΕΤ υπέβαλε διεξοδικές παρατηρήσεις.
Ειδικότερα, η ΕΕΤ υπέβαλε κείµενα παρατηρήσεων για τα εξής έγγραφα διαβούλευσης:
■

Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Μεθόδου των Εσωτερικών
∆ιαβαθµίσεων (ΜΕ∆) (υπό α),

■

πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο (υπό β), και

■

θέµατα που άπτονται της υλοποίησης της νέας Οδηγίας για την κεφαλαιακή επάρκεια (υπό γ).

(·) µ·ÛÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ªÂıﬁ‰Ô˘ ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ
(ª∂¢)
Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια του εγγράφου διαβούλευσης του Οκτωβρίου
2004 αναφορικά µε τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εξασφαλιστεί η εποπτική αναγνώριση της Μεθόδου των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων,
προχώρησε τον Ιανουάριο του 2005 στην έκδοση νέου κειµένου διαβούλευσης αναφορικά µε τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά, τη δοµή, την ποσοτικοποίηση των παραµέτρων κινδύνου και την επικύρωση των υποδειγµάτων (validation) των συστηµάτων εσωτερικών διαβαθµίσεων.
Η ΕΕΤ υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος κείµενο παρατηρήσεων επί του εγγράφου διαβούλευσης, τα κύρια σηµεία του οποίου αφορούν τα εξής:
■

συστήµατα “point-in-time” και “through-the-cycle” (υπό i),

■

µεθοδολογία ανάπτυξης υποδειγµάτων για τα συστήµατα διαβάθµισης
(υπό ii),

■

δοµή συστηµάτων διαβάθµισης (υπό iii),
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■

εκτίµηση της ζηµιάς ως ποσοστού του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος (LGD)
(υπό iv),

■

ζητήµατα προσαρµογής (calibration) (υπό v).

(i) ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· “point-in-time” Î·È “through-the-cycle”
Σύµφωνα µε το έγγραφο διαβούλευσης, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδέχεται τα συστήµατα, µε τα οποία η διαβάθµιση των πιστούχων µπορεί να γίνεται µε βάση την
υφιστάµενη κατάσταση τη στιγµή της ταξινόµησης (συστήµατα “point-in-time”),
αλλά προτρέπει τις τράπεζες να ενσωµατώνουν στις εκτιµήσεις τους τα αποτελέσµατα του οικονοµικού κύκλου (συστήµατα “through-the-cycle”).
Λαµβανοµένου υπόψη του γεγονότος ότι, λόγω των µακροοικονοµικών συνθηκών
της ελληνικής οικονοµίας, τα δεδοµένα του πιστωτικού κινδύνου τα τελευταία
χρόνια δεν καλύπτουν έναν πλήρη οικονοµικό κύκλο, η ΕΕΤ ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε τις µεθοδολογίες ενσωµάτωσης των επιπτώσεων του οικονοµικού κύκλου στις PIT διαβαθµίσεις.

(ii) ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ˘Ô‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·‚¿ıÌÈÛË˜
Στο έγγραφο διαβούλευσης η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει έµφαση στην ύπαρξη
ικανοποιητικού αριθµού περιπτώσεων αθετήσεων, θεωρώντας ως τέτοιο ποσοστό του
δείγµατος. Η ΕΕΤ επισήµανε στο κείµενο παρατηρήσεων που υπέβαλε ότι η απουσία
ιστορικών στοιχείων καθιστά επιτακτική την υιοθέτηση κάποιας ευελιξίας είτε για το
ποσοστό αθετήσεων είτε για τη χρονική περίοδο άντλησης των στοιχείων.

(iii) ¢ÔÌ‹ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‰È·‚¿ıÌÈÛË˜
Επί του θέµατος της δοµής των συστηµάτων διαβάθµισης και όσον αφορά τον αριθµό των αναγκαίων διαβαθµίσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραµµίζει την ανάγκη το σύστηµα διαβάθµισης να περιλαµβάνει τουλάχιστον 10 βαθµίδες, ώστε να
αποφεύγονται οι υπερβολικές συγκεντρώσεις αντισυµβαλλοµένων σε µία βαθµίδα
(ως σηµαντική συγκέντρωση θεωρείται η υπερβαίνουσα το 25%).
Επιπλέον, για τα συστήµατα διαβάθµισης που αφορούν το επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο, επισηµαίνεται ότι πρέπει να είναι δισδιάστατα. Αναφορικά µε την πρώτη
διάσταση (δηλαδή την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD) του αντισυµβαλλοµένου), ορίζεται ότι διαφορετικά ανοίγµατα έναντι του ίδιου αντισυµβαλλοµένου
πρέπει να ταξινοµούνται στην ίδια βαθµίδα, ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής διαβαθµίσεων, µε την εξαίρεση των ανοιγµάτων που είναι εκφρασµένα σε ξένο
νόµισµα, και τα εγγυηµένα ή καλυµµένα µε πιστωτικά παράγωγα ανοίγµατα.
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(iv) ∂ÎÙ›ÌËÛË ÙË˜ ˙ËÌÈ¿˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ (LGD)
Στο έγγραφο διαβούλευσης αναφορικά µε τη µεθοδολογία της συνολικής ενδεχόµενης ζηµιάς, η Τράπεζα της Ελλάδος επισηµαίνει ότι, καθώς στη διαδικασία εκτίµησης του ποσοστού ανάκτησης απαιτήσεων υπεισέρχεται και η χρονική διάσταση, οι
ταµειακές ροές που θα προκύψουν από τη διαδικασία ρευστοποίησης των απαιτήσεων πρέπει να προεξοφληθούν, προκειµένου η παρούσα αξία τους να αφαιρεθεί από
τη συνολική οφειλή τη στιγµή της αθέτησης της υποχρέωσης. Η ΕΕΤ συµφωνεί µε
τη θέση της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας ως επιτόκιο προεξόφλησης θα
χρησιµοποιείται το κόστος κεφαλαίων της κάθε τράπεζας. Ωστόσο είναι αναγκαίο να
διευκρινιστεί περαιτέρω ο ορισµός της έννοιας του κόστους κεφαλαίων.
Η εκτίµηση του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του
οφειλέτη (EAD) διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν πρόκειται για εντός ή εκτός ισολογισµού ανοίγµατα. Στην τελευταία περίπτωση χρησιµοποιείται συντελεστής πιστωτικής
µετατροπής (credit conversion factor). Αναφορικά µε τον εποπτικό συντελεστή µετατροπής για τα πιστωτικά όρια, συντελεστής ο οποίος αφορά τις τράπεζες που θα έχουν υιοθετήσει τη θεµελιώδη µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων, η ΕΕΤ επισήµανε ότι στο σχέδιο πρότασης Οδηγίας προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα χρησιµοποίησης συντελεστή πιστωτικής µετατροπής 0% στις µη χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες, οι
οποίες µπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων και χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγµή.

(v) ∑ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ (calibration)
Αναφορικά µε το τελικό στάδιο της ποσοτικοποίησης των παραµέτρων του πιστωτικού κινδύνου, στάδιο κατά το οποίο θα πρέπει να γίνονται προσαρµογές στα αρχικά αποτελέσµατα, η ΕΕΤ ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις για τις έννοιες του «θορύβου» και των «συστηµατικών παραγόντων».
(‚) ¶Ï·›ÛÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Î›Ó‰˘ÓÔ
Το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας εισάγει τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις
για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου:
■

τη µέθοδο του Βασικού ∆είκτη (ΒΙΑ)

■

την Τυποποιηµένη Μέθοδο (TSA) και την Εναλλακτική Τυποποιηµένη
Μέθοδο (ΑSΑ), και

■

τις Εξελιγµένες Μεθόδους (AMA).

Η Τράπεζα της Ελλάδος δηµοσίευσε το Μάιο 2005, κείµενο διαβούλευσης σχετικά
µε θέµατα που άπτονται της εφαρµογής των δύο πρώτων µεθόδων. Ακολούθησε η
υποβολή παρατηρήσεων από την ΕΕΤ αναφορικά µε:
■

το χρονικό διάστηµα υπολογισµού του µέσου όρου του δείκτη «Μικτά Έσοδα»,

■

την παράλληλη χρήση των δύο απλούστερων µεθόδων,
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■

τον τρόπο υπολογισµού του ∆είκτη «Μικτά Έσοδα»,

■

τα απαιτούµενα ποιοτικά κριτήρια για την υιοθέτηση της τυποποιηµένης
µεθόδου, και

■

τις προϋποθέσεις υιοθέτησης της Εναλλακτικής Τυποποιηµένης Μεθόδου.

(Á) £¤Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙË˜ ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ Ó¤·˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ·
Στα τέλη Ιουλίου 2005 η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε νέο έγγραφο διαβούλευσης,
µε τίτλο: «Θέµατα που άπτονται της υλοποίησης της νέας Οδηγίας για την κεφαλαιακή επάρκεια». Στο εν λόγω έγγραφο η Τράπεζα της Ελλάδος:
■

ζητεί στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύµατα για ορισµένα θέµατα,

■

παρουσιάζει τις θέσεις της σε ορισµένα νέα θέµατα, και

■

παρουσιάζει τις θέσεις της σε συνέχεια των παρατηρήσεων τις οποίες υπέβαλε η ΕΕΤ επί των προηγουµένων εγγράφων διαβούλευσης.

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα:
■

τα αναγκαία ιστορικά στοιχεία, προκειµένου να καθορίσει τους συντελεστές
προσαρµογής αξίας (haircuts) των εξασφαλίσεων,

■

στοιχεία ανά είδος εξασφάλισης, ώστε να υπολογιστεί το απαιτούµενο ποσοστό υπερκάλυψης της απαίτησης σε καθυστέρηση για να θεωρηθεί ότι
αυτή είναι πλήρως καλυµµένη, και

■

τα επιµέρους στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στον ορισµό των
ανοιγµάτων σε µετοχές, προκειµένου να αποφασίσει σε επιµέρους θέµατα
τον τρόπο ενσωµάτωσης του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια.

Στο έγγραφο διαβούλευσης παρουσιάζονται επίσης οι θέσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος για:
■

το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής,

■

το πεδίο εφαρµογής,

■

τη στάθµιση ανοιγµάτων έναντι hedge funds,

■

τις αρχές και τα κριτήρια για την αναγνώριση των εξωτερικών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ECAIs),

■

την αίτηση για την πιστοποίηση της Μεθόδου Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων,
και

■

τη δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση σύστασης µονάδας ελέγχου
πιστωτικού κινδύνου.

Όπως προκύπτει από το τελευταίο έγγραφο διαβούλευσης, η Τράπεζα της Ελλάδος
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αποδέχθηκε σε µεγάλο βαθµό τις προτάσεις και παρατηρήσεις της ΕΕΤ στα προηγούµενα έγγραφα διαβούλευσης.

∏ ÂÔÙÈÎ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ
¶ÚﬁÙ˘ˆÓ (¢§¶) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜
Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής
Εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε τον Ιανουάριο 2005 έγγραφο διαβούλευσης µε τίτλο: «εποπτική αντιµετώπιση ορισµένων επιπτώσεων της εφαρµογής των
∆ΛΠ από τα πιστωτικά ιδρύµατα». Επισηµαίνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε
ήδη συµπεριλάβει στο σχέδιο Π∆/ΤΕ για την κωδικοποίηση της Π∆/ΤΕ 1313/1998
τροποποιηµένους, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, πίνακες των υποβαλλόµενων στοιχείων, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ίδια κεφάλαια και η κεφαλαιακή επάρκεια.
Στο έγγραφο διαβούλευσης η Τράπεζα της Ελλάδος εξειδικεύει περαιτέρω τις προσαρµογές ορισµένων λογιστικών στοιχείων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των ∆ΛΠ. Η ΕΕΤ διαµόρφωσε κείµενο µε τις θέσεις των τραπεζών για τα εξής σηµεία του εγγράφου διαβούλευσης:
■

αποµείωση αξίας δανείων και απαιτήσεων, καθώς και εποπτικής και λογιστικής φύσεως προβλέψεις,

■

χρήση της ευχέρειας αποτίµησης στην εύλογη αξία του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών µέσων,

■

αποτίµηση της αξίας των παγίων στην εύλογη αξία τους,

■

κατάταξη στοιχείων του παθητικού στις κατηγορίες ιδίων κεφαλαίων ή
υποχρεώσεων,

■

εύρος ενοποίησης για εποπτικούς και λογιστικούς σκοπούς, και

■

χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων.

¶Ï·›ÛÈÔ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙË˜ ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Η ΕΕΤ υπέβαλε κείµενο παρατηρήσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε
την κωδικοποίηση και τροποποίηση της Π∆/ΤΕ 2156/10.12.92 για τα στοιχεία που
υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για την παρακολούθηση της ρευστότητας. Τα
βασικά σηµεία των παρατηρήσεων της ΕΕΤ επί του νέου πλαισίου εντοπίζονται στις
ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
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■

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

■

συντελεστές υπολογισµού κινδύνου ρευστότητας,

■

υποβολή στοιχείων και εκπλήρωση ελάχιστων ορίων δεικτών ρευστότητας,
και

■

βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας.

™¯¤‰ÈÔ ¶Ú¿ÍË˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ «¶Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘, ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫ÈÓ‰‡ÓˆÓ
Î·È ∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎ‹˜ ™˘ÌÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ»

Σε συνέχεια διαβουλεύσεων µε την ΕΕΤ, στις αρχές Νοεµβρίου 2005 τέθηκε προς διαβούλευση από την Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο Πράξης ∆ιοικητή για την αναθεώρηση της Π∆/ΤΕ 2438/1998 σχετικά µε τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυµάτων. Το σχέδιο Πράξης περιείχε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το
ισχύον καθεστώς, οι κυριότερες από τις οποίες συνοψίζονται θεµατικά στη διεύρυνση καταρχήν του πεδίου εφαρµογής της, το οποίο καταλαµβάνει πλέον και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ατοµική βάση. Καθιερώνονται επίσης διευρυµένοι κανόνες για τα Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου, τη διαχείριση κινδύνων και την κανονιστική συµµόρφωση σε επίπεδο οµίλου. Σε
σχέση µε το αντικείµενο ρύθµισης της Πράξης θεσµοθετείται η λειτουργία κανονιστικής συµµόρφωσης, ενώ γίνεται διεξοδική προσέγγιση των θεµάτων διαχείρισης
κινδύνου. Σηµαντικές είναι επίσης οι νέες ρυθµίσεις που αναφέρονται στην περιγραφή των αρµοδιοτήτων και των ευθυνών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιοίκησης του πιστωτικού ιδρύµατος, στη συγκρότηση και τις αρµοδιότητες των επιτροπών που συγκροτούνται σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς επίσης και
στις αρµοδιότητες και τις ευθύνες της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων, της Μονάδας
Εσωτερικής Επιθεώρησης και της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης, της οποίας
η σύσταση προβλέπεται. Τέλος, στη νέα Πράξη θα περιέχονται παραρτήµατα, τα οποία
θα εξειδικεύουν το περιεχόµενο των γενικών διατάξεών της.
Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µε την Τράπεζα της Ελλάδος και πολλές από τις παρατηρήσεις που υπέβαλε, έγιναν δεκτές, όπως
εκείνες που αφορούν τη λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης, τις επιτροπές
που λειτουργούν σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητες και ευθύνες των υπηρεσιακών µονάδων.
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Β. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
και χρηµαταγορών
™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στην επεξεργασία του σχεδίου νόµου για θέµατα κεφαλαιαγοράς, το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Μεγάλο µέρος των προτάσεων και παρατηρήσεων της ΕΕΤ ελήφθη
υπόψη κατά την κατάρτιση του τελικού σχεδίου νόµου. Συγκεκριµένα:
(·) Tο χρονικό διάστηµα των τριών µηνών για τη λήψη της απόφασης του χρηµατιστηρίου περί εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωµένη αγορά µειώθηκε σε ένα µήνα από την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου ή από την ολοκλήρωση δηµόσιας εγγραφής, εφόσον αυτή προβλέπεται, συµβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων για την εισαγωγή.
(‚) Ενόψει και της επικείµενης ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ περί των
υποχρεώσεων διαφάνειας του εκδότη, απαλείφθηκε ως αόριστη η εισαγωγή ευχέρειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητά από τον εκδότη κινητών αξιών ατοµικά τη
δηµοσίευση πρόσθετων πληροφοριών που αφορούν τις εταιρικές υποθέσεις. Ο τύπος
και το ελάχιστο περιεχόµενο των πληροφοριών που πρέπει να δηµοσιοποιούν οι εκδότες για τη δραστηριότητά τους και την εν γένει πορεία των εταιρικών και επιχειρηµατικών τους υποθέσεων πρέπει να συµπεριλαµβάνεται σε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ επιτρέπεται να υπάρξει διαφοροποίηση ανάλογα µε την οργανωµένη αγορά, στην οποία οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση.
(Á) ∆εν συµπεριλήφθηκε πρόβλεψη περί της δυνατότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να επιβάλει την αποµάκρυνση µελών του ∆Σ ή στελεχών του εκδότη, σε περίπτωση που ο εκδότης επανειληµµένα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 11-14 του νόµου. Τέτοια ευχέρεια θα αποτελούσε δυσανάλογη παρέµβαση στο εσωτερικό των ανωνύµων εταιρειών και θα έκαµπτε τις νοµοθετικά
κατοχυρωµένες εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Η ποινή που τελικά προβλέπεται είναι η επιβολή στους εκδότες ή και στα µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στον εσωτερικό ελεγκτή αυτών επίπληξης ή
χρηµατικού προστίµου έως 500.000 ευρώ.
(‰) ∆εν συµπεριλήφθηκαν στους παράγοντες που δύναται να λάβει υπόψη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να αποφασίσει για τη διαγραφή µετοχής από οργανωµένη αγορά, το χαµηλό ύψος πραγµατοποιούµενων συναλλαγών επί της µετοχής για
µακρό χρονικό διάστηµα, η διατήρηση της τιµής κλεισίµατος της µετοχής για µα-
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κρό χρονικό διάστηµα σε χαµηλά επίπεδα και η επί µακρόν διατήρηση της µετοχής
σε ειδικό καθεστώς διαπραγµάτευσης κινητών αξιών αυξηµένου κινδύνου. Η διατύπωση αυτών των περιπτώσεων ήταν αόριστη και θα µπορούσε να δηµιουργήσει
ερµηνευτικά προβλήµατα.
(Â) Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 περί ελέγχων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας από εταιρείες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, Ανώνυµες Χρηµατιστηριακές Εταιρείες, συµβούλους χρηµατιστηριακών επενδύσεων, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και ∆ιαχειρίσεως
Αµοιβαίων Κεφαλαίων και από την ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων αναδιατυπώθηκε, ώστε
να µην υπάρχει η άσκοπη ρητή αναφορά στους επιµέρους τοµείς που µπορεί να αφορούν οι έλεγχοι αυτοί.
(ÛÙ) Ρυθµίσεις που αφορούσαν τη µετατροπή Ανώνυµης Εταιρείας Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου σε αµοιβαίο κεφάλαιο και οι οποίες θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν ερµηνευτικά προβλήµατα τελικά απαλείφθηκαν, προβλέφθηκε δε η δυνατότητα έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που θα ρυθµίζει κάθε
ειδικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εκκαθάριση της εταιρείας σε περίπτωση µετατροπής της.
(˙) Βελτιώθηκε η διατύπωση της ρύθµισης που αφορά την προνοµιακή ικανοποίηση των επενδυτών-πελατών ΑΧΕ ή ΕΠΕΥ αναφορικά µε επιστροφές χρηµατικών
ποσών από το Συνεγγητικό προς τις εταιρείες αυτές, ώστε να αποφεύγονται παρερµηνείες ως προς τη σειρά κατάταξής τους.

∫·Ù¿¯ÚËÛË ·ÁÔÚ¿˜

Η ΕΕΤ υπέβαλε, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις Αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου σχετικά
µε την κατάχρηση αγοράς, διεξοδικές παρατηρήσεις, αρκετές από τις οποίες έγιναν
δεκτές. Συγκεκριµένα:
(·) Απαλείφθηκε διάταξη από την Απόφαση για τις υποχρεώσεις των προσώπων που
διαµεσολαβούν κατ’ επάγγελµα στην κατάρτιση συναλλαγών, σύµφωνα µε την οποία
η υποχρέωση γνωστοποίησης θα περιλάµβανε και συναλλαγές, που µπορεί να µην
προκαλούν οι ίδιες υποψίες, αλλά παρέχουν ενδείξεις πιθανής κατάχρησης αγοράς,
αν εξεταστούν σε συνάρτηση µε άλλες συναλλαγές, συµπεριφορές ή πληροφορίες. Η
εν λόγω διάταξη, η οποία δεν προβλέπεται στην Οδηγία 2004/72/ΕΚ, αλλά περιέχεται στις κατευθυντήριες γραµµές του επιπέδου 3 της CESR, κρίθηκε ιδιαίτερα αόριστη, στο µέτρο που δεν προσδιορίζονταν στην Απόφαση τα κριτήρια εφαρµογής της.
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(‚) Από την ίδια Απόφαση για τις υποχρεώσεις των προσώπων που διαµεσολαβούν κατ’
επάγγελµα στην κατάρτιση συναλλαγών σχετικά µε την πρόληψη περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς, απαλείφθηκε διάταξη αναφορικά µε την υποχρέωση των προσώπων αυτών να διαθέτουν αποτελεσµατικούς εσωτερικούς µηχανισµούς εντοπισµού συναλλαγών που προκαλούν σοβαρές υπόνοιες ότι θα µπορούσαν να συνιστούν κατάχρηση αγοράς. Η εν λόγω διάταξη δεν προβλέπεται στην Οδηγία 2004/72/ΕΚ, αλλά ούτε
και στην εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του ν. 3340/2005, σύµφωνα µε την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζει τον τρόπο, το χρόνο και
το περιεχόµενο της γνωστοποίησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σηµειώνεται
επίσης ότι, ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύµατα, προβλέπονται µε την Π∆/ΤΕ 2438/1998
ειδικές διεξοδικές ρυθµίσεις για την οργάνωση του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
τους, δηλαδή του συνόλου των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών που καλύπτει
σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα ενός πιστωτικού ιδρύµατος.
(Á) Στην Απόφαση αναφορικά µε τις υποχρεώσεις των προσώπων που εκπονούν ή
διαδίδουν αναλύσεις γίνεται πλέον αναφορά στον ορισµό της ανάλυσης για σύσταση ή πρόταση επενδυτικής στρατηγικής ή πληροφορία µε την οποία συστήνεται ή
υποδεικνύεται άµεσα ή έµµεσα µια επενδυτική στρατηγική (άρθρο 2, παρ. 1). Αντίθετα, σύµφωνα µε την προηγούµενη διατύπωση, γινόταν λόγος για ρητή ή σιωπηρή υπόδειξη, διατύπωση η οποία είχε ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη διεύρυνση της
έννοιας της ανάλυσης.
(‰) Τέλος, σηµαντικές είναι οι αλλαγές που επήλθαν στην Απόφαση για την Τροποποίηση της Απόφασης 5/204/14.11.2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Κανόνες συµπεριφοράς των εταιρειών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων» µε την
κατάργηση αρκετών από τις διατάξεις της.

∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜

Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στις διεργασίες για την έρευνα που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα έχει η ενοποίηση της εκκαθάρισης
και του διακανονισµού στην ευρωπαϊκή αγορά µε ή χωρίς τη νοµοθετική παρέµβασή της
(Regulatory Impact Assessment), αλλά και για τη διαµόρφωση, οριστικοποίηση και
εφαρµογή των συστάσεων των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πιστωτικού Τοµέα (ECSAs) για
την άρση του Εµποδίου 3 της Έκθεσης Giovannini περί εταιρικών πράξεων.
Ειδικότερα, η ΕΕΤ συµµετείχε στην έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία (ΕΤΟ) σχετικά µε το κόστος των συναλλαγών, συγκεντρώνοντας και αποστέλλοντας σε ανώνυµη βάση στοιχεία που αφορούν την ελληνική κε-
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φαλαιαγορά και βοηθούν στη συγκεκριµενοποίηση των επιµέρους οικονοµικών παραµέτρων της εκκαθάρισης και του διακανονισµού στην Ελλάδα.
Επιπλέον, σε συνεργασία και µε το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών απέστειλε λεπτοµερή ερωτηµατολόγια (Gap Analysis Questionnaires) και πίνακες (Compliance
Tables) της ΕΤΟ για την εκτίµηση της κατάστασης σε κάθε χώρα και το βαθµό συµµόρφωσης µε τις συστάσεις των ECSAs για την άρση του Εµποδίου 3.
Τέλος, µέσω της παρουσίας εκπροσώπου της στην Οµάδα Εργασίας για τις Ευρωπαϊκές Υποδοµές Κινητών Αξιών (European Securities Infrastructure-ESI Working
Group) της ΕΤΟ, η οποία ασχολείται µε την εκκαθάριση και το διακανονισµό των κινητών αξιών στην ευρωπαϊκή αγορά, η ΕΕΤ συµµετέχει ενεργά στους χώρους λήψης
αποφάσεων για το ζήτηµα αυτό.

¢È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜
Για την αντιµετώπιση της ύπαρξης διαφορετικών διαδικασιών πληρωµής µερίσµατος
από τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο ΧΑ (π.χ. πληρωµή µέσω Κ.Α.Α., µέσω
πληρωτριών τραπεζών, απευθείας µε επιταγές στους µετόχους τους) και σε συνέχεια
µελέτης διαφόρων εναλλακτικών προτάσεων, η ΕΕΤ σε συνεργασία µε το Κ.Α.Α.
προέκριναν πρόταση για την καθιέρωση µιας ενοποιηµένης, αποτελεσµατικής, χαµηλού κόστους και έγκαιρης διαδικασίας πληρωµής µερίσµατος. Σηµειώνεται ότι, µε
την εν λόγω πρόταση, επιχειρείται και η εναρµόνιση µε τις Συστάσεις για την Πληρωµή Μερίσµατος, στο πλαίσιο της προσπάθειας άρσης του Εµποδίου 3 της Έκθεσης
Giovannini που αφορά τις εθνικές διαφορές αναφορικά µε εταιρικές πράξεις.
Η πρόταση προβλέπει τη θέσπιση ως µοναδικής διαδικασίας πληρωµής µερίσµατος
την πληρωµή µέσω πληρωτριών τραπεζών, οι οποίες θα καταβάλουν τα επιµέρους
ποσά στους χειριστές Σ.Α.Τ., καθώς και στους δικαιούχους που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει κάποιον χειριστή για την είσπραξη, µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα πληρωµών που θα στηρίζεται στην αποστολή σχετικών αρχείων δικαιούχων µερίσµατος από το Κ.Α.Α. στην εκδότρια εταιρεία και στην πληρώτρια τράπεζα.
Η πρόταση αυτή στοχεύει στην έγκαιρη και ασφαλή πληρωµή των µερισµάτων
στους δικαιούχους, στην ελαχιστοποίηση του κόστους για τις εκδότριες εταιρείες
και στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας για όλους τους ενδιάµεσους φορείς (χειριστές Σ.Α.Τ., πληρώτριες τράπεζες, Κ.Α.Α.).
Η πρόταση υιοθετήθηκε ως προς τα ουσιώδη σηµεία της από τους αρµόδιους φορείς
(Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηµατιστήριο Αθηνών και Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών) και τέθηκαν σχετικές ρυθµίσεις τόσο στον αναθεωρηµένο Κανονισµό Χ.Α. όσο
και στον Κανονισµό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
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Γ. Θέµατα προστασίας καταναλωτή
¶·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÂ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ - £¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂∂∆
Â› ÙË˜ ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓË˜ √‰ËÁ›·˜

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει µέχρι στιγµής στο κείµενο της πρότασης Οδηγίας κινούνται στη σωστή κατεύθυνση σύµφωνα µε την ΕΕΤ, καθώς το νέο κείµενο ανταποκρίνεται περισσότερο στους στόχους που είχε εξαρχής θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
ό,τι αφορά την Οδηγία, δηλαδή τη δηµιουργία των αναγκαίων συνθηκών για µια γνήσια αγορά, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και τη
βελτίωση της σαφήνειας του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Ωστόσο και στο τροποποιηµένο κείµενο παραµένουν αρκετές διατάξεις που προβληµατίζουν, για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια, η δε επαναξιολόγησή τους θα ήταν σκόπιµη, προκειµένου να ανταποκρίνονται στους σκοπούς που καλούνται να υπηρετήσουν.
Οι κυριότερες από τις διατάξεις αυτές είναι οι ακόλουθες:
■

∆˘ÔÔÈËÌ¤ÓË ÏËÚÔÊﬁÚËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË (άρθρο 4): Με την τροποποιηµένη
πρόταση Οδηγίας καθιερώνονται αυξηµένες υποχρεώσεις πληροφόρησης αναφορικά µε τη διαφήµιση, εφόσον αναφέρεται σε αυτή το επιτόκιο ή οποιοδήποτε άλλο αριθµητικό στοιχείο του κόστους. Η πληροφόρηση δε αυτή θα πρέπει να παρέχεται µε συγκεκριµένη σειρά και µε σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο τρόπο. Το ζήτηµα που ανακύπτει είναι ότι η προβλεπόµενη παροχή αυξηµένης πληροφόρησης δεν συνάδει µε τη φύση και λειτουργία της διαφήµισης σε βαθµό που καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής η συµµόρφωση µε τις επιταγές της διάταξης σε ορισµένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, λόγω των περιορισµών
που έχει η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική διαφήµιση (εξαιρετικά σύντοµος
χρόνος, πολύ µεγάλο κόστος), η εν λόγω λεπτοµερής πληροφόρηση, ακόµη και
εάν παρέχεται, είναι αδύνατο να δίνεται µε ευδιάκριτο και κατανοητό τρόπο.
Επιπλέον είναι κοινά αποδεκτό ότι η διαφήµιση αποτελεί εργαλείο προώθησης
ενός προϊόντος σε ένα πολύ προκαταρκτικό στάδιο επικοινωνίας µε το ευρύ
συναλλακτικό κοινό, µε σκοπό την πρόκληση ενδιαφέροντος, ώστε ο υποψήφιος συναλλασσόµενος να απευθυνθεί στην τράπεζα προκειµένου να πληροφορηθεί για το προϊόν που τον ενδιαφέρει. Συνεπώς η παρεχόµενη στη διαφήµιση πληροφόρηση δεν θα πρέπει να ταυτίζεται µε την προσυµβατική πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή, ο οποίος ενδιαφέρεται να
συνάψει σύµβαση για τη χορήγηση του προϊόντος.

■

ÀÂ‡ı˘ÓÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜ Î·È ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ (άρθρο 5, παρ. 1 και
παρ. 5): Με τη διάταξη του άρθρου 5, παρ. 1, σύµφωνα µε την οποία ο πιστω-
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τικός φορέας υποχρεούται να τηρεί την αρχή της υπεύθυνης χορήγησης πίστωσης, επιχειρείται η καθιέρωση µιας µορφής ειδικής ευθύνης για τον πιστωτικό φορέα, τη στιγµή που αυτή προκύπτει ήδη από τις διατάξεις για την
αστική ευθύνη, ενώ ταυτόχρονα δεν ρυθµίζεται αντίστοιχη υποχρέωση του
καταναλωτή για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στον πιστωτικό φορέα κατά το προσυµβατικό στάδιο. Η διάταξη αυτή
προβληµατίζει ακόµη περισσότερο συνδυαζόµενη µε την καθιέρωση στο ίδιο
άρθρο υποχρέωσης παροχής από τον πιστωτικό φορέα επαρκών εξηγήσεων
στον καταναλωτή, ώστε να µπορεί ο τελευταίος να αξιολογήσει τη σύµβαση
πίστωσης, µε επεξήγηση των παρεχόµενων πληροφοριών και επισήµανση των
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων του προϊόντος. Είναι όµως σαφές ότι,
πέραν της γενικότητας που χαρακτηρίζει την εν λόγω διάταξη, είναι πολύ δύσκολο για τον πιστωτικό φορέα να επισηµάνει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ίδιων των προϊόντων του. Η υποχρέωση του πιστωτικού φορέα θα πρέπει να εξαντλείται στην παροχή της προβλεπόµενης προσυµβατικής πληροφόρησης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αξιολογήσει τη σύµβαση χορήγησης πίστωσης, ενώ η τελική απόφαση θα πρέπει να
λαµβάνεται από τον καταναλωτή και µόνο.
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■

¢ÈÎ·›ˆÌ· ˘·Ó·¯ÒÚËÛË˜ (άρθρο 13): Το κυριότερο ζήτηµα που ανακύπτει µε
τη διάταξη αυτή είναι ότι η περίοδος των δεκατεσσάρων ηµερών, κατά την
οποία ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και
µάλιστα αδικαιολόγητα, είναι ιδιαίτερα µεγάλη, χωρίς να συντρέχει κάποιος ειδικός λόγος γι’ αυτό. Η διάταξη δε αυτή µπορεί να λειτουργήσει τελικά σε βάρος του καταναλωτή, καθώς ο πιστωτικός φορέας ενδέχεται να µην
προβαίνει στην εκτέλεση της σύµβασης πριν παρέλθει το διάστηµα των δεκατεσσάρων ηµερών. Για τους λόγους αυτούς, εκτιµάται ότι η διάταξη θα
πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε η διάρκεια προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης να είναι επτά ηµέρες, ενώ ταυτόχρονα ο καταναλωτής να έχει το δικαίωµα να ζητά άµεση εκτέλεση της σύµβασής του µε έγγραφη παραίτησή του από το δικαίωµα υπαναχώρησης.

■

∂Ó·ÚÌﬁÓÈÛË, ·ÌÔÈ‚·›· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎﬁ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ (άρθρο
21): Η εν λόγω διάταξη δηµιουργεί ιδιαίτερο προβληµατισµό στο βαθµό που
δεν καθίσταται τελικά σαφές το καθεστώς που διέπει τις διατάξεις της Οδηγίας (εφαρµογή της αρχής της µέγιστης ή της ελάχιστης εναρµόνισης) και τις
διακριτικές ευχέρειες που ισχύουν για τα κράτη-µέλη.

∫·ıÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙÔÎ›ˆÓ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συγκρότησε οµάδα εργασίας, στην οποία συµµετείχαν
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΕΤ, του
Τραπεζικού Μεσολαβητή και ενώσεων καταναλωτών, στην οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2005 διάφορα θέµατα αναφορικά µε τους όρους των τραπεζικών
συµβάσεων και τις σχέσεις τραπεζών και καταναλωτών εν γένει. Την οµάδα εργασίας απασχόλησε έντονα το θέµα της διαµόρφωσης των τραπεζικών επιτοκίων.
Η ΕΕΤ υπέβαλε εγγράφως τις απόψεις της αναφορικά µε:
■

τα κριτήρια για τη διαµόρφωση των επιτοκίων (υπό α), και

■

την έλλειψη συσχετισµού µεταξύ τραπεζικών και εξωτραπεζικών επιτοκίων (υπό β).

(·) ∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔÎ›ˆÓ
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για τη διαµόρφωση των επιτοκίων καταθέσεων επισηµάνθηκε ότι αυτά είναι το παρεµβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης (που αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση
του κόστους του χρήµατος και κατ’ επέκταση τη ζήτηση της µονάδας στην οποία αυτό εκφράζεται), η ανάγκη της κάθε τράπεζας για αύξηση ή περιορισµό της ρευστότητάς της, η
διάρκεια της κατάθεσης (δηλαδή ο χρόνος για τον οποίο η τράπεζα γνωρίζει ότι θα έχει
στη διάθεσή της τα συγκεκριµένα κεφάλαια) και ο ανταγωνισµός στην τραπεζική αγορά.
Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι ο καθορισµός των επιτοκίων καταθέσεων είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού όλων των παραπάνω παραγόντων, αλλά και της
πολιτικής της τράπεζας όσον αφορά τα επιτόκια χορηγήσεων.
Ο καθορισµός των επιτοκίων χορηγήσεων αποτελεί επίσης σύνθετη διαδικασία, η οποία
λαµβάνει υπόψη της πολλές παραµέτρους, µεταξύ των οποίων, το κόστος του χρήµατος, τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας, τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο (κίνδυνος της
αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και λειτουργικός κίνδυνος) και τον ανταγωνισµό.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαµόρφωσης των επιτοκίων περιλήφθηκαν επιγραµµατικά στην Π∆/ΤΕ 2501/2002 και επαναλήφθηκαν στην έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2002. Όµως η δυσχέρεια κατανόησής τους από τον µέσο καταναλωτή και το σηµείο µέχρι του οποίου είναι δυνατόν να περιληφθούν και αναλυθούν σε µία σύµβαση δανείου καθίστανται φανερά και από το γεγονός ότι οι παράγοντες αυτοί δεν επηρεάζουν κάθε φορά τη διαµόρφωση των επιτοκίων κατά τον ίδιο
τρόπο, ούτε µπορούν να έχουν πάντα την ίδια βαρύτητα. Έτσι τυχόν υπεραπλουστευµένη παράθεση κάποιων κριτηρίων θα απείχε σηµαντικά από την πραγµατικότητα και θα οδηγούσε σε εσφαλµένα συµπεράσµατα και στρεβλώσεις στην τραπεζική
αγορά, προς βλάβη όχι µόνο των τραπεζών, αλλά και των ίδιων των καταναλωτών.
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Η Τράπεζα της Ελλάδος, στοχεύοντας στην ενηµέρωση των καταναλωτών µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, όρισε στην Π∆/ΤΕ 2501/2002 ότι, στην περίπτωση των κυµαινόµενων επιτοκίων, οι πελάτες των τραπεζών πρέπει να ενηµερώνονται «σχετικά µε τους βασικούς παράγοντες, η ενδεχόµενη µεταβολή των οποίων θα επηρεάσει
το συνολικό κόστος του αντίστοιχου δανείου (όπως π.χ. παρεµβατικά επιτόκια της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας)».
Συνεπώς η πληροφόρηση κατά την Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να περιλαµβάνει
τους βασικούς παράγοντες διακύµανσης των επιτοκίων, που προφανώς είναι οι κατά τα παραπάνω αναφερόµενοι στις Γενικές Αρχές της Πράξης, όπως το κόστος του
χρήµατος, στο οποίο ευθέως παραπέµπουν τα παρεµβατικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αναφέρονται χάριν παραδείγµατος. Σε συνέχεια δε
της Π∆/ΤΕ 2501/2002 εκδόθηκε η Απόφαση 178/3/19.7.04 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων, µε την οποία διευκρινίστηκε πλήρως το θέµα της
διαµόρφωσης και διακύµανσης των επιτοκίων. Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 2β
της Απόφασης ορίζεται ότι: «Η µεταβολή του κυµαινοµένου επιτοκίου συνδέεται
αποκλειστικά µε δείκτες γενικού και ευρέως προσβάσιµου επιτοκιακού χαρακτήρα, όπως παρεµβατικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, euribor,
απόδοση οµολόγων, βραχυπρόθεσµων τίτλων, κ.λπ., οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται ρητά στη σύµβαση. Στη σύµβαση προσδιορίζεται επίσης ρητά ο τρόπος προσαρµογής του συµβατικού επιτοκίου, ως εξής: i) ως ανώτατο πολλαπλάσιο της εκάστοτε µεταβολής του επιτοκιακού δείκτη ή ii) ως το εκάστοτε προκύπτον άθροισµα
του ύψους του επιτοκιακού δείκτη πλέον ενός περιθωρίου καθοριζόµενου µέχρι
ενός ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση που επιλεγούν περισσότεροι του ενός από τους
ως άνω δείκτες πρέπει επίσης να σταθµίζεται στη σύµβαση η συµµετοχή του κάθε
δείκτη στη συνολική διαµόρφωση της µεταβολής του κυµαινοµένου επιτοκίου».
(‚) ŒÏÏÂÈ„Ë Û˘¯ÂÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ·Í‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·È ÂÍˆÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÈÙÔÎ›ˆÓ
Ο Άρειος Πάγος, µε την Απόφασή του 1219/2001, αν και αναγνώρισε ότι τα τραπεζικά επιτόκια είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµα και ότι το ισχύον γι’ αυτά καθεστώς δεν συνοδεύεται από τη θέσπιση ανωτάτων ορίων, διατύπωσε την κρίση ότι:
■

τα εξωτραπεζικά επιτόκια έχουν γενικότερη κοινωνικοοικονοµική σηµασία
και αφορούν και τις τραπεζικές συµβάσεις,

■

ο κοινωνικός και οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος στην ελεύθερη διαµόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων είναι η συµπίεσή τους κάτω από τα
εξωτραπεζικά,

■

συµφωνία για επιτόκια µεγαλύτερα των εξωτραπεζικών «δεν παύει να
απαγορεύεται από το νόµο».

Η κρίση αυτή του Αρείου Πάγου, η οποία διατυπώθηκε ως µείζων σκέψη στην εν λόγω
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Απόφαση, αποτέλεσε αντικείµενο ποικίλων ερµηνειών και σύµφωνα µε µια άποψη θεωρήθηκε ότι αναιρεί το σαφή διαχωρισµό µεταξύ των διοικητικά καθοριζόµενων εξωτραπεζικών επιτοκίων και των ελεύθερα διαµορφούµενων τραπεζικών επιτοκίων.
Ωστόσο η κρίση του Αρείου Πάγου ότι τα διοικητικά καθοριζόµενα εξωτραπεζικά επιτόκια αφορούν και τις τραπεζικές συναλλαγές, έρχεται σε αντίθεση µε τις συνειδητές
επιλογές της Τράπεζας της Ελλάδος να προχωρήσει σε σταδιακή απελευθέρωση της
τραπεζικής αγοράς και να οδηγήσει τις τράπεζες στον καθορισµό των επιτοκίων τους
στο πλαίσιο των κανόνων της οικονοµίας της ανοικτής αγοράς και των όρων του ελεύθερου ανταγωνισµού. Άλλωστε η σταδιακή αυτή απελευθέρωση αποφασίστηκε και
υλοποιήθηκε ενόψει της οικονοµικής και νοµισµατικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της εισαγωγής της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας το 1974, του ΕCU το
1979, και τέλος του ευρώ, και πλέον επιβάλλεται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 4) και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 2).
Οι επιλογές αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώθηκαν µε την Π∆/ΤΕ 2501/2002,
στις Γενικές Αρχές της οποίας επανακαθορίστηκε το πλαίσιο στο οποίο διαµορφώνονται
τα τραπεζικά επιτόκια και προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που τα επηρεάζουν, χωρίς καµία απολύτως αναφορά στα εξωτραπεζικά επιτόκια. Η Τράπεζα της Ελλάδος όρισε ότι τα
πιστωτικά ιδρύµατα «οφείλουν να διαµορφώνουν τα επιτόκια στο πλαίσιο της αρχής της
ανοικτής αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισµού, συνεκτιµώντας τους κατά περίπτωση αναλαµβανόµενους κινδύνους και λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες µεταβολές στις
χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες τις οποίες οι αντισυµβαλλόµενοι οφείλουν να παρέχουν µε ακρίβεια για το σκοπό αυτό».
Πρόσφατα δε µε την Απόφαση 178/3/19.07.04 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η σαφής διάκριση µεταξύ εξωτραπεζικών και τραπεζικών επιτοκίων αποτυπώθηκε και πάλι. Συγκεκριµένα, στο προοίµιο της Απόφασης αυτής ορίζεται ότι: «...ζ) το γεγονός ότι τα τραπεζικά και τα εξωτραπεζικά επιτόκια αποτελούν κατηγορίες επιτοκίων εκάστη των οποίων εξαρτάται
από διαφορετικούς παράγοντες και διαµορφώνεται µε βάση διαφορετικά κριτήρια,
υποκείµενες, για το λόγο αυτό, σε απολύτως διακριτές, µη επικαλυπτόµενες ρυθµίσεις (άρθρο 2 παρ. 3 ν.δ. 588/48 σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 ν. 1266/82, όπως ισχύει
και το άρθρο 15 παρ. 5 ν. 876/1979, αντιστοίχως), η) το γεγονός ότι κατά τις αρχές που
διέπουν τη νοµισµατική πολιτική του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί εντός του πλαισίου της οικονοµίας της ανοικτής
αγοράς µε ελεύθερο ανταγωνισµό, βάσει των άρθρων 2, 4 και 105.1 της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα τραπεζικά επιτόκια διαµορφώνονται ελεύθερα ...». Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 της
Απόφασης ορίζεται ότι «∆εν είναι συµβατός προς τις αναφερόµενες ανωτέρω, υπό
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στοιχεία (ζ) και (η) αρχές, ο διοικητικός καθορισµός ανωτάτου ορίου στα τραπεζικά
επιτόκια, ούτε ο συσχετισµός τους προς το εκάστοτε ισχύον για τα εξωτραπεζικά επιτόκια ανώτατο όριο. Το όριο αυτό δεν ανήκει, κατά το περιεχόµενο και το σκοπό του,
στους παράγοντες προσδιορισµού των τραπεζικών επιτοκίων, τα οποία διαµορφώνονται ελεύθερα ύστερα από στάθµιση των εκτιµώµενων κατά περίπτωση κινδύνων,
των εκάστοτε συνθηκών των χρηµατοπιστωτικών αγορών, καθώς και των εν γένει
υποχρεώσεων των τραπεζών που απορρέουν από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Κατά συνέπεια, οι µετά την απελευθέρωση των επιτοκίων (Π∆/ΤΕ
1087/1987 κ.λπ.) συναπτόµενες συµφωνίες τραπεζικών επιτοκίων, στις οποίες συνοµολογείται επιτόκιο που τυχόν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόµενο για τα εξωτραπεζικά επιτόκια ανώτατο όριο, δεν είναι αθέµιτες για το λόγο αυτό».
Η ΕΕΤ επισήµανε τέλος ότι ο µη συσχετισµός των εξωτραπεζικών µε τα τραπεζικά
επιτόκια υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι τα πρώτα αφορούν µεµονωµένες παρεµπίπτουσες συναλλαγές µεταξύ δικαιοπρακτούντων, οι οποίοι δεν έχουν ούτε
διατηρούν οργάνωση και υποδοµή για την κατ’ επάγγελµα εξέταση, χορήγηση, παρακολούθηση και είσπραξη δανείων.

∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
Με γνώµονα την ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και την επίτευξη πληρέστερης ενηµέρωσης των συναλλασσοµένων, η Τράπεζα της Ελλάδος µε τη συνεργασία της ΕΕΤ εισήγαγε στο διαδικτυακό της χώρο ειδικό πίνακα, στον οποίο
παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για ορισµένα από τα προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και θεωρούνται, µε βάση κυρίως το βαθµό διάδοσής
τους, αντιπροσωπευτικά. Η πληροφόρηση που περιέχεται στον εν λόγω πίνακα
αποτελεί µέρος µόνο της αναλυτικής ενηµέρωσης που είναι δυνατό να αντλούν οι
συναλλασσόµενοι όταν επισκέπτονται είτε την ιστοσελίδα είτε κάποιο κατάστηµα
τράπεζας. Οι πληροφορίες δε που παρέχονται δεν αποτελούν παροχή συµβουλής
ούτε οποιασδήποτε µορφής πρόταση για σύναψη σύµβασης.
Στον πίνακα περιλαµβάνονται πληροφορίες αναφορικά µε το επιτόκιο και τα έξοδα
σε αντιπροσωπευτικές κατηγορίες της καταναλωτικής και της στεγαστικής πίστης,
τα έξοδα και τις προµήθειες εµβασµάτων και τα έξοδα και τις προµήθειες καταθετικών λογαριασµών. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία είναι διαθέσιµος ο πίνακας είναι: www.bankofgreece.gr/epopteia/interestrates. Επίσης, προκειµένου οι
συναλλασσόµενοι να γνωρίζουν αν ένα πρόσωπο συνεργάζεται ή όχι µε κάποιο πιστωτικό ίδρυµα, παρέχεται η δυνατότητα αυτή σε κάθε ενδιαφερόµενο µε την εισαγωγή της πλήρους ή και µερικής επωνυµίας του διαµεσολαβητή (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) σε ειδικό πλαίσιο εισαγωγής κειµένου.
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)

Κατά τη διάρκεια του 2005, όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς επιβεβαίωσαν, µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο, τον πολιτικό και επιχειρηµατικό στόχο υλοποίησης του
SEPA και ανέδειξαν την ανάγκη εντατικοποίησης της προσπάθειας τα επόµενα δύο
χρόνια. Ειδικότερα:
■

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε, στις αρχές ∆εκεµβρίου, την πρόταση
Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών στην Εσωτερική Αγορά.

■

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι εθνικές τραπεζικές ενώσεις, εκπροσωπούµενες από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (EPC), σχεδόν ολοκλήρωσαν τις επιχειρηµατικές και λειτουργικές απαιτήσεις που θα πληρούν τα
νέα βασικά πανευρωπαϊκά µέσα ηλεκτρονικών πληρωµών σε ευρώ.

■

Το Ευρωσύστηµα συµµετείχε ενεργά στη διαµόρφωση των παραδοτέων του
EPC και στο συντονισµό της διαβούλευσης µε τους πάσης φύσεως χρήστες των
ηλεκτρονικών πληρωµών και τα συστήµατα εκκαθάρισης των συναλλαγών.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπεί τις τράπεζες-µέλη της στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Πληρωµών, και παράλληλα σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί τη
µετάπτωση των τραπεζών της χώρας µας στον SEPA.
Οι ελληνικές τράπεζες συνέβαλαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στη διαµόρφωση
του ενιαίου χώρου πληρωµών σε ευρώ µε πρωτοβουλίες της αγοράς, όπως αυτές
αναπτύσσονται στο EPC. Συγκεκριµένα η ΕΕΤ:
■

συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση για τους κανόνες και το πλαίσιο διοίκησης των πανευρωπαϊκών σχηµάτων πληρωµών για τα δύο βασικά µέσα ηλεκτρονικών πληρωµών, τις µεταφορές πιστώσεων και τις άµεσες χρεώσεις,

■

τοποθετήθηκε επί του πλαισίου λειτουργίας των καρτών πληρωµών (χρεωστικές, πιστωτικές και ανάληψης µετρητών),

■

συµµετέχει µε εκπρόσωπό της στη Συντονιστική Επιτροπή (Roll-out
Committee) για την υλοποίηση του SEPA, που λειτουργεί υπό την αιγίδα
του EPC,

■

επεξεργάστηκε και γνωστοποίησε στο EPC τη συµβατότητα των πανευρωπαϊκών σχηµάτων για τα τρία βασικά µέσα πληρωµής µε το θεσµικό πλαίσιο της χώρας µας,

79

■

συµµετείχε στις οµάδες εργασίας του EPC, οι οποίες επεξεργάζονται τις εισηγήσεις προς την Ολοµέλεια, που λαµβάνει τις όποιες δεσµευτικές αποφάσεις,

■

ανέδειξε τη σηµασία, την πολυπλοκότητα και την ανάγκη έγκαιρης συµβολής όλων των άµεσα συνδεόµενων µε τα συστήµατα πληρωµών (Τράπεζα της Ελλάδος, συναρµόδια υπουργεία µε τη διπλή ιδιότητα του νοµοθέτη
αλλά και πελάτη υπηρεσιών πληρωµών, επιχειρήσεις και καταναλωτές),
προκειµένου να στεφθεί µε επιτυχία ένα έργο τόσο µεγάλης εµβέλειας,
όπως είναι ο µετασχηµατισµός των ευρωπαϊκών συστηµάτων πληρωµών
και η αλλαγή παγιωµένων συνηθειών δεκαετιών αναφορικά µε τον τρόπο
διενέργειας των πληρωµών.

ÀÈÔı¤ÙËÛË ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Û˘ÌÊˆÓÈÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î›ÓËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών υιοθέτησε:
1. ∆ιατραπεζική συµφωνία για το χαρακτηρισµό µιας εγχώριας ή διασυνοριακής µεταφοράς πίστωσης σε ευρώ ως «αυτόµατης» ή ως πίστωσης “Straight Through
Processing” (STP).
2. ∆ιατραπεζική συµφωνία για τον καθορισµό των διατραπεζικών εξόδων κατά τη
διενέργεια µιας µεταφοράς πίστωσης.
Η έναρξη εφαρµογής των δύο διατραπεζικών συµφωνιών καθορίστηκε για την 1η
Μαΐου και 1η Ιουλίου 2005, αντίστοιχα, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2006 αναµένεται
η ολοκλήρωση της κοστολογικής µελέτης για τα διατραπεζικά έξοδα που έχουν
προβλεφθεί στη συµφωνία για θέµατα κίνησης κεφαλαίων. Μέχρι τότε, η υφιστάµενη διατραπεζική συµφωνία χαρακτηρίζεται ως «πειραµατική» και «προσωρινή».
Οι συµφωνίες, µε τις βελτιώσεις, επεκτάσεις και επικαιροποιήσεις που επιδέχονται,
αναµένεται να διευκολύνουν σηµαντικά τις διατραπεζικές σχέσεις, διότι τυποποιούν βασικές έννοιες της λειτουργίας των συστηµάτων πληρωµών και καθορίζουν
τα έξοδα που καταβάλλει η µία τράπεζα στην άλλη, εφόσον δεν υπάρχει µεταξύ
τους διµερής συµφωνία, για εντολές µεταφοράς πίστωσης που διακινούνται µέσω
όλων των χρησιµοποιούµενων συστηµάτων πληρωµών.

80

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

Κατά το 2005 η ΕΕΤ προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπής, προκειµένου να χειριστεί σε διατραπεζικό επίπεδο:
■

αιτήµατα των τραπεζών που είναι δυνατό να επιλυθούν σε διατραπεζικό
επίπεδο,

■

θέµατα που άπτονται των ευχερειών που παρέχει το νέο σύστηµα στην Τράπεζα Ελλάδος και

■

προτάσεις πολιτικής προς την οµάδα εργασίας για το TARGET της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΤ υπέβαλε στην αρµόδια διεύθυνση της Τράπεζας της
Ελλάδος τα βασικά θέµατα που απασχολούν τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση µε τη
µετάπτωση στο TARGET2.
Η Τράπεζα της Ελλάδος διευκρίνισε καταρχήν ότι δεν προτίθεται να χρησιµοποιήσει
τις προαιρετικές µονάδες της κοινής πλατφόρµας Home Accounting και Reserve
Management, καθώς κρίθηκε ότι οι υπάρχουσες εφαρµογές θα παρέχουν µε αξιόπιστο, αποτελεσµατικό και οικονοµικό τρόπο τις απαραίτητες υπηρεσίες. Η τιµολόγηση
των πληρωµών που θα διακανονίζονται µέσω της εφαρµογής PHA της Τράπεζας της
Ελλάδος θα βασίζεται στην αρχή της ανάκτησης κόστους, και θα είναι υψηλότερη από
εκείνη που θα εφαρµόζεται για τις πληρωµές της κοινής πλατφόρµας.
Αντίθετα οι πράξεις οριακής χρηµατοδότησης και αποδοχής καταθέσεων για τα
άµεσα µέλη θα εκτελούνται από τη µονάδα Standing Facilities Module (SFM) της
κοινής πλατφόρµας, ενώ για τα έµµεσα µέλη οι πράξεις αυτές θα υποστηρίζονται
από εφαρµογή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επίσης διευκρινίστηκε η δυνατότητα ενός έµµεσου µέλους να συνδέεται µε άµεσο
µέλος σε διαφορετικό κράτος-µέλος της ΕΕ. Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος παρείχε πληροφορίες αναφορικά µε τις λειτουργίες τις οποίες θα καλύπτει ο PHA λογαριασµός, και δήλωσε ότι δεν προτίθεται να προσφέρει επιπλέον στατιστικές πληροφορίες στις τράπεζες από εκείνες που θα προσφέρει το Ευρωσύστηµα µέσω της κοινής πλατφόρµας (static data module).
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¢È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ
·ÚÈıÌÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙÔÓ πµ∞¡

(·) æ‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
πµ∞¡ Î·È BIC
Από την 1η Ιανουαρίου 2006 γίνεται υποχρεωτική η χρήση του ΙΒΑΝ και BIC για
κάθε διασυνοριακή µεταφορά πίστωσης σε ευρώ, εντός του Ενιαίου Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ), ανεξαρτήτως ποσού.
Σύµφωνα µε το ψήφισµα του ΕPC, ορίζεται µεταβατική περίοδος ενός έτους (µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2006), κατά τη διάρκεια της οποίας τα εγκατεστηµένα στον ΕΟΧ πιστωτικά ιδρύµατα θα µπορούν να διεκπεραιώνουν (στη βάση της εξαίρεσης και ως
υπηρεσία προστιθέµενης αξίας) µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ, έστω και αν ο αριθµός λογαριασµού του δικαιούχου δεν είναι εκφρασµένος σε ΙΒΑΝ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2007, διασυνοριακές µεταφορές πιστώσεων σε ευρώ εντός
του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) και ανεξαρτήτως ποσού, εφόσον δεν συνοδεύονται από ΙΒΑΝ του δικαιούχου και BIC της τράπεζάς του, είτε θα απορρίπτονται είτε θα επιστρέφονται από την τράπεζα του δικαιούχου (παρακρατώντας τα
σχετικά έξοδά της).
(‚) ™‡ÛÙ·ÛË ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÂÍ¤Ù·ÛË ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ Î· Ù·ıÂÙÒÓ ÌÂ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎﬁ πµ∞¡, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰Ë ÏÒÛÂˆÓ
Τον Ιούνιο 2005, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών κοινοποίησε στην ΕΕΤ
υπουργική απόφαση για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισµό των µελών της Οµάδας Εργασίας για τη µελέτη και εξέταση του τρόπου αντικατάστασης των τραπεζικών λογαριασµών των καταθετών µε τον κωδικό ΙΒΑΝ, καθώς και της τροποποίησης των σχετικών φορολογικών δηλώσεων. Η έναρξη των εργασιών αναµένεται.
(Á) ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ πµ∞¡ Î·È ÛÙÈ˜ ÂÁ¯ÒÚÈÂ˜ (ÂÓÙﬁ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜) ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î›ÓËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌﬁ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ·˘ÙﬁÌ·ÙˆÓ
Σύµφωνα µε απόφαση της διατραπεζικής επιτροπής κίνησης κεφαλαίων, από την
1η Ιανουαρίου 2007, για το χαρακτηρισµό µιας εγχώριας µεταφοράς πίστωσης ως
αυτόµατης, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται αποκλειστικά από τον ΙΒΑΝ.
Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε η συγκρότηση διατραπεζικής οµάδας εργασίας,
η οποία, σε συνεργασία και µε τη ∆ΙΑΣ, θα αναλάβει τη µελέτη τρόπων και δράσεων για την αύξηση του ποσοστού χρήσης του ΙΒΑΝ µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους.

82

∂ıÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ªÂÙÚËÙÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (National Cash Plan)

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των τραπεζών της χώρας µας προς το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Πληρωµών, για την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Μετρητών, το
οποίο θα έχει στόχο:
(·) τη µείωση του όγκου των κερµάτων και των χαρτονοµισµάτων που βρίσκονται
σε κυκλοφορία και
(‚) τη µείωση του κόστους των µετρητών για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και
τη δηµιουργία ισότιµων όρων κανονιστικής λειτουργίας σε όλες τις χώρες της
κοινότητας,
ολοκληρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Μετρητών της Ελλάδας µε την ενσωµάτωση των
σχολίων/παρατηρήσεων των τραπεζών.
Η ΕΕΤ εξέδωσε µια σειρά από «γενικές αρχές πολιτικής για τη µείωση της χρήσης των
µετρητών και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωµών», µε την επισήµανση ότι
είναι επιχειρηµατική απόφαση της κάθε τράπεζας η τιµολογιακή πολιτική των υπηρεσιών που παρέχει προς την πελατεία της και συνεπώς δεν µπορεί και δεν πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο διατραπεζικής συζήτησης. Οι αρχές αυτές είναι οι εξής:
■

Αποφυγή ανάπτυξης προϊόντων ή/και υπηρεσιών µε χρήση µετρητών.

■

Επανεξέταση της τιµολογιακής πολιτικής αναφορικά µε τα µέσα ηλεκτρονικών πληρωµών, στοχεύοντας στη χαµηλότερη τιµολόγηση των πληρωµών αυτών, συγκριτικά µε τις αντίστοιχες πληρωµές στα γκισέ των τραπεζών.

■

Εντατικοποίηση της ενηµέρωσης καταναλωτών, εταιρειών και ∆ηµοσίου
για τα πλεονεκτήµατα χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµών.

■

Ανάπτυξη συστηµατικής συνεργασίας µε το ∆ηµόσιο, την Τράπεζα της
Ελλάδος και άλλους φορείς του ∆ηµοσίου προς την κατεύθυνση της µείωσης χρήσης των µετρητών και των επιταγών.

¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∞ÁÔÚ¿ ªÂÙÚËÙÒÓ
(Single European Cash Area - SECA)

Η υφιστάµενη κατάσταση στην κατανοµή των µετρητών χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη του Ενιαίου Χώρου Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) και των διάφορων εθνικών υποδοµών, οι οποίες είναι οργανωµένες σε εθνικό επίπεδο και βασίζονται σε
διαφορετικά επιχειρησιακά µοντέλα. Ως αποτέλεσµα, προς το παρόν δεν υπάρχει
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Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Πληρωµών. Η επιτυχία της πραγµατοποίησής της θα είναι ουσιαστική για τη µείωση του κόστους διαχείρισής τους στην Ευρωζώνη που
επωµίζονται κατά κύριο λόγο τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Για το λόγο αυτό, η Οµάδα Εργασίας για Θέµατα Μετρητών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια του 2005, το
Πλαίσιο για την Ενιαία Αγορά Μετρητών σε Ευρώ, το οποίο παρουσιάστηκε στην
Ολοµέλεια του EPC και εγκρίθηκε για να τεθεί σε εθνική διαβούλευση.
Αντικειµενικός σκοπός του Πλαισίου είναι αφενός να οριστικοποιήσει, λαµβάνοντας υπόψη την οπτική γωνία του χρήστη, τις απαιτήσεις της τραπεζικής κοινότητας για βασικές υπηρεσίες σχετικά µε τα µετρητά που παρέχονται από το Ευρωσύστηµα των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και αφετέρου να ορίσει ένα κοινό σύνολο βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών για την κατανοµή και ανακύκλωση των µετρητών σε ευρώ στην Ευρωζώνη.
Επισηµαίνεται ότι υπάρχει συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία
και θα τοποθετηθεί στο τελικό κείµενο που θα προκύψει µετά την εθνική διαβούλευση.

∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ ÙË˜ ∂∂∆ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÙÚ¿Â˙Â˜
Ô˘ ÂÎ‰›‰Ô˘Ó Î·È ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È Î¿ÚÙÂ˜ MasterCard

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της MasterCard Europe, στις 3 Ιουλίου 2004, είχε αποφασίσει την κατάργηση της απαγόρευσης επιβολής επιπρόσθετων χρεώσεων από
τους εµπόρους στους χρήστες καρτών MasterCard, από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Η ΕΕΤ συγκρότησε οµάδα εργασίας µε σκοπό να µελετήσει τις επιπτώσεις από την
υιοθέτηση της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της MasterCard, τόσο στο
κύκλωµα «έκδοσης» όσο και στο κύκλωµα «αποδοχής». Σε αυτό το πλαίσιο και µετά την εξέταση των νοµικών θεµάτων που προέκυψαν, διαµορφώθηκαν και κοινοποιήθηκαν στις τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ που εκδίδουν και αποδέχονται κάρτες
MasterCard οι κατευθυντήριες γραµµές για την αντιµετώπιση από το τραπεζικό
σύστηµα της χώρας µας της ανωτέρω απόφασης.
Οι κατευθυντήριες γραµµές συνέθεσαν το γενικό πλαίσιο αντιµετώπισης των προβληµάτων από την υλοποίηση του νέου κανονισµού της MasterCard Europe. Ο τρόπος εφαρµογής τους αφέθηκε στις τράπεζες, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις τους µε τους
πελάτες-κατόχους καρτών. Οι κατευθυντήριες γραµµές κάλυψαν µεταξύ άλλων:
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■

τα επικοινωνιακά θέµατα που προέκυψαν από την απόφαση της MasterCard,

■

τις τροποποιήσεις επί των συµβάσεων (υφιστάµενες και νέες) που υπογράφουν οι τράπεζες µε τους εµπόρους,

■

την εξασφάλιση ενηµέρωσης των κατόχων κάρτας MasterCard/Maestro
στο σηµείο πώλησης της επιχείρησης που θα αποφασίσει την επιβολή επιπλέον χρέωσης,

■

τις συµβάσεις µε τους κατόχους καρτών MasterCard και

■

την αποφυγή επιπρόσθετου κόστους των τραπεζών (π.χ. µέσω της µηχανογραφικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση της
επιπλέον χρέωσης του κατόχου) εξαιτίας της υιοθέτησης της απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της MasterCard.

Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005, οι τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ δεσµεύτηκαν ότι
δεν θα παρέχουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση (νέα ή υφιστάµενη), τη δυνατότητα
επιβολής επιπρόσθετων χρεώσεων σε πελάτες τους που επιθυµούν να πραγµατοποιήσουν συναλλαγές µε κάρτες MasterCard ή Maestro. Η έναρξη εφαρµογής της
συγκεκριµένης δυνατότητας άρχισε από την 1η Ιουλίου 2005.

√È ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ·ﬁ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)

Η ΕΕΤ κατά τη διάρκεια του έτους επεξεργάστηκε κείµενα σε σχέση µε τις υποχρεώσεις, τα θέµατα που εγείρονται και τις επιπτώσεις που δηµιουργεί ο SEPA, για τις
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τράπεζες. Συγκεκριµένα εγκρίθηκαν από την ΕΕΤ:
■

Οι γενικές αρχές πολιτικής για τη µείωση χρήσης των µετρητών και την
ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πληρωµών.

■

Όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας (εµπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες) θα πρέπει να είναι προσβάσιµα µέσω
της ∆ΙΑΣ ως άµεσα ή έµµεσα µέλη. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίσιµη θεωρείται και η συµβολή της Τράπεζας της Ελλάδος.

■

Η εταιρεία ∆ΙΑΣ θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στην κάλυψη των
αναγκών του τραπεζικού µας συστήµατος για τη διεκπεραίωση των εντός
Ελλάδας µεταφορών πιστώσεων (οι οποίες υπολογίζεται ότι καλύπτουν
άνω του 90% επί του συνόλου των µεταφορών πιστώσεων) και άµεσων χρεώσεων (οι οποίες υπολογίζεται ότι καλύπτουν άνω του 99,9% επί του συνόλου των άµεσων χρεώσεων), στηριζόµενη σε δύο βασικές αρχές:
■

διατήρηση του παγίου αλλά και ανά συναλλαγή κόστους όσο το δυνατό
χαµηλότερα, και

■

προσαρµογή των µηνυµάτων και του χρησιµοποιούµενου λογισµικού
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της µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι αντίστοιχος µε αυτόν που αναπτύσσουν τα Πανευρωπαϊκά Γραφεία Συµψηφισµού (PE-ACH).
■

Η λειτουργία της ∆ΙΑΣ για την τεχνική σύνδεση ή συµµετοχή της σε ένα
ή περισσότερα PE-ACH θα αποφασιστεί σε ύστερο στάδιο, όταν τα επιχειρηµατικά δεδοµένα θα είναι πιο σαφή.

■

Σχετικά µε τις κάρτες πληρωµών, θα πρέπει η ΕΕΤ να προετοιµάσει ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε το Chip και το PΙΝ, το οποίο θα αξιοποιήσει κατά την κρίση της η κάθε τράπεζα. Η περαιτέρω ενηµέρωση και εκπαίδευση
των πελατών/κατόχων στη χρήση και διαχείριση του EMV και του PIN, καθώς και στη χρήση των νέων ATM και POS, θα αποτελέσει φροντίδα της
κάθε τράπεζας, στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής της πολιτικής.

¶ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ¢ËÌﬁÛÈÔ
Î·È ÙÈ˜ ¢∂∫√

■

Υπογράφηκε µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και τέθηκε σε
εφαρµογή η Σύµβαση Είσπραξης Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων
(ΦΕΦΠ), µέσω του διατραπεζικού συστήµατος DiasDebit. Συνολικά συµµετέχουν 22 πιστωτικά ιδρύµατα.

■

Υπεγράφη η παράταση της σύµβασης καταβολής επιδοτήσεων του ΕΟΜΜΕΧ
για το πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ» µέχρι 11.9.2006.

■

Υπεβλήθη νέα πρόταση των τραπεζών προς το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών αναφορικά µε την επαναδιαπραγµάτευση των όρων της Σύµβασης Καταβολής Αποδοχών, µεταξύ ΕΕΤ και ∆ηµοσίου.

■

Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση της Σύµβασης του ΟΤΕ, η οποία έχει σκοπό
να ενεργοποιήσει τη νέα λειτουργία Ακύρωσης Άµεσης Χρέωσης και προβλέπεται να τεθεί σε εφαρµογή την 15η Ιανουαρίου 2006.

¶ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ e-banking ÛÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·
ÙÔ˘ e-business forum Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διατραπεζικών εκδηλώσεων σε επαρχιακές πόλεις
για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των παραγωγικών τάξεων, σχετικά µε
τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ηλεκτρονική τραπεζική στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκαν στη Χαλκίδα, την Κόρινθο, τα Χα-
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νιά, το Ηράκλειο και κατέληξαν στο Βόλο. Κατά τις εκδηλώσεις προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα, µε βάση τα οποία καταρτίστηκαν προτάσεις προς τις τράπεζες
που δραστηριοποιούνται στο χώρο του e-banking.

¶ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ e-banking ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓﬁ ÌÂ ‰È·ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜

Οι τράπεζες συνεργάστηκαν µε την ΕΕΤ και πραγµατοποίησαν τις εξής διατραπεζικές προωθητικές ενέργειες:
■

Ολοσέλιδη καταχώρηση στον Τύπο για το internet banking.
Η δηµοσίευση της ολοσέλιδης καταχώρησης ξεκίνησε στις 11/06 καλύπτοντας µία χρονική περίοδο 4 εβδοµάδων.

■

Παρουσία στα portals (π.χ. in.gr, flash.gr) / ∆ιαφήµιση στο internet µε online καµπάνια.

■

Επίσης δηµοσιεύτηκε άρθρο στο τεύχος Ιουλίου της έκδοσης «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – The Economist» σχετικά µε το e-banking.

¶ÚﬁÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ e-banking

Με στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση της απάτης κατά τις συναλλαγές µέσω e-banking πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
■

Συγκρότηση οµάδας εργασίας για τη δηµιουργία ενηµερωτικού υλικού
σχετικά µε την πρόληψη της απάτης κατά τις συναλλαγές του e-banking.

■

∆ηµιουργία λίστας µε ονόµατα αρµοδίων από όλες τις τράπεζες (internet
fraud contact list), οι οποίοι σε περιπτώσεις κρουσµάτων απάτης µέσω
internet θα επικοινωνούν και θα ενηµερώνουν τους συναδέλφους τους άλλων τραπεζών.

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

Με στόχο την πρόληψη και την αντιµετώπιση της απάτης κατά τις συναλλαγές στα
ΑΤΜ, πραγµατοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
■

∆ηµιουργήθηκε η µακέτα ενηµερωτικού διατραπεζικού φυλλαδίου µε συµβουλές προς τους συναλλασσοµένους στα δίκτυα ΑΤΜ των τραπεζών, την
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οποία θα προµηθεύονται για να τυπώσουν οι τράπεζες, σε όσα αντίτυπα
επιθυµούν. Το περιεχόµενο του ενηµερωτικού φυλλαδίου έγινε επανειληµµένα ολοσέλιδη καταχώρηση στον Ηµερήσιο Τύπο.
■

∆ηµιουργήθηκε λίστα µε ονόµατα αρµοδίων από όλες τις τράπεζες (contact
persons), οι οποίοι επικοινωνούν άµεσα σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό
κρούσµα απάτης στα ΑΤΜ.

■

∆ηµιουργήθηκε και συντηρείται από την ΕΕΤ βάση πληροφοριών µε τα
κρούσµατα απάτης στα ΑΤΜ από το 2003 µέχρι σήµερα. Αναφερόµενες σε
αυτή τη βάση οι τράπεζες τεκµηρίωσαν την κατηγοριοποίηση των ΑΤΜ
τους, την οποία συµπεριέλαβαν στην έκθεση που υπέβαλαν στην Α∆ΑΕ το
Σεπτέµβριο 2005. Το εν λόγω αρχείο θα ενηµερώνεται κάθε τρίµηνο µε στοιχεία που θα αποστέλλουν οι τράπεζες προς την ΕΕΤ, η οποία θα τα συγκεντρώνει και θα τα διαβιβάζει σε όλες τις τράπεζες για δική τους ενηµέρωση και µελέτη.

■

Οι τράπεζες ενηµέρωσαν την ΕΕΤ για τις οικονοµικές απώλειες του 2004
από κάρτες που αντιγράφηκαν σε ΑΤΜ της τράπεζας τους, σε ΑΤΜ άλλης
τράπεζας και στο εξωτερικό. Εφεξής αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο για καλύτερη ενηµέρωση των ∆ιοικήσεων των τραπεζών σχετικά µε την έκταση του
προβλήµατος.

■

Οργανώθηκαν δύο ηµερίδες µε εξειδικευµένες εταιρείες, προκειµένου να
ενηµερωθούν οι εκπρόσωποι των τραπεζών για τους µηχανισµούς αποτροπής αντιγραφής καρτών που διαθέτουν στην αγορά. Στις ηµερίδες συµµετείχαν εκπρόσωποι τραπεζών, της Αστυνοµίας, της Α∆ΑΕ, του Τραπεζικού
Μεσολαβητή και της Τράπεζας της Ελλάδος.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂ˘Úˆ·˚Î‹˜ ‚¿ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜
ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË Î·ÚÙÒÓ

Στο πλαίσιο του EPC αποφασίστηκε η δηµιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων για την καταπολέµηση της απάτης µε τη χρήση καρτών. Η ΕΕΤ υπέβαλε τις παρατηρήσεις για το Project Management Plan της δηµιουργίας της βάσης, την οποία
απέστειλε στον Πρόεδρο της Οµάδας Εργασίας Καρτών του EPC.

88

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - EAST

■

Συγκεντρώθηκαν και εστάλησαν στην European ATM Security Team
(EAST) οι απαντήσεις σε ερωτηµατολόγιο που αφορούσε την ασφάλεια των
ΑΤΜ, το οποίο εκπόνησε η EAST σε συνεργασία µε το Commission Fraud
Prevention Expert.

■

Εστάλησαν στην EAST τα στατιστικά στοιχεία για τις απάτες στα ΑΤΜ κατά το έτος 2005.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ¢π∞™ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ

■

Μετά από αίτηµα τράπεζας, ζητήθηκε από τη ∆ΙΑΣ να εξετάσει τη δυνατότητα αλλαγής των κλειδιών κρυπτογράφησης και την προσαρµογή τους
στα πρότυπα που εφαρµόζουν οι διεθνείς οργανισµοί VISA και MasterCard
στις διενεργούµενες συναλλαγές µεταξύ τραπεζών και ∆ΙΑΣ, µέσω ΑΤΜ.

■

Μετά από αίτηµα των µελών της επιτροπής για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της απάτης στα µέσα και τα συστήµατα πληρωµών, ζητήθηκε από
τη ∆ΙΑΣ να µελετήσει το θέµα, ώστε να γίνει επέκταση του συστήµατος
Diascheque, προκειµένου να καταχωρούνται και να ελέγχονται οι µεταχρονολογηµένες επιταγές χωρίς όµως να συµψηφίζονται.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ∆∂πƒ∂™π∞™ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ

Στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του οικονοµικού εγκλήµατος στα µέσα και τα συστήµατα πληρωµών ανατέθηκε στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ να µελετήσει και να δηµιουργήσει µια βάση παρακολούθησης καταγγελιών συµβάσεων µε εµπόρους. Η βάση ολοκληρώθηκε και ξεκινά τη λειτουργία της στο πρώτο τρίµηνο του 2006. Το τελευταίο
δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ζήτησε από τις τράπεζες να ορίσουν εκπροσώπους, οι οποίοι θα ενηµερώνουν και θα έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα της βάσης. Η βάση µετονοµάστηκε σε Σύστηµα Καταγγελθεισών Συµβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ) που Αποδέχονται Συναλλαγές Καρτών και έγινε πλήρης παρουσίαση
του προγράµµατος σε όλους τους αρµοδίους των τραπεζών από τους εκπροσώπους
της εταιρείας.
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™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕΤ µε την Ελληνική Αστυνοµία για την αντιµετώπιση του οικονοµικού εγκλήµατος στα µέσα και συστήµατα πληρωµών και
στην ηλεκτρονική τραπεζική, έγιναν τα εξής:
1) Ζητήθηκε να οριστεί αρµόδιος εκπρόσωπος στη Financial Crime Unit της
Europol.
2) Πραγµατοποιήθηκε κοινή σύσκεψη της αρµόδιας επιτροπής µε εκπροσώπους
της Αστυνοµίας, όπου συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί και αφορούν τις απάτες και από τις δύο πλευρές.
3) Ζητήθηκε να ορίσει η Αστυνοµία µόνιµους εκπροσώπους στις αρµόδιες επιτροπές της Ένωσης, ώστε να υπάρξει αλληλοενηµέρωση και αλληλοβοήθεια µε
την Αστυνοµία, όπως άλλωστε γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
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Ε. Νοµικά θέµατα
™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2331/1995 Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜
ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫
Η ΕΕΤ, τον Ιανουάριο του 2005, απέστειλε παρατηρήσεις για το ως άνω σχέδιο νόµου, οι
κυριότερες από τις οποίες αφορούσαν, µεταξύ άλλων, την ποινικοποίηση της παράλειψης αναφοράς ύποπτης συναλλαγής από βαριά αµέλεια, την ένταξη στο πεδίο εφαρµογής του νόµου του συνόλου των εγκληµάτων που συνδέονται µε παραβάσεις του φορολογικού δικαίου, την ενσωµάτωση της Ειδικής Σύστασης VII (wire transfers) της
FATF, την έµµεση αναφορά στην εισηγητική έκθεση ότι τα τµήµατα private banking
ενέχονται σε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Στο σχέδιο νόµου που κατατέθηκε τελικά στη βουλή το Νοέµβριο του 2005 και ψηφίστηκε (ν. 3424/2005) ελήφθησαν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις της ΕΕΤ και µερικές έγιναν αποδεκτές, όπως η µη ποινικοποίηση της παράλειψης αναφοράς ύποπτης συναλλαγής από βαριά αµέλεια.

¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ
Î·È ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
Η ΕΕΤ υπέβαλε παρατηρήσεις για το νοµοσχέδιο αυτό, στο οποίο, µεταξύ άλλων, προβλέφθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1003 Κπολ∆, όπου για τον υπερθεµατισµό για λογαριασµό τρίτου απαιτείται η εκ των προτέρων κατάθεση ειδικού πληρεξουσίου. Η
ΕΕΤ πρότεινε την κατάθεση γενικού πληρεξουσίου, η οποία όµως δεν έγινε αποδεκτή.
Το θέµα τελικά επιλύθηκε µε την έκδοση σχετικής οδηγίας από τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο (εγκύκλιος 20, αρ. πρωτ. 1043/22.6.2005).

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 3310/2005 «ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË
ÙË˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
Û‡Ó·„Ë˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ»
Εκπονήθηκε διεξοδικό κείµενο παρατηρήσεων για την εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 3310/2005, από το οποίο προέκυπτε, µε σαφήνεια και εκτενή επιχειρηµατολογία, ότι υπάρχει ήδη σε ισχύ πλέγµα διατάξεων, σε απόλυτη αρµονία µε το ισχύον
κοινοτικό δίκαιο, που διασφαλίζει πλήρως τη διαφάνεια, αφενός στη συµµετοχή σε
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ένα πιστωτικό ίδρυµα, αφετέρου στη συµµετοχή των πιστωτικών ιδρυµάτων σε άλλες επιχειρήσεις, ενώ η εφαρµογή του ν. 3310/2005 θα επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα στο ∆ηµόσιο και στη συνεργασία του µε τα πιστωτικά ιδρύµατα. Με το κείµενο αυτό προτεινόταν η θέσπιση ειδικών εξαιρέσεων για τα πιστωτικά ιδρύµατα. Το
κείµενο εγκρίθηκε από ειδική οµάδα εργασίας.
Μετά την τροποποίηση του ανωτέρω νόµου από το ν. 3414/2005 συντάχθηκε νέο
κείµενο παρατηρήσεων, από το οποίο προκύπτει ότι παραµένουν σε ισχύ διατάξεις
που έχουν επιπτώσεις στις τράπεζες και πιθανόν να δηµιουργήσουν κατά την εφαρµογή τους δυσλειτουργίες και πρακτικές δυσκολίες.

∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 1665/1986

Εξετάστηκε από την ΕΕΤ σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του ν. 1665/1986 περί
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Με το νοµοσχέδιο αυτό συµβάσεις χρηµατοδοτικής µισθώσεως (leasing) θα µπορούν να συνάπτουν πλέον και τα πιστωτικά ιδρύµατα. Η
ΕΕΤ συµφώνησε µε το σχέδιο νόµου και υπέδειξε συγκεκριµένες βελτιώσεις. Το
σχέδιο νόµου έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2844/2000 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ¯ÒÚËÛË
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ

Η ΕΕΤ εκπόνησε σχετικό υπόµνηµα, στο οποίο επισηµαίνεται η ανάγκη επανεξέτασης της σκοπιµότητας των διατάξεων των άρθρων 11 έως 15 του παραπάνω νόµου και πρότεινε συγκεκριµένες τροποποιήσεις του στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης του δικαίου της αναγγελίας του ΑΚ και της αναγκαιότητας για περαιτέρω
µείωση του κόστους της δηµοσίευσης.
Σχετική πρόταση υποβλήθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Μετά από διαβουλεύσεις στελεχών του Υπουργείου και της ΕΕΤ προκρίθηκε η κατάργηση των εν λόγω
διατάξεων. Κατόπιν τούτου η ΕΕΤ εκπόνησε νέο σχέδιο νόµου µε σχετική εισηγητική έκθεση για την κατάργηση των άρθρων 11 έως 15 του ν. 2844/2000, το οποίο
θα υποβληθεί στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.
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∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

Η επιτροπή για θέµατα ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου της ΕΕΤ συνέχισε
την επεξεργασία θεµάτων που εξετάζει η Επιτροπή Τραπεζικής Τεχνικής και
Πρακτικής του ∆ΕΕ. Κατά προτεραιότητα εξετάστηκαν τα σχέδια αναθεώρησης
των οµοιόµορφων κανόνων για τις Ενέγγυες Πιστώσεις Νο 500 (UCP 500), και
απεστάλησαν σχετικές παρατηρήσεις µέσω της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής
του ∆ΕΕ. Όπως είναι γνωστό η ΕΕΤ εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του ∆ΕΕ στην Επιτροπή Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτικής του ∆ιεθνούς
Εµπορικού Επιµελητηρίου.
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ΣΤ. Ασφάλεια τραπεζικών συναλλαγών και τραπεζών
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
Î·È ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 2331/1995 Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÛÙËÓ √‰ËÁ›· 2001/97/∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë
ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÛÎÔﬁ
ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

Ο ρόλος της ΕΕΤ, ως φορέα εκπροσώπησης των εγκατεστηµένων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων-µελών της συνίσταται, µεταξύ αρκετών άλλων, στο να παρεµβαίνει κατά το στάδιο επεξεργασίας του ρυθµιστικού πλαισίου µε στόχο την άρτια διαµόρφωση των διατάξεών του. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη από τον Ιανουάριο του
2005, η ΕΕΤ επεξεργάστηκε και απέστειλε στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών τις παρατηρήσεις της στο σχέδιο νόµου και την εισηγητική έκθεση για την
«Τροποποίηση, συµπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995».
Μια γενική παρατήρηση της ΕΕΤ ως προς το πνεύµα που διέπει το συγκεκριµένο
αρχικό σχέδιο νόµου, είναι πως σε ορισµένες περιπτώσεις ο έλληνας νοµοθέτης
σπεύδει να ενσωµατώσει στο εθνικό δίκαιο διατάξεις κοινοτικού δικαίου, οι οποίες
τελούν ακόµα υπό διαµόρφωση, την ίδια στιγµή που καθυστέρησε πέραν των δύο
ετών την ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ. Ειδικότερα:
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■

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου, ποινικοποιείται για
πρώτη φορά η από βαριά αµέλεια (και όχι δόλο ή πρόθεση) παράλειψη αναφοράς ενδεχόµενης ύποπτης συναλλαγής από υπάλληλο των προσώπων
του άρθρου 2α παράγραφος 1 ή από άλλο υπόχρεο πρόσωπο προς αναφορά
ύποπτων συναλλαγών. Μάλιστα προβλέπεται η επιβολή ποινής φυλάκισης
µέχρι δύο ετών, η οποία χαρακτηρίζεται στην εισηγητική έκθεση ως ήπια.
Ωστόσο ουδεµία αιτιολογία περιλαµβάνεται στην εισηγητική έκθεση για τη
σκοπιµότητα ποινικοποίησης ενός πειθαρχικού παραπτώµατος, ενώ η συγκεκριµένη ποινικοποίηση δεν έχει έρεισµα στη σχετική Οδηγία.

■

Με την παράγραφο 1, στοιχεία 2 και 3 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου
εντάσσεται πλέον στον ορισµό της εγκληµατικής δραστηριότητας το σύνολο των κακουργηµάτων και πληµµεληµάτων, εφόσον από την τέλεσή τους
προκύπτει περιουσία τουλάχιστον 4.000 ευρώ. Συνεπώς, στον ορισµό
εντάσσεται πλέον και το σύνολο σχεδόν των εγκληµάτων που συνδέονται
µε την παράβαση του φορολογικού δικαίου. Με τη διάταξη αυτή είναι εµφανές ότι επιχειρείται η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία του άρθρου
1 της Απόφασης-πλαισίου 2001/500/∆ΕΥ. Ωστόσο στην εισηγητική έκθεση

του νοµοσχεδίου δεν υπήρχε αναφορά στην Απόφαση αυτή, ούτε άλλη αιτιολόγηση της καθολικής διεύρυνσης της έννοιας της εγκληµατικής δραστηριότητας.
■

Το σχέδιο νόµου προβλέπει την ενσωµάτωση ορισµένων από τις ειδικές συστάσεις της FATF, πλην όµως θα ήταν προτιµότερο να επιδιωχθεί η ενιαία
ενσωµάτωσή τους από όλα τα κράτη-µέλη της Κοινότητας, για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής τους από αυτά και συνεπώς ίσων όρων ανταγωνισµού. Ειδικότερα, αναφορικά µε την Ειδική Σύσταση VII (Wire Transfers),
η οποία ήδη εφαρµόζεται στα εγκατεστηµένα στη χώρα µας πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, ύστερα από την έκδοση σχετικής εγκυκλίου ∆ιοίκησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται σχέδιο Κανονισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου στόχος είναι η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαίας έννοµης τάξης και η ενιαία εφαρµογή σε αυτήν της έννοιας και των σχετικών κανόνων
πληροφόρησης που προβλέπει το ερµηνευτικό κείµενο της FATF για τις «εγχώριες µεταφορές χρηµατικών ποσών».

■

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 προβλέπεται η καθιέρωση υποχρέωσης
ορισµού για κάθε «χρηµατοπιστωτικό όµιλο» ενός διευθυντικού στελέχους
ως συντονιστή για τη διασφάλιση της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων των επιµέρους εταιρειών του εν λόγω οµίλου. Επειδή όµως δεν υπάρχει
ορισµός του οµίλου στην ελληνική νοµοθεσία, είναι αναγκαίο να συµπεριληφθεί στους ορισµούς του νοµοσχεδίου η έννοια του «χρηµατοπιστωτικού
οµίλου», καθώς και ο καθορισµός συγκεκριµένων και αντικειµενικών κριτηρίων για τον προσδιορισµό της έννοιας «µεγαλύτερη εταιρεία του οµίλου». Αλλιώς η σχετική διάταξη θα είναι αόριστη και θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήµατα κατά την εφαρµογή του νόµου.

Ο νόµος 3424/13.12.2005 που ψηφίστηκε τελικά τροποποίησε αρκετά από τα σηµεία
που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο νόµου, και επί των οποίων η ΕΕΤ υπέβαλε τις παρατηρήσεις της. Επιπλέον, η ΕΕΤ θα εξακολουθεί να συµµετέχει µε εκπρόσωπό της
στον αρµόδιο εθνικό φορέα του άρθρου 7 του ν. 2331/1995, καθώς έχει κριθεί ότι ο
τραπεζικός τοµέας αποτελεί το βασικό πυλώνα του µηχανισµού παρακολούθησης
ύποπτων συναλλαγών και η µεγάλη πλειονότητα των αναφορών προς αυτόν τον
φορέα προέρχεται από τις τράπεζες.
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¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô

Το 2005 υπήρξε, όπως προαναφέρθηκε, έτος ανάληψης σηµαντικών πρωτοβουλιών
για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού θεσµικού και ρυθµιστικού πλαισίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Ειδικότερα, τα θέµατα που απασχόλησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα κατά το
2005 ήταν:
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■

το νέο ερµηνευτικό κείµενο της FATF για την Ειδική Σύσταση VII (ηλεκτρονικές µεταφορές χρηµατικών ποσών),

■

oι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας (έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου),

■

η διαβούλευση και προώθηση των θέσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά
τη διαδικασία υιοθέτησης της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,

■

η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας σε σχέση µε τις τυπολογίες απατών στα µέσα και τα συστήµατα πληρωµών,

■

η διαβούλευση και προώθηση των θέσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά
τη διαδικασία υιοθέτησης της πρότασης Κανονισµού (COM (2005) 603 τελικό), για τις πληροφορίες σχετικά µε τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών,

■

οι θέσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το
θέµα των περιοριστικών µέτρων που επιβάλλει στις αλλοδαπές τράπεζες ο
σχετικός νόµος των ΗΠΑ (Patriot Act),

■

η υιοθέτηση µέτρων για την εξειδίκευση ορισµένων διατάξεων της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ, στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας,

■

το σχέδιο συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή της
Ειδικής Σύστασης της FATF VIII (µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί) στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

■

η εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών σε εξ αποστάσεως συναλλαγές
και οι πιθανές αρνητικές συνέπειες για το ηλεκτρονικό εµπόριο (ερωτηµατολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των προβλέψεων του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ).

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ Ó. 2331/1995

Η ΕΕΤ συµµετείχε και το 2005 στις συνεδριάσεις της εν λόγω εθνικής επιτροπής
που έχει ως αντικείµενο τη συγκέντρωση, διερεύνηση και αξιολόγηση των αναφορών που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους υπόχρεους φορείς (πιστωτικά ιδρύµατα,
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, χρηµατιστηριακές εταιρείες κ.λπ.) ως ύποπτες
συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Η µεγάλη
πλειονότητα των αναφορών αυτών προέρχονται από το τραπεζικό σύστηµα, κάτι
που καταδεικνύει τη συστηµατική και αποτελεσµατική εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Η Επιτροπή, αφού διερευνήσει κάθε σχετική
αναφορά, είτε τη θέτει στο αρχείο είτε την αξιολογεί ως ύποπτη και µε σχετικό αιτιολογηµένο πόρισµα η υπόθεση παραπέµπεται στις αρµόδιες δικαστικές αρχές για
τις δέουσες ενέργειες.

¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ı· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛÔÌ¤ÓÔ˘˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·

Η ΕΕΤ ανέλαβε, σε συνεργασία µε τους Compliance Officers των τραπεζών-µελών
της, τη σύνταξη διατραπεζικού ενηµερωτικού φυλλαδίου προς τους συναλλασσοµένους για την ανάγκη συνεργασίας τους κατά την παροχή στοιχείων στα πιστωτικά ιδρύµατα.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου του 2006 αναµένεται να ολοκληρωθεί το
φυλλάδιο, καθώς και η µετάφρασή του στα αγγλικά.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ·ﬁ ÙËÓ ∆∂πƒ∂™π∞™

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονοµικών των ΗΠΑ έχουν συγκροτήσει και διαχειρίζονται βάσεις δεδοµένων, οι οποίες περιέχουν αναλυτικά ατοµικά
στοιχεία προσώπων, οργανισµών και εταιρειών για τα οποία εφαρµόζονται περιοριστικά µέτρα (financial sanctions) και είναι προσβάσιµες µέσω διαδικτύου.
Η ΕΕΤ, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους των τραπεζών για την εφαρµογή του νόµου 2331/1995 και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, εξέτασε την πιθανότητα ανάπτυξης υπηρεσίας
ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης κυρώσεων. Με την υπηρεσία αυτή οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στο σύνολο των πληροφοριών που
περιλαµβάνονται στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ, χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
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Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί συνίσταται σε δύο φάσεις:
(·) τη δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, και
(‚) την εξέταση της πιθανότητας ανάπτυξης ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης περιοριστικών µέτρων.
Στην πρώτη η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ διαµόρφωσε και απέστειλε στις τράπεζες ένα ενιαίο αρχείο, το οποίο περιλαµβάνει τις δύο παραπάνω λίστες και διαθέτει συγκεκριµένη
ονοµατολογία, κρυπτογράφηση και γραµµογράφηση, ενώ στη δεύτερη φάση θα διερευνηθεί η πιθανότητα ανάπτυξης εφαρµογής που θα λειτουργεί σε πραγµατικό
χρόνο και θα µπορεί να προσαρµοστεί στις υφιστάµενες µηχανογραφικές εφαρµογές των τραπεζών.

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

Το ευρετήριο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος έχει διπλό στόχο. Αφενός
µεν να αποτελέσει ένα χρήσιµο βοήθηµα µε την προβολή και καταγραφή της συνολικής παρουσίας του τραπεζικού συστήµατος της χώρας µας, και αφετέρου να συµβάλει µε την παρουσίαση του κωδικού HEBIC για κάθε κατάστηµα, στην προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν οι τράπεζες για την καθιέρωση του ΙΒΑΝ.
Η ΕΕΤ, σε συνεργασία µε τις τράπεζες που λειτουργούν στη χώρα µας, εκδίδει κάθε τρίµηνο το Ευρετήριο HEBIC στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το οποίο περιέχει τον επταψήφιο κωδικό HEBIC, καθώς και άλλα στοιχεία του καταστήµατος
για το σύνολο των καταστηµάτων της κάθε τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, παραλαµβάνει σε τριµηνιαία βάση τα σχετικά στοιχεία κάθε τράπεζας, τα ενοποιεί και τα επεξεργάζεται αναλόγως, προκειµένου να επιτευχθεί οµοιόµορφη και ορθή αποτύπωση των εγγραφών.
Το Ευρετήριο παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ. Μετά από αίτηµα του οργανισµού SWIFT για ένταξη στοιχείων του Ευρετηρίου HEBIC στη βάση του οργανισµού Bic Database Plus, η ΕΕΤ διαµόρφωσε νέο αρχείο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του SWIFT, το οποίο µετά την αρχική ένταξή του στις αρχές του 2006 θα
επικαιροποιείται αντιστοίχως ανά τρίµηνο.
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º˘ÛÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ

Το θέµα της φυσικής ασφάλειας των τραπεζικών καταστηµάτων από ληστείες και
άλλου τύπου παραβιάσεις παρακολουθείται συστηµατικά από την ΕΕΤ, η οποία συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και ενηµερώνει σχετικά τις τράπεζες-µέλη της. Η ΕΕΤ συµµετέχει µε εκπρόσωπό της στην
αρµόδια οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας που διερευνά
και συζητά διάφορα σχετικά θέµατα, αντλώντας πληροφόρηση αναφορικά µε τις
διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις. Παράλληλα, η ΕΕΤ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συµπλήρωση της ετήσιας εµπιστευτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας σε σχέση µε τις ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις των τραπεζών κατά τη
διάρκεια του 2004.
Κατά τη διάρκεια του 2004 η τάση που διαµορφώθηκε στους σχετικούς δείκτες
έδειξε ότι:
■

Οι ληστείες και παραβιάσεις των τραπεζικών καταστηµάτων της χώρας µας
µειώθηκαν, έναντι του 2003, κατά 15% (έναντι αύξησης 1% στις υπόλοιπες
27 ευρωπαϊκές χώρες που αποστέλλουν στοιχεία), και

■

ο δείκτης κινδύνου ληστειών για τις τράπεζες της χώρας µας µειώθηκε,
έναντι του 2003, κατά 14% (έναντι µείωσης 6% στις υπόλοιπες 27 ευρωπαϊκές χώρες που αποστέλλουν στοιχεία).
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Ζ. Τραπεζικές εργασίες
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ªª∂
ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ¶∂¶ ÙÔ˘ °’ ∫¶™

Σε συνεργασία ΕΕΤ, τραπεζών και ΥΠΟΙΟ, οριστικοποιήθηκαν τα θεσµικά και συµβατικά κείµενα για την ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύµατα του ρόλου του τελικού δικαιούχου σε προγράµµατα ενίσχυσης ΜΜΕ στα πλαίσια των ΠΕΠ του Γ΄
ΚΠΣ και συγκεκριµένα:
■

της ΚΥΑ-πλαισίου

■

του κώδικα δεοντολογίας που θα εφαρµοστεί µεταξύ των τραπεζών

■

της σύµβασης συνεργασίας ΥΠΟΙΟ – Τελικού ∆ικαιούχου (τράπεζας)

■

της σύµβασης συνεργασίας Τελικού ∆ικαιούχου – Επενδυτή

■

της ΚΥΑ-προκήρυξης

■

των ενηµερωτικών οδηγών.

Παράλληλα η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε τη ΜΟ∆ ΑΕ, για την ανάπτυξη του ολοκληρωµένου πληροφοριακού προγράµµατος (χρονοδιάγραµµα έναρξης και υλοποίησης
του έργου, οριστικοποίηση εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης του προγράµµατος,
ρόλοι χρηστών, εκπαίδευση κ.λπ.), µέσω του οποίου θα πραγµατοποιηθεί η διαχείριση του προγράµµατος.
Σηµειώνεται ότι στον 3ο κύκλο ενίσχυσης ΜΜΕ εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους
και θα συµµετάσχουν 17 τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ, οι οποίες θα διαθέσουν στο επενδυτικό κοινό 1.836 καταστήµατα, που θα λειτουργήσουν ως κέντρα “one-stopshop” για τους επενδυτές.
Πέραν αυτών η ΕΕΤ εξέτασε και έλυσε ζητήµατα που αφορούσαν την πορεία του
1ου και 2ου κύκλου προγραµµάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ στις θεµατικές ενότητες
«Μεταποίηση» και «Τουρισµός» σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.

™˘ÌÚ¿ÍÂÈ˜ ¢ËÌﬁÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ∆ÔÌ¤·
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2005 δηµοσιεύτηκε ο νόµος 3389/2005 για τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, µε τον οποίο καθορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο και προβλέπονται οι αναγκαίες επιµέρους ρυθµίσεις για τη σύµπραξη του δηµόσιου τοµέα
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και των ιδιωτών στην εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών που εµπίπτουν
στους τοµείς αρµοδιότητας ή δραστηριότητας του πρώτου.
Τα οφέλη των Σ∆ΙΤ είναι πολλά (υψηλή ποιότητα κατασκευής έργων, ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών, µεταφορά τεχνογνωσίας, αύξηση παραγωγικότητας, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας) και έχουν καταδειχτεί µε την επιτυχή
εφαρµογή του θεσµού αυτού διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, µε τα έργα της Αττικής Οδού, του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Με
το νόµο αυτό επιδιώκεται η συστηµατοποίηση της συνεργασίας του δηµόσιου τοµέα
και των ιδιωτών στην εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών που παραδοσιακά εµπίπτουν στους τοµείς αρµοδιότητας ή δραστηριότητας του ∆ηµοσίου, µε τη θέσπιση ενός θεσµικού περιβάλλοντος υλοποίησης συµπράξεων που θα είναι ασφαλές, αποτελεσµατικό και αποδοτικό τόσο για το δηµόσιο τοµέα όσο και για τους
συµµετέχοντες ιδιώτες.
Ο νοµοθέτης αναγνώρισε τη σηµασία του ρόλου του τραπεζικού συστήµατος και θέσπισε σειρά ρυθµίσεων που καθιερώνουν την αποφασιστική συµµετοχή των τραπεζών ήδη από το στάδιο των διαδικασιών ανάθεσης, αλλά και στοχεύουν στην εισαγωγή µηχανισµών βέλτιστης κατανοµής κινδύνων (risk allocation) µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, είτε σε επίπεδο κεντρικού φορέα υλοποίησης είτε
σε επίπεδο σύµβασης σύµπραξης.
Τα βασικά σηµεία του νόµου έχουν ως εξής:
(·) ¶Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
Προσδιορίζονται οι δηµόσιοι φορείς που περιλαµβάνονται στην έννοια του «∆ηµόσιου Τοµέα» και στους οποίους επιτρέπεται να συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης εξ
επαχθούς αιτίας µε ιδιωτικούς φορείς για θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων
τους. Οι ιδιωτικοί φορείς συµµετέχουν στις εν λόγω συµβάσεις µόνο µέσω εταιρειών ειδικού σκοπού, οι οποίες συνιστώνται από αυτούς αποκλειστικά για τους σκοπούς της σύµπραξης, εδρεύουν στην Ελλάδα και λειτουργούν σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιρειών. Στις διατάξεις του νόµου δύναται επίσης
να υπάγονται και παρεπόµενες των συµβάσεων σύµπραξης συµφωνίες που συνάπτουν τρίτα πρόσωπα µε τους δηµόσιους φορείς ή τις εταιρείες ειδικού σκοπού.
Προκειµένου µια σύµπραξη να υπαχθεί στις διατάξεις του νόµου θα πρέπει να έχει
ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του δηµόσιου φορέα βάσει νόµου ή σύµβασης, ο ιδιωτικός φορέας να αναλαµβάνει ουσιώδες µέρος των κινδύνων που συνδέονται µε την εκτέλεση
της σύµβασης σύµπραξης και να είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση των πόρων για
τη χρηµατοδότηση του αντικειµένου της σύµπραξης, καθώς επίσης το µέγιστο συνολικό συµβατικό προϋπολογιζόµενο κόστος του αντικειµένου της σύµπραξης να
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µην υπερβαίνει το ποσό των € 200.000.000 πλέον ΦΠΑ. Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του νόµου και συµπράξεων που δεν πληρούν µία ή περισσότερες από τις ανωτέρω αναφερόµενες
προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο νόµος δεν επιτρέπει την υποκατάσταση
ιδιωτών στη θέση του κράτους αναφορικά µε την άσκηση της ίδιας της δηµόσιας
εξουσίας και εξαιρεί από το αντικείµενο σύµπραξης τις δραστηριότητες που επιφυλάσσονται αποκλειστικά στο Κράτος σύµφωνα µε το Σύνταγµα, όπως η εθνική
άµυνα, η αστυνόµευση, η απονοµή της δικαιοσύνης και η εκτέλεση των ποινών.
(‚) ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› ÌË¯·ÓÈÛÌÔ› ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜
Προβλέπεται η σύσταση ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα –∆ΕΣ∆ΙΤ– στην οποία συµµετέχουν ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ως προεδρεύων, ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ο Υπουργός Ανάπτυξης καθώς και οι κατά περίπτωση συναρµόδιοι υπουργοί. Έργο της ∆ΕΣ∆ΙΤ είναι ο σχεδιασµός της πολιτικής για την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών µε τη
µέθοδο των συµβάσεων σύµπραξης και η λήψη αποφάσεων σχετικών µε την υπαγωγή συµπράξεων στις διατάξεις του νόµου, την υπαγωγή αυτών στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων και τη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στη χρηµατοδότηση του
αντικειµένου της σύµπραξης.
Προς το σκοπό της διάδοσης του θεσµού των συµπράξεων, της υποβοήθησης του έργου της ∆ΕΣ∆ΙΤ και της υποστήριξης των εµπλεκόµενων δηµόσιων και ιδιωτικών
φορέων κατά την ανάθεση και την εκτέλεση των συµβάσεων σύµπραξης ο νόµος,
κατά τα πρότυπα άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει την
σύσταση στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα – ΕΓΣ∆ΙΤ, στην οποία ανατίθενται όλες οι
αρµοδιότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της.
Η υπαγωγή συµπράξεων στις διατάξεις του νόµου γίνεται σύµφωνα µε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο νόµο µε απόφαση της ∆ΕΣ∆ΙΤ κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόµενου δηµόσιου φορέα. Αν και η αποφασιστική αρµοδιότητα ανήκει στη
∆ΕΣ∆ΙΤ, η ΕΓΣ∆ΙΤ έχει την πρωτοβουλία της κίνησης και του συντονισµού της
διαδικασίας υπαγωγής, αλλά και την ευθύνη παρακολούθησης της ορθής εφαρµογής της απόφασης υπαγωγής.
(Á) ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ·Ó¿ıÂÛË˜
Περιλαµβάνεται ειδικό κεφάλαιο σχετικά µε τις διαδικασίες ανάθεσης για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα που θα αναλάβει την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών µε σύµβαση σύµπραξης. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι γενικές αρχές, οι
οποίες διέπουν τις σχέσεις του δηµόσιου φορέα ως αναθέτουσας αρχής και των υποψήφιων στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και ενσωµατώνονται –µερικά– στην
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ελληνική έννοµη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών,
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι όποιες αβεβαιότητες ως προς το νοµικό καθεστώς που θα διέπει τις διαδικασίες ανάθεσης τέτοιου είδους συµβάσεων µετά τη λήξη της ισχύος των Οδηγιών 92/50/ΕΚ, 93/36/ΕΚ και 93/37/ΕΚ. Μνεία πρέπει να
γίνει στο ότι η εν λόγω µερική ενσωµάτωση επιτρέπει την προσφυγή και στην ευέλικτη και αποτελεσµατική διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.
(‰) ¶ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
Καθιερώνονται οι συµβάσεις σύµπραξης και τα παρεπόµενα σύµφωνα, όπως διαµορφώθηκαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης, ως το µόνο συµβατικό πλαίσιο που δεσµεύει τους εµπλεκόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, περιλαµβάνει δε διατάξεις που περιγράφουν το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων σύµπραξης, το
οποίο κρίνεται αναγκαίο για την απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.
Ιδιαίτερες ρυθµίσεις επιφυλάσσονται ως προς τη χρηµατοδότηση των συµπράξεων.
■

Προβλέπεται ότι η εταιρεία ειδικού σκοπού φέρει την ευθύνη και τον κίνδυνο της χρηµατοδότησης, αποδεικνύοντας τη διαθεσιµότητά της κατά
τους όρους των διαδικασιών ανάθεσης.

■

Απαριθµούνται ενδεικτικά οι πηγές χρηµατοδότησης της εταιρείας ειδικού
σκοπού.

■

∆ιασφαλίζεται ότι οι δανειστές θα συµµετέχουν εξαρχής ενεργά στη διαδικασία ανάθεσης.

■

Προβλέπεται η δυνατότητα συµµετοχής σε χρήµα ή σε είδος του δηµόσιου
φορέα στη χρηµατοδότηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµπραξης.

■

Καθιερώνεται η δυνατότητα του δηµόσιου φορέα να συνάπτει σχετικές
συµβάσεις απευθείας µε τους δανειστές της εταιρείας ειδικού σκοπού.

Τέλος, περιλαµβάνεται σειρά ειδικών ρυθµίσεων που σκοπό έχουν τη διευκόλυνση
υλοποίησης του αντικειµένου της σύµπραξης.

√ÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÊÔÚÂ›˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜

Η ΕΕΤ συµµετείχε στη διαβούλευση φορέων και υπέβαλε τις απόψεις και προτάσεις της στο ΥΠΟΙΟ στο πλαίσιο της οργάνωσης διαβούλευσης επιχειρηµατικότητας µε φορείς για την καταγραφή θεµάτων επιχειρηµατικότητας, των εργαλείων
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων και των προοπτικών δράσεων υπέρ της επιχειρηµατικότητας.

103

∞Ó·ÙÔÎÈÛÌﬁ˜ (Ó. 3259/2004)

Η ΕΕΤ σε συνεργασία µε τις τράπεζες ανταποκρίθηκε σε αίτηµα του ΥΠΟΙΟ σχετικά µε την πληροφόρηση των υπηρεσιών του Υπουργείου για τις ρυθµίσεις των
οφειλών δανείων όπως αυτά προέκυψαν µετά την εφαρµογή του νόµου από τα πιστωτικά ιδρύµατα.

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

Με πρωτοβουλία της ΕΕΤ πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων µε θέµα: Χρηµατοδότηση ΜΜΕ – Πρόσβασή τους στο Τραπεζικό σύστηµα – Λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ), στην οποία ενηµερώθηκαν οι συµµετέχοντες για το ρόλο του ΤΕΜΠΜΕ κατά τη συνεργασία του
µε τα πιστωτικά ιδρύµατα και για την πορεία προώθησης των προγραµµάτων του
προς όφελος των ΜΜΕ.
∆όθηκαν επίσης απαντήσεις αναφορικά µε διάφορα προβλήµατα που απασχολούν
τα µέλη των φορέων που συµµετείχαν στις σχέσεις τους µε το τραπεζικό σύστηµα
και ειδικότερα στις θεµατικές ενότητες: χρηµατοδότηση ΜΜΕ, τραπεζικά επιτόκια,
ηλεκτρονική τραπεζική, διαφάνεια συναλλαγών, θέµατα εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ,
εξυπηρέτηση πελατείας, κώδικας δεοντολογίας.
Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε γόνιµη και από τα δύο µέρη και προβλέπεται επανάληψή της στο εγγύς µέλλον.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂∂∆ - ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜

Η ΕΕΤ, µε στόχο την πλέον αποτελεσµατική συνεργασία ΤΕΜΠΜΕ – τραπεζών προς
όφελος των ΜΜΕ, υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις προτάσεις της για επαναπροσδιορισµό του ρόλου του Ταµείου Εγγυοδοσίας. Η υιοθέτηση των προτάσεων αυτών από το ΤΕΜΠΜΕ, πέραν των άλλων, γεννά βάσιµες προσδοκίες για την επίτευξη των στόχων του Ταµείου, γεγονός που θα συµβάλει στη µεγαλύτερη δυνατή χορήγηση εγγυήσεων και σε µεγαλύτερη απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.
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∂ıÓÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (∂™ª∂)

Η ΕΕΤ συµµετείχε στις εργασίες του Εθνικού Συµβουλίου Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), όπου και υπέβαλε τις θέσεις και προτάσεις της, µε σκοπό να συνδράµει την προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη στήριξη των ΜΜΕ και
την προώθηση ενός νέου πλαισίου ανάπτυξής τους. Στο πλαίσιο αυτό και λαµβανοµένων υπόψη:
■

των αλλαγών που θα επέλθουν στο ρυθµιστικό πλαίσιο των τραπεζών και
αφορούν ΜΜΕ (διαδικασίες χορήγησης δανείων–Basel II, ενιαίος χώρος
πληρωµών–SEPA, κώδικας συµπεριφοράς µεταξύ πιστωτικών ιδρυµάτων
και ΜΜΕ κ.λπ.), καθώς και

■

της πληµµελούς ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών
·. τόσο για τα υφιστάµενα όσο και τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία
(leasing, factoring κ.λπ.),
‚. για τις προσφερόµενες νέες δυνατότητες εξυπηρέτησής τους µε σύγχρονα µέσα (phone-banking, e-banking), αλλά και
Á. για τους προσφερόµενους τρόπους κάλυψης των υποχρεώσεών τους
προς τρίτους µέσω τραπεζικών υπηρεσιών (ηλεκτρονική καταβολή των
εργοδοτικών εισφορών, του ΦΠΑ, της µισθοδοσίας υπαλλήλων κ.λπ.),

η ΕΕΤ πρότεινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός
προγράµµατος ενηµέρωσης των επιχειρηµατιών σχετικά µε τα παραπάνω, χρηµατοδοτούµενο, εάν είναι εφικτό, από το ΕΠΑΝ. Αρχική σκέψη είναι ότι το πρόγραµµα αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε τη µορφή ηµερίδων σε συνεργασία µε τα Επιµελητήρια της χώρας, την έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου, καθώς και άλλες πιθανές δράσεις.

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

Η ΕΕΤ συνεργάστηκε µε το ΓΛΚ για τη θέσπιση και εφαρµογή σύγχρονης και αποτελεσµατικής διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών δανείων, ιδιωτών ή και επιχειρήσεων, εγγυηµένων από το ελληνικό ∆ηµόσιο. Η αρχική πρόβλεψη περιλαµβάνει κεντρικό και ηλεκτρονικό τρόπο βεβαίωσης των οφειλών αυτών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η
ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών προβληµάτων και της χρονοβόρας διαδικασίας, στοιχεία που επιβαρύνουν σηµαντικά το λειτουργικό κόστος των τραπεζών.
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∂ıÓÈÎﬁ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ 2007-2013

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

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÂ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

■

Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης

■

Επιτροπή Παρακολούθησης του Κοινοτικού πλαισίου Στήριξης 2000-2006

■

Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα

■

Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός)

Επίσης η ΕΕΤ, πέραν των ανωτέρω, συµµετείχε σε πλειάδα εκδηλώσεων και ηµερίδων που διοργάνωσαν διάφοροι επαγγελµατικοί φορείς (Επιµελητήρια, Περιφέρειες, ξένες πρεσβείες κ.ά.).
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Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)
Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό µέρος της
οποίας προήλθε από την ανάγκη διάχυσης της γνώσης για τις κανονιστικές και
ρυθµιστικές αλλαγές. Ένα εξίσου σηµαντικό µέρος της νέας θεµατολογίας ήταν
αποτέλεσµα του αυξηµένου ενδιαφέροντος των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης των
τραπεζών για πιο εξειδικευµένη, ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Επειδή, µάλιστα,
η εκπαίδευση αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ενός ολοκληρωµένου συστήµατος
στοχευµένης ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, το ΕΤΙ κλήθηκε να σχεδιάσει
προγράµµατα, λειτουργώντας ως στρατηγικός εταίρος των τραπεζών. Βασική παράµετρος του σχεδιασµού στο επίπεδο αυτό ήταν η προετοιµασία της µετάβασης
των καταρτιζοµένων από το κάθε επίπεδο γνώσης στο επόµενο.
Το ΕΤΙ οργάνωσε και θεσµοθέτησε τη στενή συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης των τραπεζών, µε εµφανή επιδίωξη την πληρέστερη καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και την αποτελεσµατικότερη προώθηση προγραµµάτων
υψηλού επιπέδου κατάρτισης. Σε αυτό οφείλεται εν µέρει και η σηµαντική µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα ανοικτά (διατραπεζικά) σεµινάρια προς τα ενδοεπιχειρησιακά, ειδικού – για τον εκάστοτε πελάτη – σχεδιασµού.
Παράλληλα µε την ποιοτική αναβάθµιση ύλης και µεθοδολογίας και µε την αυξηµένη ζήτηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών, έγινε αισθητή η ανάγκη για εσωτερικές προσαρµογές του Ινστιτούτου. Βασικά κριτήρια στην αναδιοργάνωση ήταν,
µεταξύ άλλων, η δηµιουργία µηχανισµού γρήγορης ανταπόκρισης στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των εργαζοµένων στις τράπεζες, αλλά και των εξειδικευµένων
στελεχών για έγκυρα πιστοποιητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα µε αναγνωρισµένη ποιότητα.
Προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι και η τήρηση συγκεκριµένων
και αυστηρών κανόνων και αρχών που αφορούν όλο το φάσµα της εκπαιδευτικής
υπηρεσίας, από την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, το σχεδιασµό, την
υλοποίηση ενός προγράµµατος έως και την αξιολόγηση του αποτελέσµατος. Οι διαδικασίες καταγράφηκαν, έγιναν σαφείς και συµφωνήθηκαν. Ενδεικτικά: ορίστηκαν
επιστηµονικοί υπεύθυνοι για κάθε θεµατική ενότητα, οι πιστοποιηµένοι πλέον εισηγητές των σεµιναρίων έχουν συµβατική υποχρέωση να αποδέχονται τις «Αρχές
Καλής Συνεργασίας», τέθηκαν αυστηρές προδιαγραφές για τα εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, καθιερώθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για την αξιοπιστία του
εξεταστικού συστήµατος.
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Το περιεχόµενο και η ποιότητα της εκπαίδευσης του ΕΤΙ ελέγχονται από αρµόδιες
Επιστηµονικές Επιτροπές και Οµάδες Εµπειρογνωµόνων. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων αξιολογείται ουσιαστικά από την εµπιστοσύνη των αποδεκτών τους, αλλά και τυπικά από τη διαπίστευση εκ µέρους των θεσµικών φορέων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης-κατάρτισης στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως
το ΕΚΕΠΙΣ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το European Bank Training Network
(ΕΒΤΝ).

™‡Á¯ÚÔÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·

¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ e-learning
Το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο της ΕΕΤ, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση των τραπεζών στην ηλεκτρονική µάθηση είναι αναγκαία και ότι η διατραπεζική αντιµετώπισή της συνδυάζει οικονοµίες κλίµακος µε ποιοτικά αποτελέσµατα, υπέβαλε σχετική πρόταση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΤ. Η πρόταση εγκρίθηκε και
το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο συνέστησε Οµάδα Εργασίας για την προετοιµασία της
διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους υποψήφιων εταιρειών. Σύµφωνα
µε τα κριτήρια που ορίστηκαν από την Οµάδα, αξιολογήθηκαν οι ενδιαφερόµενες
εταιρείες και διαπιστώθηκαν τα διαφορετικά πλεονεκτήµατα της καθεµιάς ως προς
τη διαµόρφωση του περιεχοµένου.
Στην αντιµετώπιση του θέµατος, έχει ληφθεί υπόψη η τεχνογνωσία της ΕΕΤ που
προσφέρεται για την ποιοτική και ταχεία παραγωγή σειράς εκπαιδευτικών εγχειριδίων, η οποία διευκολύνει την ανάπτυξη e-learning εσωτερικής παραγωγής. ∆εδοµένου ότι το υλικό της εκπαιδευτικής αυτής µεθοδολογίας οικοδοµείται πάνω σε
επαναλαµβανόµενα µαθησιακά αντικείµενα (“reusable learning objects”), το ΕΤΙ
εµπλουτίζει τις βάσεις αυτές για την παραγωγή και άλλων προϊόντων όπως το elearning. Επιπλέον, η διαθεσιµότητα των στελεχών της ΕΕΤ ως παραγωγών εκπαιδευτικής ύλης (“content providers”) προσφέρεται για νέου τύπου συνεργασίες
µε τα µέλη της, συνεισφέροντας στην κατά παραγγελία “web-based” εκπαιδευτικού υλικού.
Παράλληλα το ΕΤΙ συνεργάστηκε µε εθνικούς και διεθνείς φορείς, παρακολουθώντας τις ραγδαίες εξελίξεις στα εξεταστικά πρότυπα και υιοθέτησε εκπαιδευτικές
καινοτοµίες.
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¡¤· ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿

■

Σε συνέχεια της διαπίστευσης του ΕΤΙ από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές
για χορήγηση πιστοποιητικού Πωλητών Αµοιβαίων Κεφαλαίων, συνεχίζονται οι προετοιµασίες για διαπίστευσή του ως προς την παροχή νέων πιστοποιητικών στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής. Τα σχετικά προγράµµατα και οι εξεταστικές διαδικασίες θα γνωστοποιηθούν µετά την έκδοση
του αναµενόµενου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για τους επενδυτικούς συµβούλους.

■

Ιδιαίτερης αξίας πρόγραµµα που οδηγεί σε πιστοποιητικό Τραπεζικών
Σπουδών Α’ επιπέδου αποδεικνύεται το ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα προετοιµασίας για την απόκτηση του European Foundation Certificate
in Banking (EFCB). Ακριβώς λόγω της ευελιξίας του αξιοποιείται από τις
τράπεζες είτε µε µειωµένη διάρκεια – ως συµπλήρωµα εσωτερικών προγραµµάτων βασικής κατάρτισης – είτε µε περιοδική υλοποίηση για τις ανάγκες πιστοποίησης µεγάλου αριθµού ατόµων ως προϋπόθεσης για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους σε άλλα επίπεδα.

■

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα ανέδειξαν το νέο
πλαίσιο λειτουργίας της κανονιστικής συµµόρφωσης στις τράπεζες. Το ΕΤΙ
ανταποκρίθηκε στο αίτηµα για την κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών
καταρτίζοντας ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα. Στόχος του προγράµµατος
είναι η πιστοποίηση των στελεχών ως προς την επάρκεια των γνώσεων για
την επιτέλεση των καθηκόντων που αρµόζουν σε όλους τους εµπλεκοµένους στην κανονιστική συµµόρφωση. Στο πρόγραµµα αυτό αναπτύσσονται
οι δικαιολογητικές βάσεις της ρυθµιστικής παρέµβασης στον τραπεζικό τοµέα, το σύνολο του σχετικού θεσµικού πλαισίου, καθώς επίσης και οργανωτικά θέµατα των Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης των τραπεζών.

■

Μείζονος σηµασίας παρέµβαση της ΕΕΤ υπήρξε η δηµιουργία Υποµητρώου
του ΕΚΕΠΙΣ για τους πιστοποιηµένους εκπαιδευτές του χρηµατοπιστωτικού χώρου. Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Απασχόλησης, προβλέπεται Υποµητρώο Εκπαιδευτών της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στο οποίο εντάσσονται οι εκπαιδευτές του
κλάδου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα κριτήρια. Για την ενίσχυση της ποιότητας στην εκπαίδευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το ΕΤΙ επικαιροποίησε το δικό του Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και µεριµνά για την πιστοποίησή του από το ΕΚΕΠΙΣ.
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™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌﬁ

Το ΕΤΙ ανταποκρίθηκε στην πρόκληση να στηρίξει τη µετατροπή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου σε εµπορική τράπεζα. Συγκεκριµένα, το Ινστιτούτο επελέγη από
τη ∆ιοίκηση του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου ως υπεύθυνος φορέας παροχής τόσο
της γενικής όσο και της εξειδικευµένης γνώσης που απαιτείται για την υλοποίηση
αυτού του µεγάλου στόχου. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΕΤΙ εξειδικεύτηκαν
για την περίπτωση αυτή, συνδυασµένες µε συµβουλευτική υποστήριξη.

∂Î·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿ÙÂ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ

Με το σκεπτικό ότι οι τράπεζες είναι οι φυσικοί φορείς εκπαίδευσης των επιχειρήσεων–πελατών τους, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΤΙ σχεδίασε το περίγραµµα
ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος µε τη µορφή e-learning, µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµικός Μέντωρ», το οποίο προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια
του επόµενου έτους.
Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα µακροπρόθεσµο στόχο για συστηµατική
«χρηµατοοικονοµική µόρφωση» (financial literacy) των συναλλασσοµένων µε τις
τράπεζες, η οποία θα απευθύνεται και σε ιδιώτες. Σύµφωνα µάλιστα µε την πρακτική που ακολουθείται σε άλλα τραπεζικά συστήµατα, η µόρφωση αυτή πιθανόν
να απευθύνεται ακόµα και στα παιδιά και τις νοικοκυρές.

¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·

Κατόπιν αιτήµατος των µελών της ΕΕΤ που δραστηριοποιούνται στις βαλκανικές
χώρες, η ΕΕΤ προέβη στη σύσταση ∆ιατραπεζικής Οµάδας Εργασίας για το συντονισµό των εκπαιδευτικών ενεργειών στην περιοχή. Τα πρώτα βήµατα του διατραπεζικού αυτού εγχειρήµατος συνίστανται στην καταγραφή των εκπαιδευτικών
αναγκών και των αναγκαίων διαδικασιών.
Παράλληλα επιχειρήθηκε η σύζευξη της προσφερόµενης εκπαίδευσης στις εν λόγω χώρες από το ΕΤΙ µε τη δραστηριότητα της ΕΕΤ στο πλαίσιο του Interbalkan
Forum of Banking Associations. Προς το παρόν η συνεργασία µε τα µέλη του φόρουµ γίνεται σε διµερή βάση. Εκτός από εκπαιδευτικές διοργανώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Κύπρο, την Τουρκία, τη Ρουµανία και τη Σερβία, άρχισαν να
υλοποιούνται συστηµατικότερες συνεργασίες µε τους εκπαιδευτικούς φορείς των
Ενώσεων.
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Ενδιαφέρον για συνεργασία εκδηλώθηκε εκ µέρους της Ένωσης Τραπεζών του
Αζερµπαϊτζάν, µε αποτέλεσµα την υπογραφή διµερούς συµφωνίας από τις δύο
Ενώσεις µε έµφαση στα εκπαιδευτικά θέµατα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινή δραστηριότητα των εθνικών εκπαιδευτικών φορέων του κλάδου µέσα από το θεσµό του European Bank Training Network (ΕΒΤΝ)
υπήρξε έντονη και ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Στις τρεις τακτικές ετήσιες συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ελήφθησαν αποφάσεις για τον τρόπο υλοποίησης κοινών ευρωπαϊκών πιστοποιητικών επαγγελµατικής κατάρτισης σε όλες
τις βαθµίδες και όλα τα πεδία της τραπεζικής δραστηριότητας, µε υιοθέτηση του
συστήµατος εκπαίδευσης του ΕΤΙ.
Το γεγονός ότι η επικεφαλής του ΕΤΙ εξελέγη τον Ιούνιο Γραµµατέας του ΕΒΤΝ
συντέλεσε στην ισχυροποίηση της θέσης του ΕΤΙ στον οργανισµό και έδωσε την ευκαιρία στην ΕΕΤ να συνδράµει στο στόχο του για ποιότητα και αποτελέσµατα στην
επαγγελµατική εκπαίδευση.
Με πρωτοβουλία της ΕΕΤ και συνεργασία του ΕΒΤΝ, δύο χώρες-µέλη του Interbalkan Forum (Ρουµανία και Βουλγαρία) εγκαινίασαν την υιοθέτηση του µοντέλου
ποιότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση, το οποίο επεξεργάστηκε το Cedefop
(Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης).
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∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙÔ On-Line ™‡ÛÙËÌ· ÙË˜ ∆∂πƒ∂™π∞™ ∞.∂.
∆· ¢ÈÂıÓ‹ ¶ÚﬁÙ˘· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
∆ÈÙÏÔÔ›ËÛË Î·È ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ - ¶·ıËÙÈÎÔ‡
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ∞ÈÙËÌ¿ÙˆÓ & ∂›Ï˘ÛË ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
ƒÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜
¶Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ŒÏÂÁ¯Ô ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜
•¤Ï˘Ì· µÚÒÌÈÎÔ˘ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜
™¯¤‰ÈÔ ∂·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ªÂÙ¿ ·ﬁ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎﬁ °ÂÁÔÓﬁ˜
∞Ú¯¤˜ & ¢È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ
∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË & ¢È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ¡·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ¢·ÓÂ›ˆÓ
∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ª¤ÙÚËÛË˜ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜
ÃÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜
¢ÈÂıÓ¤˜ & ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ ¢›Î·ÈÔ ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ
∆Ô Treasury Î·È Ë §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ & ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫Ú›ÛÂˆÓ
∏ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ∫Ú›ÛÂˆÓ
Swift
∫·Ù·ıÂÙÈÎ¿ ¶ÚÔ˚ﬁÓÙ·

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·
(ÒÚÂ˜)

¿ÙÔÌ·

2
2
1
2
1

24
8
7
16
16

19
44
15
37
13

4
1
1
1
1
1

8
8
16
12
20
6

91
19
8
6
6
14

1

12

12

1
2
2
1
1

16
14
8
20
4

11
22
19
7
31

1
1

16
21

16
8

1

12

7

1
5
1
2

4
4
15
14

17
148
11
20

1
1
1
1
2
1
1

20
15
21
8
14
12
16

10
11
9
2
23
8
8

2
1
1
1
1
1
5
1

16
8
16
21
8
20
11
8

38
11
19
9
6
13
35
14

➜

112

➜
·.·.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ºÔÚÔÏÔÁ›· ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ª¤Û· ¶ÏËÚˆÌÒÓ
¶·Ú¿ÁˆÁ· ¶ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‰‡ÓÔ˘
¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ∫ÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ¢·ÓÂ›ˆÓ
¶·Ú¿ÁˆÁ· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚ﬁÓÙ·
Project Management
MBA in Banking
µ·ÛÈÎ¤˜ °ÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ŒÓ· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ∞Ó·Ï˘Ù‹
∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Î·È ¢¿ÓÂÈ· ÛÂ ∞Î›ÓËÙË ¶ÂÚÈÔ˘Û›·
™‡Á¯ÚÔÓ· ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ¶ÚÔ˚ﬁÓÙ· Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜
¢È·¯Â›ÚÈÛË ¢‡ÛÎÔÏˆÓ ‹ ∞ÚÓËÙÈÎÒÓ ™˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ
∞Ó¿Ï˘ÛË ∂ÓÈ·›Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘
∏ ¶ÚÒÙË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¢.§.¶. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÃÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ
™‡ÓÔÏ·

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·
(ÒÚÂ˜)
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1

11
16
4
8
20
16
8
224
12
16
20
8
18
12
20

76

¿ÙÔÌ·
9
12
23
18
18
8
30
19
37
12
10
5
12
14
9
1.074

∂¡¢√∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∞ ™∂ªπ¡∞ƒπ∞

·.·.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
¶ˆÏËÙ¤˜ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ
∆Ô ¡¤Ô ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎﬁ ¶Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÊ·Ï·È·Î‹
∂¿ÚÎÂÈ· ∆Ú·Â˙ÒÓ
∏ ¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ
∞ÍÈﬁÁÚ·Ê·
¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚﬁÙ˘·
∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¤˜ ¢È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜
°Ú·Ù‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ŒÎÊÚ·ÛË
Banking Today
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ∂ÁÁÚ¿ÊˆÓ µ¿ÛÂÈ ∂Ó¤ÁÁ˘ˆÓ ¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ
∆Ú·Â˙ÈÎﬁ Marketing - Business Planning
∞ÁÁÏÈÎ‹ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ √ÚÔÏÔÁ›·
∞Ú¯¤˜ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ Marketing
∂ÛˆÙÂÚÈÎﬁ˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ∂ÈıÂˆÚËÙ¤˜
∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÈ˜ ∆Ú·Â˙ÈÎ¤˜ ™Ô˘‰¤˜ (EFCB)
∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÂ›·˜ Î·È ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ
¶·ÚÔ¯‹ ™ÙÂÁ·ÛÙÈÎ‹˜ ¶›ÛÙË˜
∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË •ÂÏ‡Ì·ÙÔ˜ µÚÒÌÈÎÔ˘ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹
∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ¿ÙË Î·È ¢ÈÎÙ‡Ô˘
™‡ÓÔÏ·

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·
(ÒÚÂ˜)

¿ÙÔÌ·

12

30

201

4
1
3
3
9
4
2
6
1
9
1
1
1
10
20
8
7
1
1

8
8
16
8
9
16
16
34
7
7
16
16
20
120
14
24
8
12
16

140
52
51
57
175
69
40
124
24
183
22
12
14
231
299
116
105
8
10

104

1.933

113

™∂ªπ¡∞ƒπ∞ ∂• ∞¶√™∆∞™∂ø™ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏™

·.·.
1
2
3
4
5
6
7

∞¡∆π∫∂πª∂¡√ ™∂ªπ¡∞ƒπø¡
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ˜
™˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·
Marketing
∞ÍÈﬁÁÚ·Ê·
∂ÁÁ˘ËÙÈÎ¤˜ ∂ÈÛÙÔÏ¤˜
∆Ú·Â˙ÈÎﬁ ∞ﬁÚÚËÙÔ & •¤Ï˘Ì· ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹

™‡ÓÔÏ·

°ÂÓÈÎﬁ ™‡ÓÔÏÔ

114

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰È¿ÚÎÂÈ·
(ÒÚÂ˜)

¿ÙÔÌ·

2
2
2
2
2
6
2

163
82
51
249
88
85
52

18

770

198

3.777

ΙII.
Ισολογισµός 2005
Πιστοποιητικό ελέγχου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

117

489.449,17
12.981,46
46.414,01
1.085.198.79
1.634.043,43

12.981,51
46.414,05
1.085.218,36
1.634.063,19

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

488.593,57

XPH™TO™ °KOPT™O™

O °ENIKO™ °PAMMATEA™

0,00

3.505.682,63

106.076,23
106.076,23

3.306.655,84

370.359,62

2.723.271,07

32.664,23
32.664,23

2.622.113,42

14.266,29
1.548.571,16
1.562.837,45

74.846,28
1.059.275,97

62.399,83
889.654,99
3.502,61
2.413.498,24
2.417.000,85

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¿ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2004
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
AÓ·ﬁÛ‚ÂÛÙË
AÍ›·

Aı‹Ó· 19 AÚÈÏ›Ô˘ 2006

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

488.593,67

AÍ›· ÎÙ‹ÛÂˆ˜

581.950,74
0,00
245.304,42

46.283,78
46.647,02
92.930,80
92.950,56

0,05
0,04
19,57
19,76

0,10

¶ÔÛ¿ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 2005
AÔÛ‚¤ÛÂÈ˜
AÓ·ﬁÛ‚ÂÛÙË
AÍ›·

489.449,27

AÍ›· ÎÙ‹ÛÂˆ˜

™ËÌÂ›ˆÛÂÈ˜: 1) ∏ ∂ÓˆÛË Î·Ù¿ ¿ÁÈ· Ù·ÎÙÈÎ‹ ·ÔÛ‚¤ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈÎÒ˜ Ù· ¿ÁÈ¿ ÙË˜ ÛÙË
¯Ú‹ÛË Ô˘ ·ÔÎÙÒÓÙ·È. ∂ÙÛÈ Ë ·Ó·ﬁÛ‚ÂÛÙË ·Í›· ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÈıÌËÙÈÎ‹ ÔÛﬁÙËÙ· ·˘ÙÒÓ.
2) ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯Ú‹ÛË ÙÔ ˘ﬁÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ (AV) “∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ Ó¤Ô”
ÔÛÔ‡ € 90.246,28 ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¯Ú‹ÛÂˆ˜.
3) ™Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù·
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÔÛ¿ ÙÔ˘ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ ªÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ 1.1-30.6.2005. ∞ﬁ 1.7.2005
È‰Ú‡ıËÎÂ ·ÛÙÈÎ‹ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “ªÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ ∆Ú·Â˙ÈÎÒÓ - ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ”, ﬁÏÂ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô 1.7-31.12.2005, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù‹˜.

§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

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

¢IONY™H™ ™OKKA™

0,00

3.505.682,63

451.757,90
292.018,67
743.776,57

296.413,13
1.230.716,04
182.134,05
127.531,30
4.888,93
1.841.683,45
1.876.899,88

35.216,43

119.905,84
119.905,84

466.220,52
765.100,34

298.879,82

¶ÔÛ¿
ÎÏÂÈﬁÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜
2005

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 2005 (ENO¶OIHMENO™)
40Ë ¢IAXEIPI™TIKH XPH™H (1 IANOYAPIOY - 31 ¢EKEMBPIOY 2005)
(¶ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ)

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¿
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜
2004

119

1.351.120,53

°ENIKO ™YNO§O

∂ÛÔ‰· EÈ‰ÈÎÒÓ ¢··ÓÒÓ
– ∂ÛÔ‰· ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ
– ∂ÈÛÊÔÚ¤˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ
– ¢È¿ÊÔÚ· ¤ÛÔ‰·

8.719.059,22

745.824,68

XPH™TO™ °KOPT™O™

O °ENIKO™ °PAMMATEA™

270.246,28
441.240,00
34.338,40

1.374.765,04

EÛÔ‰· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜
– EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
– ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË IBSS 2004
1.374.765,04
0,00

1.830.000,00

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

1.246.259,45
23.480,00
81.381,08

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

3.393.960,00
16.291,63
7.097,34
0,00
0,00
3.417.348,97

3.200.450,00
184.950,00
8.560,00

2005

EÈÛÊÔÚ¤˜ T·ÎÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
EÈÛÊÔÚ¤˜ ÌÂÏÒÓ:
T·ÎÙÈÎÒÓ
™˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ
¡¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ
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

∂™O¢∞

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

732.725,30
1.006.630,58

1.081.304,29
20.790,00
96.002,48

3.642.430,00
172.960,00
0,00

°ENIKO ™YNO§O

1.184.370,63
0,00

557.293,81
688.599,33

2.223.982,65
406.308,73
273.580,45
432.103.53
36.750,97
0,00

8.719.059,22

466.220,52

744.573,66

1.184.370,63

¢IONY™H™ ™OKKA™

9.903.658,56

357.193,20

0,00

1.532.749,51

1.793.160,49

1.705.274,94

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

1.245.893,14

3.372.726,33

2005

O ¶PO´™TAMENO™ OIKONOMIKøN Y¶HPE™IøN

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

∂È‰ÈÎ¤˜ ¢·¿ÓÂ˜

¢·¿ÓÂ˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ‹˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜
– EÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·
– ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË IBSS 2004

¢·¿ÓÂ˜ EÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ TÔÌ¤·

¢·¿ÓÂ˜ TÚ·Â˙ÈÎÔ‡ MÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ 1.1-30.6
∂ÈÛÊÔÚ¿ ÛÙË Ó¤· ∂Ù·ÈÚÂ›·

¢·¿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˜

¢A¶ANE™

Aı‹Ó· 19 AÚÈÏ›Ô˘ 2006

9.903.658,56

0,00

1.739.355,88

1.823.300,00

1.198.096,77

538.548,54
561.451,46
5.142.905,91

3.815.390,00
23.168,72
204.347,19

2004

KATA™TA™H §O°APIA™MOY A¶OTE§E™MATøN XPH™Eø™ 2005
(¶ÔÛ¿ ÛÂ Â˘ÚÒ)
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°ÂÒÚÁÈÔ˜ π. µ·Úı·Ï›ÙË˜
∞.ª.™.O.∂§ 10251
™.O.§. ·.Â.Ô.Â.
ºø∫πø¡O™ ¡∂°ƒ∏ 3
112 57 ∞£∏¡∞

O OÚÎˆÙﬁ˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ §ÔÁÈÛÙ‹˜

Aı‹Ó·, 14.6.2006

K‡ÚÈÔÈ,
∂Ï¤ÁÍ·ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÓËÌÌ¤ÓÂ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ «∂§§∏¡π∫∏™ E¡ø™∏™ ∆ƒ∞¶∂∑ø¡», ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ Ô˘ ¤ÏËÍÂ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005. ∏ Â˘ı‡ÓË ÙË˜
Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ‰ÈÎ‹ Ì·˜ Â˘ı‡ÓË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË Î·È ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÁÓÒÌË˜ Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, Â‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË˜ ÛÙÔ ‰ÈÂÓÂÚÁËı¤ÓÙ· ¤ÏÂÁ¯Ô.
O ¤ÏÂÁ¯ﬁ˜ Ì·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ∂ÏÏËÓÈÎ¿ ∂ÏÂÁÎÙÈÎ¿ ¶ÚﬁÙ˘·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÌ¤Ó· ÌÂ Ù· ¢ÈÂıÓ‹ ∂ÏÂÁÎÙÈÎ¿ ¶ÚﬁÙ˘·. ∆· ¶ÚﬁÙ˘· ·˘Ù¿ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ
Û¯Â‰È·ÛÌﬁ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Â‡ÏÔÁË ‚Â‚·ÈﬁÙËÙ· ﬁÙÈ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Â›Ó·È ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ·ﬁ Ô˘ÛÈÒ‰ÂÈ˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈÂ˜ Î·È ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜.
O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË, ÛÂ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎ‹ ‚¿ÛË, ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÔÛ¿ Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Â›ÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙˆÓ ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎ·Ó, ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È, ÁÂÓÈÎﬁÙÂÚ·, ÙË˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ ÙË˜ ŒÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ ﬁÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ ·Ú¤¯ÂÈ Â·ÚÎ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ŒÎıÂÛË˜ Ì·˜.
∞ﬁ ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì·˜ ÚÔ¤Î˘„·Ó Ù· ÂÍ‹˜:
1. ™ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¢.ππ.1 «∂ÈÛÊÔÚ¤˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ» ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÔÛﬁ € 270.000 ÂÚ›Ô˘ ·Ï·ÈﬁÙËÙ·˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ŒÓˆÛË 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›ËÛË˜ ÙÔ˘.
2. ∏ ŒÓˆÛË ¤¯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 ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ﬁÙËÛË. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÙÔ ÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ‡„Ô˜ ·˘Ù‹˜ 450.000 ÂÚ›Ô˘.
ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÓËÌÔÓÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ı¤ÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005 Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ Ô˘ ¤ÏËÍÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚﬁÙ˘· Ô˘ ÚÔ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ ÙË˜ ŒÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÂ› ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜.

¶ƒO™ ∆∞ ªE§∏ ∆∏™ «∂§§∏¡π∫∏™ E¡ø™∏™ ∆ƒ∞¶∂∑ø¡»
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