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

■
■

■

∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ ∂ÔÙÂ›·
µ·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹ ÂÔÙÂ›·
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ ∂ÔÙÂ›·
ŸÌÈÏÔÈ ∂ÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ: ™‡ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡
Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■

■

■

ŒÎ‰ÔÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/48/∂∫ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/49/∂∫
ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹˜ ∂ÔÙÂ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿
ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜
¶ÚﬁÙ·ÛË √‰ËÁ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÏËÙÈÎ‹˜
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ·ﬁÎÙËÛË˜ Î·È ·‡ÍËÛË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·
∞Ó¿ıÂÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■

∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2006/48/∂∫ Î·È 2006/49/∂∫
∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ
™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

Β. Λειτουργία και εποπτεία των κεφαλαιαγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■

■

■
■
■

■
■

¶·Ú¿Ù·ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ
∂ÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ CESR (ÛÙÔ Â›Â‰Ô 3) ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/39/∂∫
ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID Level 3 Work)
∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÛÂ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜
∫·Ù¿¯ÚËÛË ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜
∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜,
ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË
ÛÂ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿
∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·
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2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■
■

■

¢ËÌﬁÛÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
∞Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™Î¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ·ﬁ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
∫ÔÈÓ‹ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ªÂÚ›‰·

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

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÓ˘ﬁıËÎË˜ ›ÛÙË˜
∆Ú·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■
■

™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 2251/1994 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË
¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών

40
40
41
42
43
44
44
44
46
47
47
48
49
50

1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■

■
■

£ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿
∏ ‰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˜
∂ÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÂ Â˘ÚÒ
∞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
■
■

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
∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ﬁ ÙËÓ √Ì¿‰· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜
ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ (FATF)
∂ÚÌËÓÂ˘ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ FATF ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜
™‡ÛÙ·ÛË˜ VIII ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜
∂Î‰ﬁÛÂÈ˜ ÙË˜ FATF Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Ù˘ÔÏÔÁ›Â˜ ÍÂÏ‡Ì·ÙÔ˜ «‚ÚÒÌÈÎÔ˘» ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜
Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
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52
52

¡ﬁÌÔ˜ ÂÚ› ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
¡ﬁÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ã·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È π‰ÈˆÙÈÎ‹˜
∑ˆ‹˜ ÛÙÔÓ ∆ÔÌ¤· ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 2472/1997 52

Ε. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες
■

50

√‰ËÁ›· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2005/60/∂∫
ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜

53
53
53

54
55
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56

56

■

■

¶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 ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■

■

■

™‡ÛÙ·ÛË ÓÔÌÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎﬁ
‰›Î·ÈÔ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2005/60/∂∫ «Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë
ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË
ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»
¢ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÌÂÏÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∞Ú¯‹˜ ∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜
ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7
ÙÔ˘ Ó. 2331/95, ﬁˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ Ó. 3424/2005
™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ¶¢/∆∂ 2577/2006 ÌÂ ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ˘’ ·ÚÈıÌ. 4 Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ «¶ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»
∞ﬁÊ·ÛË Ùo˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜

ΙΙ. Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ
Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
1. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■

∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2006/48/∂∫ Î·È 2006/49/∂∫
∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ
™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ

Β. Λειτουργία και εποπτεία των κεφαλαιαγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■

∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■
■

¢ËÌﬁÛÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

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

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ˘ﬁıËÎË ›ÛÙË
∆Ú·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
■

■

™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 2251/1994 ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË

57
58
58

58

59

59

60

61
63
63
63
66
67
67
67
67
68
68
69
70
70
70
72
72
72
74
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
■

■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

■

∞¿ÓÙËÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ ÛÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ· ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙË˜ πÙ·ÏÈÎ‹˜ ∂ıÓÈÎ‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)
¶ÚﬁÔ‰Ô˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘ EMV ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜
∞Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ¶ÏËÚˆÌÒÓ
ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA Cards Framework) ·ﬁ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·
∫›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ∂ÓÈ·›Ô˜ ÃÒÚÔ˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ
∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2
∂ıÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ªÂÙÚËÙÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (National Cash Plan)
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙË Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ∂È¯ÂÈÚÂ›Ó
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ÔÁÚ·Ê¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
¶ÚﬁÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ·¿ÙË˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
¶ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜
On-line Î·Ì¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ internet banking Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ
‰È¿ÛÙËÌ· 7.12.2005-14.1.2006
£¤ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ «SEPA Card Fraud Database
Opportunity and Feasibility Study»
¶ÚﬁÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ
™‡ÛÙ·ÛË √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·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 ‰ËÏÒÛÂˆÓ
™˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ

Ε. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες
■

■
■
■

■
■
■

ÀÔ‚ÔÏ‹ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ Â› ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘
·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘’ ·ÚÈıÌ. 4 ÙË˜ ¶¢/∆∂ 2577/2006
¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ Ó. 2331/95
¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛﬁÌÂÓÔ˘˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜
ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ú·Â˙ÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ HEBIC)
º˘ÛÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ
∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÚ›ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ

ΣΤ. Νοµικά θέµατα
■

■

■

■
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∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 79 ÙÔ˘ Ó. 5960/1933 ÂÚ›
ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÂÁÎÏ‹ÛÂˆ˜ ÁÈ· ·Î¿Ï˘ÙË ÂÈÙ·Á‹
∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ ∂¡¶£ 502/3/23.6.92
ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
™¯¤‰ÈÔ ¡ﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920
ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ
™¯¤‰ÈÔ Ó¤Ô˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ·

75

75
75
76
77
77
78
79
79
80
80
81
81
82
82

83
83

84
84
84
86

87
87
88
89
90
90
90
91
91

■

■

■

■
■
■
■

∫·Ù·Û¯¤ÛÂÈ˜ ÂÈ˜ ¯Â›Ú·˜ ÙË˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ˆ˜ ÙÚ›ÙË˜ ·ﬁ ÙÔ ¢ËÌﬁÛÈÔ.
¶ÚﬁÙ·ÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ∫∂¢∂
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ Ó. 3156/2003
¶ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·ﬁ Î·Ù¿ÙˆÛË
ÙË˜ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Û¯ÂıÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÊÂÈÏ¤˜
È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÂ ·˘Ù¿. ∞Ó¿ÎÏËÛË ÂÓÙÔÏÒÓ ÏËÚˆÌ‹˜
§ÔÈ¿ ı¤Ì·Ù·
∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘
ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜

91
92

92
93
93
94
95

Ζ. ∆ιεθνείς δραστηριότητες

96

Η. Επικοινωνιακή δραστηριότητα

97
97
97
97
97
97

■
■
■
■
■

ª·˙ÈÎ‹ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·
™˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜ – ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ˜ – ∂ÓËÌÂÚÒÛÂÈ˜
ŒÚÂ˘Ó· ·ÁÔÚ¿˜
¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ/ËÌÂÚ›‰ˆÓ
ÃÔÚËÁ›Â˜ ÛÂ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜

Θ. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο
■
■
■
■
■

√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
∂Ó‰ÔÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 2006
¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ
ªÔ¯Ïﬁ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡
§ÔÈ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜

98
98
99
100
101
105
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Ι.
Οι εξελίξεις
στο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος

Α. Λειτουργία και εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων
1. ¢ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô
∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜
µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ ∂ÔÙÂ›·
Στο πλαίσιο της έναρξης εφαρµογής του νέου Συµφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων την 1.1.2007 –µε
δυνατότητα εφαρµογής των εξελιγµένων µεθόδων από την 1.1.2008– η Επιτροπή της
Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (εφεξής Επιτροπή της Βασιλείας) δηµοσίευσε
τον Ιούνιο του 2006 την Ενοποιηµένη έκδοση του έργου της σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια (Basel II: International Convergence of Capital Measurement
and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version). Το εν λόγω
κείµενο περιλαµβάνει το σύνολο των ρυθµίσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για
την κεφαλαιακή επάρκεια και ειδικότερα, το Σύµφωνο του Ιουνίου 2004, τα µέρη
εκείνα του Συµφώνου του 1988 που δεν αναθεωρήθηκαν µέχρι το 2004, την αναθεώρηση του 1996, προκειµένου να περιληφθούν και οι ρυθµίσεις για τον κίνδυνο αγοράς και την αναθεώρηση του Νοεµβρίου 2005.
Επίσης, µε γνώµονα τη διευκόλυνση της θέσης σε εφαρµογή του νέου πλαισίου και
την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων επ’ αυτού, δηµοσίευσε κατά τη διάρκεια
του 2006 µεγάλο αριθµό συστάσεων, κατευθυντήριων γραµµών και εκθέσεων. Τα
σηµαντικότερα από τα κείµενα αυτά, τα οποία αφορούν επιµέρους πτυχές του νέου
πλαισίου είναι τα ακόλουθα:
■

Κατευθυντήριες γραµµές για τις εποπτικές αρχές αναφορικά µε τη χρήση της αρχής της αποτίµησης στην εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών
µέσων από τα πιστωτικά ιδρύµατα (Supervisory guidance on the use of
the fair value option for financial instruments by banks) (Ιούνιος 2006).

■

Ορθές πρακτικές προσδιορισµού και αποτίµησης του πιστωτικού κινδύνου
(Sound credit risk assessment and valuation for loans) (Ιούνιος 2006): Με
γνώµονα την ορθή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύµατα, στο εν λόγω κείµενο καθιερώνονται δέκα αρχές, από τις οποίες οι επτά αφορούν τις πολιτικές, τα µέτρα και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να διασφαλίζουν ορθή αποτίµηση του πιστωτικού κινδύνου, και οι υπόλοιπες τρεις,
τα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους οι εποπτικές αρχές για
την αξιολόγηση εκ µέρους τους της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής πιστωτικού κινδύνου που εφαρµόζεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα.

15

■

Αρχές εφαρµογής του κριτηρίου της «ουσιαστικής» χρησιµοποίησης της
Μεθόδου των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (The IRB Use Test: Background
and Implementation) (Σεπτέµβριος 2006): Με το εν λόγω κείµενο, η Επιτροπή της Βασιλείας παρέχει συγκεκριµένες οδηγίες και διευκρινίσεις για
την εφαρµογή από τις εποπτικές αρχές –κατά την εποπτική αναγνώριση
της Μεθόδου Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων– του κριτηρίου της ουσιαστικής
χρησιµοποίησής της. Στόχος της Επιτροπής της Βασιλείας είναι η αποφυγή της διαφοροποιηµένης εφαρµογής από τις εποπτικές αρχές του εν λόγω κριτηρίου, η πλήρωση του οποίου αποτελεί τη σηµαντικότερη προϋπόθεση για την εποπτική αναγνώριση της χρήσης της Μεθόδου των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.

■

Πρακτικές αναφορικά µε τις Εξελιγµένες Μεθόδους υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο (AMA) (Observed range
of practice in key elements of Advanced Measurement Approaches
(AMA)) (Οκτώβριος 2006): Στο εν λόγω κείµενο περιέχονται κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να
πληρούνται προκειµένου να επιτραπεί η υιοθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα των διαφορετικών µεθοδολογιών υπολογισµού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, µε έµφαση στη διαδικασία πιστοποίησης της εξελιγµένης µεθόδου, καθώς επίσης και τη δυνατότητα παράλληλης χρήσης των διαφορετικών µεθοδολογιών.

■

Έκθεση για τον κίνδυνο συγκέντρωσης (Νοέµβριος 2006): Στο εν λόγω
κείµενο καταγράφονται οι τρέχουσες πρακτικές της αγοράς, ελέγχεται
κατά πόσο οι µεθοδολογικές παραδοχές της Μεθόδου των Εσωτερικών
∆ιαβαθµίσεων του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσµα τη µη ορθή εκτίµηση του κινδύνου συγκέντρωσης
και, τέλος, καταγράφονται βασικά µεθοδολογικά εργαλεία για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου συγκέντρωσης.

µ·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹ ÂÔÙÂ›·
Τον Οκτώβριο του 2006, µετά από διαβούλευση µε φορείς της αγοράς, η Επιτροπή
της Βασιλείας εξέδωσε αναθεωρηµένο κείµενο βασικών αρχών για την αποτελεσµατική άσκηση τραπεζικής εποπτείας (Core Principles for Effective Banking
Supervision).
Η αναθεώρηση των βασικών αρχών κρίθηκε αναγκαία στο µέτρο που από τη χρονική στιγµή της αρχικής έκδοσης του εν λόγω κειµένου –το Σεπτέµβριο του 1997–
επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο των τραπεζών, ενώ ταυτό-
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χρονα η εµπειρία από την εφαρµογή τους ανέδειξε επιπρόσθετα ζητήµατα που
έπρεπε να αντιµετωπιστούν.
Οι βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας συνθέτουν το πλαίσιο των ελάχιστων αρχών που πρέπει να εφαρµόζει κάθε χώρα για τη διασφάλιση ορθών και
αποτελεσµατικών συστηµάτων τραπεζικής εποπτείας και της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Στο αναθεωρηµένο κείµενο καθιερώνονται εικοσιπέντε (25) βασικές αρχές σχετικά
µε τις ακόλουθες θεµατικές:
■

στόχοι εποπτείας, ανεξαρτησία, εξουσίες των εποπτικών αρχών και διαφάνεια κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (αρχή 1),

■

εύρος των δραστηριοτήτων τις οποίες µπορούν να ασκούν οι τράπεζες,
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας των τραπεζών και εξουσίες
των εποπτικών αρχών ως προς τον έλεγχο της µετοχικής διάρθρωσης και
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των τραπεζών (αρχές 2-5),

■

προληπτική εποπτεία: στην ενότητα αυτή, η οποία είναι και η εκτενέστερη, καθιερώνονται αρχές αναφορικά µε την επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες (αρχή 6), την αποτελεσµατική οργάνωση
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων (αρχή 7), τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου (αρχή 8), τα επισφαλή δάνεια και το σχηµατισµό προβλέψεων (αρχή 9), την επιβολή ορίων αναφορικά µε τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα (αρχή 10), τη µεταχείριση των ανοιγµάτων προς συνδεδεµένους πελάτες (αρχή 11), τη διαχείριση του κινδύνου χώρας, του κινδύνου
αγοράς, του κινδύνου ρευστότητας, του λειτουργικού κινδύνου και του
κινδύνου εισοδήµατος επιτοκίων (αρχές 12-16),

■

εσωτερικός έλεγχος και αποτροπή της χρησιµοποίησης του τραπεζικού συστήµατος για την τέλεση οικονοµικών εγκληµάτων (αρχές 17-18),

■

τεχνικές άσκησης εποπτείας και υποβολή στοιχείων προς τις εποπτικές
αρχές (αρχές 19-21),

■

θέµατα λογιστικής και γνωστοποίησης στοιχείων (αρχή 22),

■

εξουσίες των εποπτικών αρχών και εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση (αρχές
23-24), και

■

διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών αρχών (αρχή 25).

Τον Οκτώβριο του 2006 δηµοσιεύτηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας κείµενο
στο οποίο παρέχονται διεξοδικές διευκρινίσεις αναφορικά µε τη µεθοδολογία που
πρέπει να ακολουθείται και τον τρόπο εφαρµογής των ως άνω αρχών από τις εποπτικές αρχές (Core principles methodology).
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∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÈ˜ ∏¶∞ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹ Â¿ÚÎÂÈ·
ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙË˜ µ·ÛÈÏÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹ ∂ÔÙÂ›·
Η πορεία εφαρµογής στις ΗΠΑ του νέου πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας
για την κεφαλαιακή επάρκεια διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση µε εκείνη που
έχει δροµολογηθεί σε κοινοτικό επίπεδο.
Ειδικότερα, στις αρχές Απριλίου του 2006, οι ΗΠΑ έθεσαν σε διαβούλευση σχέδιο
νόµου για την εφαρµογή του νέου Συµφώνου από την 1.1.2009 µόνο σε σχέση µε
την εφαρµογή των εξελιγµένων µεθόδων για τον πιστωτικό και το λειτουργικό
κίνδυνο και αποκλειστικά από τις µεγάλες και διεθνώς δραστηριοποιούµενες αµερικανικές τράπεζες. Υπενθυµίζεται ότι σε κοινοτικό επίπεδο η έναρξη εφαρµογής
του νέου πλαισίου έχει οριστεί για την 1.1.2007 µε δυνατότητα εφαρµογής των εξελιγµένων µεθόδων από την 1.1.2008.
Η διαφοροποιηµένη εφαρµογή του νέου πλαισίου στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα στα πιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται τόσο σε κράτη-µέλη της Ε.Ε. όσο και στις ΗΠΑ (ενδεικτικά, εποπτική αναγνώριση εξελιγµένων µεθόδων, παράλληλος υπολογισµός). Ζητήµατα ανακύπτουν επίσης από τις εννοιολογικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό και το αµερικανικό νοµοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον ορισµό της «αθέτησης υποχρεώσεων αντισυµβαλλόµενου» (PD) και της παραµέτρου «ζηµία ως ποσοστό του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης»
(LGD) κατά την εποπτική αναγνώριση της Μεθόδου Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 2006, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας µε εκπροσώπους των αµερικανικών
εποπτικών αρχών, καθώς επίσης και µε την Οµάδα εφαρµογής του Συµφώνου
(Accord Implementation Group) της Επιτροπής της Βασιλείας, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που συνεπάγεται η διαφοροποιηµένη αυτή εφαρµογή του πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια.

ŸÌÈÏÔÈ ∂ÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ: ™‡ÁÎÏÈÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡
Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
Το Κοινό Φόρουµ για τους Οµίλους Ετερογενών Χρηµατοπιστωτικών ∆ραστηριοτήτων το οποίο συστάθηκε το 1996 και έχει ως έργο του τη διαµόρφωση βέλτιστων
διεθνών πρακτικών σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία των οµίλων ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων, δηµοσίευσε το Μάιο του 2006, δύο µελέτες σχετικά µε τη σύγκλιση του ρυθµιστικού πλαισίου και των πρακτικών της
αγοράς στα θέµατα διαχείρισης κινδύνων όσον αφορά τους εν λόγω οµίλους.

18

Στο πρώτο κείµενο αναφορικά µε τις διαφορές στο ρυθµιστικό πλαίσιο και τις αγορές (Regulatory and market differences: issues and observations), καταγράφεται
η σταδιακή σύγκλιση των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων στις επιµέρους χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που συγκροτούν έναν όµιλο ετερογενών χρηµατοπιστωτικών δραστηριοτήτων µε έµφαση στους τοµείς στους οποίους το διαφοροποιηµένο ρυθµιστικό πλαίσιο επιτάσσει την άσκηση συµπληρωµατικής εποπτείας (συγκέντρωση κινδύνων και εντός οµίλου συναλλαγές).
Στο δεύτερο κείµενο της µελέτης αναφορικά µε τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας στους οµίλους αυτούς (The management of liquidity risk in financial
groups), περιέχονται βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου.

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
ŒÎ‰ÔÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/48/∂∫ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/49/∂∫
ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Στις 30 Ιουνίου 2006 δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης οι Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2006/48/ΕΚ
σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων
και 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Με τις εν λόγω Οδηγίες, οι οποίες εκδόθηκαν µε την τεχνική της αναδιατύπωσης
(recasting), αφενός µεν ενσωµατώνεται στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο το νέο Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια και αφετέρου κωδικοποιείται το περιεχόµενο των Οδηγιών 2000/12/ΕΚ και 93/6/ΕΟΚ, το περιεχόµενο των οποίων είχε τροποποιηθεί σε σηµαντική έκταση κατά το παρελθόν.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ:
■

επήλθαν ριζικές µεταβολές στο περιεχόµενο των διατάξεων που αφορούν τις
µεθόδους υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων για κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό
κίνδυνο,

■

καθιερώθηκαν, για πρώτη φορά, κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη των
κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων έναντι της έκθεσής τους στο λειτουργικό
κίνδυνο,

■

καθιερώθηκαν υποχρεώσεις αναφορικά µε τον έλεγχο σε µόνιµη βάση της
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επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων από
τις εποπτικές αρχές, και
■

καθιερώθηκαν διατάξεις µε τις οποίες επιδιώκεται η ενδυνάµωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες µέσω της καθιέρωσης κανόνων
δηµοσίευσης οικονοµικών και άλλων στοιχείων.

Αντίστοιχα, µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/49/ΕΚ:
■

κωδικοποιούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ, όπως αυτές ίσχυαν µετά τις τροποποιήσεις που είχαν επέλθει µέχρι το 2006, και

■

ενσωµατώνονται στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο οι υπόλοιπες διατάξεις του
νέου πλαισίου του 2004 της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, οι οποίες αφορούν τις µεθόδους υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων για κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στους κινδύνους αγοράς.

Κατ’ εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας και λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την
ποικιλοµορφία των πιστωτικών ιδρυµάτων σε ό,τι αφορά το µέγεθος, την κλίµακα
των εργασιών τους και το εύρος των δραστηριοτήτων τους, παρέχεται στα πιστωτικά
ιδρύµατα η δυνατότητα επιλογής µεταξύ τριών µεθοδολογιών διαβαθµισµένης πολυπλοκότητας για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους έναντι του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου.
Η προθεσµία ενσωµάτωσης των δύο Οδηγιών στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατώνµελών ορίστηκε για τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, µε έναρξη εφαρµογής την 1.1.2007. Σηµειώνεται ωστόσο, ότι η έναρξη εφαρµογής των διατάξεων για τις εξελιγµένες µεθόδους αναφορικά µε τον πιστωτικό και το λειτουργικό κίνδυνο ορίστηκε για την 1η Ιανουαρίου 2008.

∆Ô ¤ÚÁÔ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ∆Ú·Â˙ÈÎ‹˜ ∂ÔÙÂ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÎÂÊ·Ï·È·Î‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜

Στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο του νέου Συµφώνου
της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of European Banking Supervisors),
δηµοσίευσε κατά τη διάρκεια του 2006 µεγάλο αριθµό κειµένων κατευθυντήριων
γραµµών και συστάσεων, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
■
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Κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε την καθιέρωση οµοιόµορφου
πλαισίου υποβολής αναφορών προς τις εποπτικές αρχές για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας (Guidelines on common reporting) (Ιανουάριος 2006).

■

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εποπτική αναγνώριση των Οργανισµών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Guidelines on the recognition of external credit assessment institutions) (Ιανουάριος 2006): Στο εν
λόγω κείµενο καθιερώνονται κανόνες αναφορικά ιδίως µε τη διαδικασία
και την εφαρµογή των κριτηρίων αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές
των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

■

Κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε τη συνεργασία των εποπτικών
αρχών των χωρών καταγωγής και υποδοχής (Guidelines on supervisory
cooperation for cross-border banking and investment firm groups) (Ιανουάριος 2006): Στο εν λόγω κείµενο καθιερώνονται κανόνες αναφορικά µε
το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των εποπτικών αρχών σε σχέση µε την
εποπτεία διασυνοριακά δραστηριοποιούµενων πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων.

■

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του δεύτερου πυλώνα
του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια (Guidelines on the
Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2) (Ιανουάριος 2006): Στο εν λόγω κείµενο καταγράφονται αρχές βέλτιστης πρακτικής σε σχέση µε το σύστηµα εσωτερικής αξιολόγησης της κεφαλαιακής
επάρκειας από τα πιστωτικά ιδρύµατα (ΣΕΑΚΕ) και τη διαδικασία αξιολόγησής του από τις εποπτικές αρχές.

■

Στη θεµατική της εφαρµογής του δεύτερου πυλώνα του νέου πλαισίου για
την κεφαλαιακή επάρκεια, εντάσσεται επίσης η έκδοση τον Οκτώβριο του
2006, κειµένου κατευθυντήριων γραµµών αναφορικά µε τον κίνδυνο εισοδήµατος επιτοκίων στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (Technical guideline on
interest rate risk in the banking book). Στο εν λόγω κείµενο, µεταξύ άλλων, διαµορφώνεται ορισµός του κινδύνου εισοδήµατος επιτοκίων στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και καταγράφεται το κοινοτικό πλαίσιο αναφορικά
µε τη διαχείριση του εν λόγω κινδύνου.

■

Το έργο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας για την
εφαρµογή του 2ου Πυλώνα του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια
των πιστωτικών ιδρυµάτων συµπληρώθηκε το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους µε
τη δηµοσίευση του τελικού κειµένου κατευθυντήριων γραµµών για τον κίνδυνο συγκέντρωσης.

■

Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εποπτική αναγνώριση της µεθόδου εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (IRB) και της
εξελιγµένης µεθόδου για το λειτουργικό κίνδυνο (AMA) (Guidelines on
validation) (Απρίλιος 2006): Σε ό,τι αφορά τη Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (IRB), το εν λόγω κείµενο περιέχει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε θέµατα που άπτονται της διαδικασίας υποβο-
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λής της αίτησης και του χρονοδιαγράµµατος για την εποπτική αναγνώριση
της εν λόγω µεθόδου, το πλαίσιο συνεργασίας των εποπτικών αρχών κατά
την εποπτική αναγνώρισή της στις περιπτώσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες, επιµέρους πτυχές της διαδικασίας εποπτικής αναγνώρισης (παράλληλη χρήση και σταδιακή εφαρµογή)
(partial use και roll out), το κριτήριο ουσιαστικής χρήσης (use test), και την
ποσοτική και ποιοτική επικύρωση της Μεθόδου Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων.
Τέλος, το κείµενο περιέχει κατευθυντήριες γραµµές και για θέµατα εσωτερικού ελέγχου µε έµφαση στην εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας και
την αρχή «συµµόρφωση ή αιτιολόγηση» (comply or explain).
Αναφορικά µε το λειτουργικό κίνδυνο, οι κατευθυντήριες γραµµές περιλαµβάνουν ρυθµίσεις σχετικά µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις, οι οποίες
πρέπει να πληρούνται προκειµένου να επιτραπεί η υιοθέτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα των διαφορετικών µεθοδολογιών υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, µε έµφαση στη διαδικασία πιστοποίησης της εξελιγµένης µεθόδου (AMA).
■

Κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε την προσοµοίωση καταστάσεων
κρίσης (stress testing): Το εν λόγω κείµενο συντίθεται από τρεις ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα οριοθετείται η έννοια της προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress testing) µε έµφαση στις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το δεύτερο πυλώνα του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. Στη
δεύτερη ενότητα καταγράφονται οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές βέλτιστης πρακτικής αναφορικά µε τη µεθοδολογία της προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης και στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι διαφορετικές
µεθοδολογίες προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης ανά κίνδυνο (πιστωτικός
κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς και κίνδυνος ρευστότητας).

¶ÚﬁÙ·ÛË √‰ËÁ›·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÚÔÏËÙÈÎ‹˜
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ·ﬁÎÙËÛË˜ Î·È ·‡ÍËÛË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·
Σύµφωνα µε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πραγµατοποιήθηκε το
2005, η µη εναρµονισµένη εφαρµογή από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. των διατάξεων
του άρθρου 16 της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ (βλ. αντίστοιχα Οδηγία 2006/48/ΕΚ, άρθρο 19) αναφορικά µε το πλαίσιο για τις ειδικές συµµετοχές φυσικών και νοµικών
προσώπων σε πιστωτικά ιδρύµατα, αποτελεί δυνητικό εµπόδιο στις διασυνοριακές
εξαγορές και συγχωνεύσεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τα
ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 2006 διαβούλευ-
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ση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και σε συνέχεια αυτής, το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους υπέβαλε πρόταση Οδηγίας αναφορικά µε τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθείται και τα κριτήρια µε τα οποία πρέπει να αξιολογούνται προληπτικά η
απόκτηση και αύξηση συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυµάτων,
επιχειρήσεων επενδύσεων και ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Με την εν λόγω πρόταση Οδηγίας:
■

καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις αρµόδιες αρχές κατά την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,

■

ορίζονται βραχείες προθεσµίες σε ό,τι αφορά τη λήψη απόφασης από τις
αρµόδιες αρχές, και

■

προσδιορίζονται ρητά τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη οι
αρµόδιες αρχές για την εποπτική αξιολόγηση της καταλληλότητας του
αποκτώντος, αποκλειόµενης της δυνατότητας αφενός µεν να επικαλεστούν ή να χρησιµοποιήσουν άλλα κριτήρια από τα προβλεπόµενα στην
Οδηγία και αφετέρου να αξιολογούν την απόκτηση και αύξηση συµµετοχής µέσα από το πρίσµα των οικονοµικών αναγκών της αγοράς.

∞Ó¿ıÂÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
Λαµβάνοντας υπόψη την απουσία κοινοτικής ρύθµισης επί του θέµατος, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας δηµοσίευσε το ∆εκέµβριο του 2006,
σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, το τελικό
κείµενο κατευθυντήριων γραµµών αναφορικά µε την ανάθεση δραστηριοτήτων
πιστωτικών ιδρυµάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (Standards on outsourcing).
Οι κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και λαµβάνουν υπόψη τις τρέχουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές νοµοθετικές εξελίξεις. Ειδικότερα, µέριµνα έχει ληφθεί προκειµένου να διασφαλιστεί η σύγκλιση µε τις αντίστοιχες διατάξεις των εκτελεστικών µέτρων της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID) µε στόχο τη διαµόρφωση ισοδύναµων
όρων ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
επενδύσεων.
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3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2006/48/∂∫ Î·È 2006/49/∂∫
Στα τέλη Μαΐου 2006 σε συνέχεια της Απόφασης 22479/Β 838/2006 του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών συγκροτήθηκε νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε
έργο την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος,
κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος. Ως µέλη της επιτροπής συµµετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Αναστάσης Γαβριηλίδης, ο Γενικός Γραµµατέας της ΕΕΤ, κ. Χρήστος Γκόρτσος, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΕΕΤ και
του ΣΜΕΧΑ. Οι εργασίες της επιτροπής ολοκληρώθηκαν στα τέλη του 2006.
Λόγω του µεγάλου όγκου των υπό ενσωµάτωση Οδηγιών, αλλά και του ιδιαίτερα
τεχνικού χαρακτήρα τους, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της νοµοπαρασκευαστικής
επιτροπής ο νόµος να περιέχει τις µείζονος σηµασίας διατάξεις (υπό α) και οι διατάξεις τεχνικού χαρακτήρα να ενσωµατωθούν σε Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (υπό β).

(α) Σχέδιο νόµου για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις
Το σχέδιο νόµου χωρίζεται σε 14 κεφάλαια και περιέχει 92 άρθρα. Εκτός από την
ενσωµάτωση των ως άνω Οδηγιών, µε το εν λόγω σχέδιο νόµου συµπληρώνονται
υφιστάµενες διατάξεις της τραπεζικής νοµοθεσίας µε σκοπό τη διασφάλιση της
σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος και καταργούνται αρκετές διάσπαρτες
διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας. Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενό του, το σχέδιο νόµου θα µπορούσε συστηµατικά να διακριθεί σε επτά ενότητες:
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■

η πρώτη ενότητα περιλαµβάνει τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια του σχεδίου
νόµου, µε τα οποία καθιερώνονται διατάξεις ιδίως για τη χορήγηση και την
ανάκληση της άδειας ίδρυσης του πιστωτικού ιδρύµατος, τους όρους λειτουργίας και τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος, την ελεύθερη
εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τις σχέσεις µε τρίτες χώρες, τις ειδικές συµµετοχές πιστωτικών ιδρυµάτων και τις συµµετοχές σε
πιστωτικά ιδρύµατα (άρθρα 1-24),

■

η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει τα επόµενα τρία κεφάλαια του σχεδίου
νόµου, µε τα οποία καθιερώνονται αφενός µεν γενικές διατάξεις για την

εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος και
αφετέρου, ειδικές διατάξεις για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων
σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση (άρθρα 25-40),
■

στην τρίτη ενότητα εµπίπτουν τα επόµενα δύο κεφάλαια αναφορικά µε τη συνεργασία των εποπτικών αρχών στο πλαίσιο της ενοποιηµένης εποπτείας και
τη δηµοσιοποίηση πληροφοριών από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρα 41-50),

■

η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει το κεφάλαιο για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος (άρθρα 51-59),

■

η πέµπτη ενότητα περιλαµβάνει τα επόµενα δύο κεφάλαια αναφορικά µε
το επαγγελµατικό απόρρητο, τις υποχρεώσεις των προσώπων που είναι
επιφορτισµένα µε τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων καταστάσεων, τα εποπτικά µέτρα και τις κυρώσεις που είναι δυνατό να επιβάλλουν
οι εποπτικές αρχές, το διορισµό Επιτρόπου και την εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύµατος (άρθρα 60-69),

■

στην έκτη ενότητα εµπίπτει το κεφάλαιο αναφορικά µε την επάρκεια ιδίων
κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (άρθρα 6185), και

■

στην έβδοµη ενότητα εµπίπτει το τελευταίο κεφάλαιο, στο οποίο περιέχονται διατάξεις για διάφορα θέµατα, όπως οι δαπάνες εποπτείας, ο εκτοκισµός των δανείων ή λοιπών πιστώσεων, η παροχή ασφάλειας υπέρ της
Τράπεζας της Ελλάδος και οι καταργούµενες διατάξεις (άρθρα 86-92).

(β) Σχέδια Πράξεων ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για την ενσωµάτωση του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια
Σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή ως
προς την ενσωµάτωση των τεχνικού χαρακτήρα διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ
και 2006/49/ΕΚ µε Πράξεις ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής Π∆/ΤΕ) και
Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη
διάρκεια του 2006, τέθηκαν προς διαβούλευση σχέδια Π∆/ΤΕ αναφορικά µε τις
ακόλουθες θεµατικές:
■

εφαρµογή της Τυποποιηµένης Προσέγγισης υπολογισµού σταθµισµένων
κατά κίνδυνο ανοιγµάτων (υπό i),

■

ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου (υπό ii),

■

εφαρµογή της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων (υπό iii),

■

ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων (υπό iv) και

■

υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (υπό v)
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(i) Εφαρµογή της Τυποποιηµένης Προσέγγισης υπολογισµού
σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων
Το εν λόγω σχέδιο Π∆/TE περιλαµβάνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/EK
αναφορικά µε την εφαρµογή της Τυποποιηµένης Προσέγγισης υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων (Οδηγία 2006/48/EK, άρθρα 78-83 και Παράρτηµα VI).
Στην Τυποποιηµένη Προσέγγιση τα ανοίγµατα κατηγοριοποιούνται µε δύο κριτήρια: την ιδιότητα του αντισυµβαλλόµενου ή το είδος της συναλλαγής. Ο προσδιορισµός των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού κινδύνου πραγµατοποιείται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία υπάγεται το άνοιγµα ή την πιστωτική ποιότητα του αντισυµβαλλόµενου. Η πιστωτική ποιότητα µπορεί να προσδιορίζεται βάσει
των πιστοληπτικών αξιολογήσεων που πραγµατοποιούνται από αναγνωρισµένους
Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.). Επιπρόσθετα,
στο εν λόγω σχέδιο Π∆/ΤΕ περιλαµβάνονται οι διατάξεις που αφορούν τις Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου, τις οποίες επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα
πιστωτικά ιδρύµατα που υιοθετούν την Τυποποιηµένη Προσέγγιση.

(ii) Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού
κινδύνου
Στο εν λόγω σχέδιο Π∆/TE ενσωµατώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ
αναφορικά µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου (Οδηγία 2006/48/EK, άρθρα 102-105 και Παράρτηµα Χ). Οι διατάξεις του σχεδίου Π∆/ΤΕ αφορούν τον τρόπο υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη, την Τυποποιηµένη Μέθοδο, την Εναλλακτική Τυποποιηµένη Μέθοδο, καθώς και τις Εξελιγµένες Μεθόδους Μέτρησης
Λειτουργικού Κινδύνου.
Σε ειδικές ενότητες του σχεδίου Π∆/ΤΕ τίθενται τα ελάχιστα ποιοτικά και ποσοτικά
κριτήρια για την υιοθέτηση της Τυποποιηµένης Μεθόδου και των Εξελιγµένων Μεθόδων Μέτρησης. Επιπλέον, στο σχέδιο Π∆/ΤΕ ρυθµίζεται η µεταχείριση της επίπτωσης της ασφάλισης και άλλων µηχανισµών µεταφοράς λειτουργικού κινδύνου.

(iii) Εφαρµογή της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων
για τον υπολογισµό των σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων
Το τρίτο σχέδιο Π∆/TE αφορά την εφαρµογή της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων. Πέραν της
κατηγοριοποίησης των ανοιγµάτων για τους σκοπούς της εν λόγω προσέγγισης, έµφαση αποδίδεται στα ελάχιστα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την εποπτική
αναγνώριση της υιοθέτησης της εν λόγω προσέγγισης (συστήµατα διαβάθµισης, ποσοτικοποίηση παραµέτρων πιστωτικού κινδύνου, επικύρωση των εσωτερικών εκτι-
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µήσεων κ.λπ.). Στην ίδια Πράξη τίθεται το πλαίσιο για την εταιρική οργάνωση της
διαχείρισης κινδύνου, ενώ περιλαµβάνονται επίσης διατάξεις που αφορούν τις Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου, τις οποίες µπορούν να εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα στο πλαίσιο της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων.

(iv) Ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων
Στο σχέδιο Π∆/ΤΕ αναφορικά µε τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων ενσωµατώνονται οι σχετικές µε
τα ίδια κεφάλαια διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Επισηµαίνεται ότι µε την ενσωµάτωση του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας στο κοινοτικό δίκαιο δεν επήλθαν ουσιαστικές αλλαγές στον
ορισµό των ιδίων κεφαλαίων και ως εκ τούτου και το εν λόγω σχέδιο Π∆/ΤΕ δεν
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς.
Εντούτοις, µε το σχέδιο Π∆/ΤΕ κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο διατάξεις που
άπτονται του πλαισίου εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως για παράδειγµα αναφορικά µε το ζήτηµα της διπλής µόχλευσης ιδίων κεφαλαίων, την
εφαρµογή «εποπτικών φίλτρων» στα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρµογή
των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ και τη µεταχείριση των υβριδικών κεφαλαίων.

(v) Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Με το εν λόγω σχέδιο Π∆/ΤΕ για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τον
υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ενσωµατώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι σχετικές διατάξεις της
Οδηγίας 2006/49/EK για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων
επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων. Το πλαίσιο του χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά σε συνέχεια της ενσωµάτωσης του νέου
πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας στο κοινοτικό δίκαιο. Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η εν λόγω πράξη αφορούν:
■

τις προϋποθέσεις συµπερίληψης στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών,

■

τον τρόπο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων για θέσεις σε µερίδια
ΟΣΕΚΑ στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών,

■

την καθιέρωση πρόσθετων κριτηρίων για την αναγνώριση εσωτερικού
υποδείγµατος για τον ειδικό κίνδυνο θέσης, και

■

την απλοποίηση της διαδικασίας για την εποπτική αναγνώριση του εσωτερικού υποδείγµατος.
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∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜
Î·È ÙˆÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Το Μάρτιο του 2006 δηµοσιεύτηκε η Π∆/ΤΕ 2577/2006 για το πλαίσιο αρχών και
λειτουργίας της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων (εφεξής Πράξη), µε την οποία καταργείται η προηγουµένως ισχύουσα για την ίδια θεµατική Π∆/ΤΕ 2438/1998.
Η έναρξη ισχύος της νέας Πράξης ορίστηκε για τις 31 Μαΐου 2006, µε εξαίρεση τις
διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση σύστασης Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, τη λειτουργία της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης και τις βασικές αρχές και κριτήρια σε επίπεδο οµίλου, για τα οποία η έναρξη ισχύος ορίστηκε στις 30
Σεπτεµβρίου 2006.
Ως Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται το σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών
και διαδικασιών που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα του πιστωτικού
ιδρύµατος και συντελεί στην αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία του.
Στο πεδίο εφαρµογής της Πράξης υπάγονται όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν
έδρα στην Ελλάδα, τα υποκαταστήµατά τους στο εξωτερικό και τα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Τράπεζα
της Ελλάδος. Εξαιρούνται εν µέρει τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα πιστωτικών
ιδρυµάτων µε έδρα σε χώρα µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή εκτός
αυτού, εφόσον υπόκεινται σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος σε ισοδύναµο
καθεστώς εποπτείας. Στα τελευταία εφαρµόζονται οι διατάξεις της Πράξης για συγκεκριµένα θέµατα µόνο, και ιδίως για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, και τη διαφάνεια των συναλλαγών.
Οι διατάξεις που καθιερώνονται µε την Π∆/ΤΕ 2577/2006 θα µπορούσαν συστηµατικά να ενταχθούν σε δύο κύριες κατηγορίες:
■

εκείνες που καθορίζουν τις βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης του
ΣΕΕ σε επίπεδο πιστωτικού ιδρύµατος και σε επίπεδο οµίλου (υπό α), και

■

εκείνες που αναφέρονται στην υλοποίηση του ΣΕΕ και, ειδικότερα, στα
καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των οργάνων διοικητικής διαχείρισης και
των υπηρεσιακών µονάδων που θέτουν σε εφαρµογή τις αρχές που διέπουν το ΣΕΕ (υπό β).

(α) Με την πρώτη κατηγορία διατάξεων καθιερώνονται οι γενικές αρχές που πρέπει να ισχύουν σε σχέση µε όλες σχεδόν τις λειτουργίες του πιστωτικού ιδρύµατος.
Ειδικότερα, καθιερώνονται διατάξεις σε σχέση µε τις γενικές υποχρεώσεις που
πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα ως προς τις πολιτικές και τις διαδικασίες
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που εφαρµόζουν για τη διαχείριση των λειτουργιών τους, τις συναλλαγές µε πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση µε το πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια της Π∆/ΤΕ
2563/2005, τη διασφάλιση της παροχής κατάλληλων υπηρεσιών προς τους πελάτες, την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,
τα λογιστικά συστήµατα, τα συστήµατα πληροφορικής, τη διαχείριση κινδύνων,
την κανονιστική συµµόρφωση και τις αρχές και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζονται σε επίπεδο οµίλου.
(β) Με τη δεύτερη κατηγορία διατάξεων επέρχονται σηµαντικές τροποποιήσεις
και καθιερώνονται νέες υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των Επιτροπών σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπηρεσιακών µονάδων του πιστωτικού ιδρύµατος. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η θεσµοθέτηση υπό προϋποθέσεις, αφενός µεν, της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων (σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου) και αφετέρου, της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
Κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι η διαµόρφωση της
στρατηγικής ανάληψης πάσης µορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων, η µέριµνα για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, ο καθορισµός
των αρχών που πρέπει να διέπουν τη διαχείριση κινδύνων και η ενηµέρωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τους σηµαντικότερους κινδύνους που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυµα. Έργο της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης ορίζεται στην Πράξη ότι είναι η θέσπιση και εφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών και η
εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράµµατος µε στόχο την επίτευξη της πλήρους και
διαρκούς συµµόρφωσης του πιστωτικού ιδρύµατος προς το εκάστοτε ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισµούς του πιστωτικού ιδρύµατος.
Με την Πράξη παρέχεται εξουσιοδότηση στη ∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδος ιδίως για την παροχή οδηγιών σε σχέση µε την
εφαρµογή της Πράξης και την προσαρµογή της προς τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις συστάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας.
Η Πράξη περιέχει επίσης τέσσερα παραρτήµατα, εκ των οποίων στο πρώτο καθορίζονται οι όροι ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους, στο δεύτερο ορίζονται οι αρχές που πρέπει να εφαρµόζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για την ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής στο πλαίσιο της διαχείρισης
του λειτουργικού κινδύνου, το τρίτο αφορά το περιεχόµενο της έκθεσης αξιολόγησης του ΣΕΕ από ανεξάρτητους ελεγκτές και το τέταρτο καθιερώνει διεξοδικές
ρυθµίσεις για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
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Β. Λειτουργία και εποπτεία των κεφαλαιαγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¶·Ú¿Ù·ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
Στις 27 Απριλίου 2006 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID) ως προς ορισµένες προθεσµίες. Σύµφωνα µε την εν
λόγω Οδηγία, τα κράτη-µέλη οφείλουν να ενσωµατώσουν την MiFID στην εθνική
έννοµη τάξη τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2007, ενώ η εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων αρχίζει από την 1η Νοεµβρίου 2007, ηµεροµηνία κατάργησης της Οδηγίας 93/22/ΕΚ.

∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ
Στις 2 Σεπτεµβρίου 2006 δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εκτελεστικά µέτρα της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MiFID). Τα εν λόγω εκτελεστικά µέτρα αποτελούν η Οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όσον
αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων
επενδύσεων, καθώς και τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω
Οδηγίας (υπό α), και ο Κανονισµός (ΕΚ) 1287/2006 της Επιτροπής για την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για
τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της
αγοράς, την εισαγωγή χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση, καθώς
και τους ορισµούς που ισχύουν για τους σκοπούς της Οδηγίας αυτής (υπό β).
(α) Οδηγία 2006/73/ΕΚ
Η Οδηγία 2006/73/ΕΚ εστιάζει καταρχήν στις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει
να τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Οι οργανωτικές απαιτήσεις διακρίνονται σε γενικές που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων και σε ειδικές.
Οι τελευταίες αφορούν ιδίως τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά
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ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση µε την κανονιστική συµµόρφωση, τη διαχείριση κινδύνων, τον εσωτερικό έλεγχο, την αντιµετώπιση καταγγελιών,
τη φύλαξη και χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών και τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων συµφερόντων. Στην ίδια ενότητα εµπίπτουν, επίσης, οι υποχρεώσεις που
καθιερώνονται αναφορικά µε τα θέµατα ευθύνης των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, καθώς, επίσης, και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σε περίπτωση
εξωτερικής ανάθεσης επιχειρησιακών λειτουργιών (outsourcing).
Στην ίδια Οδηγία ρυθµίζονται, επίσης, διεξοδικά, θέµατα αναφορικά µε τους όρους λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων σε σχέση µε:
■

τις αντιπαροχές προς ή από τους πελάτες τους ή τρίτα πρόσωπα,

■

τις απαιτήσεις σχετικά µε την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχουν
στους πελάτες ή δυνητικούς πελάτες τους για τα επιµέρους ζητήµατα που
ρυθµίζονται από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ,

■

την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συµβατότητας των πελατών
τους στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου
και των λοιπών επενδυτικών υπηρεσιών αντίστοιχα,

■

τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις
που πρέπει να γίνονται στους πελάτες,

■

τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις για τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών,

■

τις προϋποθέσεις που πρέπει να διέπουν την εκτέλεση εντολών εν γένει,

■

τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, και

■

την τήρηση αρχείων.

(β) Κανονισµός 1287/2006
Αντικείµενο του Κανονισµού αποτελούν ιδίως:
■

η τήρηση αρχείων εντολών πελατών και αποφάσεων διαπραγµάτευσης και
η καταχώριση των συναλλαγών σε αρχεία,

■

οι υποχρεώσεις σχετικά µε τη γνωστοποίηση των συναλλαγών και, ειδικότερα, ο τρόπος προσδιορισµού της σηµαντικότερης αγοράς σε σχέση µε τη
ρευστότητά της, η θέσπιση και διατήρηση καταλόγου χρηµατοπιστωτικών
µέσων, οι µέθοδοι και το περιεχόµενο της γνωστοποίησης συναλλαγών και
η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών, και

■

οι απαιτήσεις προ- και µετα-διαπραγµατευτικής διαφάνειας για τις συναλλαγές στις οργανωµένες αγορές, τους πολυµερείς µηχανισµούς διαπραγµάτευσης και µέσω συστηµατικών εσωτερικοποιητών.
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∂ÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ CESR (ÛÙÔ Â›Â‰Ô 3) ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2004/39/∂∫
ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID Level 3 Work)
Στο πλαίσιο του ρόλου που έχει αναλάβει η CESR (Committee of European
Securities Regulators-Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών Κεφαλαιαγορών) στο επίπεδο 3 µε βάση τη διαδικασία Lamfalussy, ο οποίος συνίσταται, µεταξύ άλλων, στο συντονισµό της οµοιόµορφης εφαρµογής από τα κράτη-µέλη των
διατάξεων των νοµικών πράξεων που υιοθετούνται στο επίπεδο 1 και 2, στις 2 Νοεµβρίου 2006 η CESR ανακοίνωσε το πρόγραµµα εργασιών της για την MiFID.
Σύµφωνα µε το σχετικό ∆ελτίο Τύπου, η CESR θα δώσει προτεραιότητα σε εργασίες που θα έχουν επίπτωση στις διαδικασίες και τα συστήµατα των επηρεαζόµενων εταιρειών, στη διασυνοριακή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, στις απαιτήσεις
για την τήρηση αρχείων και στην υποβολή αναφορών για συναλλαγές, σε ζητήµατα δηλαδή που θα βοηθήσουν στην καλύτερη προσαρµογή των συµµετεχόντων
στην αγορά, στις επιταγές της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Με βάση το πρόγραµµα αυτό, η CESR έχει ξεκινήσει τις εργασίες της µε την πρόσκληση για δηµόσια διαβούλευση στα κάτωθι ζητήµατα:

(α) Απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/73/ΕΚ, κάθε αρµόδια αρχή καταρτίζει και τηρεί ενδεικτικό κατάλογο των ελάχιστων αρχείων που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά
ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, ώστε να καταγράφονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν και οι συναλλαγές που εκτελούν, κατά τρόπο που να επιτρέπει
στις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τη MiFID.
Με γνώµονα την κοινή προσέγγιση σχετικά µε τον κατάλογο των αρχείων που θα
πρέπει να τηρούνται, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, την υιοθέτηση µιας ελάχιστης βάσης
προστασίας των επενδυτών αλλά και την επίτευξη εποπτικής σύγκλισης στον τοµέα
αυτό, η CESR έθεσε τον Οκτώβριο του 2006 σε διαβούλευση σχέδιο σύστασης προς
τα µέλη της που περιλαµβάνει τον κατάλογο µε τα ελάχιστα αρχεία, την τήρηση των
οποίων θα πρέπει να ελέγχουν οι αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.

(β) ∆ηµοσίευση και ενοποίηση στοιχείων αναφορικά µε τις διατάξεις
για τη διαφάνεια της αγοράς
Με την MiFID διασπάται η αρχή της συγκέντρωσης των συναλλαγών και των
πληροφοριών σχετικά µε τις συναλλαγές αυτές σε έναν, κατά κανόνα, τόπο διαπραγµάτευσης και ενθαρρύνεται ο ανταγωνισµός µεταξύ διαφορετικών τόπων
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διαπραγµάτευσης (οργανωµένες αγορές, πολυµερείς µηχανισµοί διαπραγµάτευσης, συστηµατικοί εσωτερικοποιητές, συναλλαγές OTC). Προκειµένου να υποστηρίξει την ορθή διαµόρφωση τιµών αλλά και να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών εντός του νέου αυτού περιβάλλοντος, η MiFID εισάγει ενιαίους κανόνες
προ- και µετα-συναλλακτικής διαφάνειας.
Προς το σκοπό της διασφάλισης της κοινής από τα κράτη-µέλη εφαρµογής των
υποχρεώσεων δηµοσίευσης των προ- και µετα-συναλλακτικών πληροφοριών και
στοιχείων, η CESR έθεσε τον Οκτώβριο του 2006 σε διαβούλευση κείµενο κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά µε τους µηχανισµούς δηµοσίευσης, τη διαθεσιµότητα των στοιχείων διαφάνειας και σχετικά πρότυπα στοιχείων.
(γ) Χρήση προτύπων κατά τη γνωστοποίηση συναλλαγών
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, από 1ης Νοεµβρίου 2007 τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων θα είναι υποχρεωµένες να γνωστοποιούν τις
συναλλαγές τους στις αρµόδιες αρχές.
Σηµαντικό στοιχείο για την αποτελεσµατικότητα του νέου αυτού συστήµατος γνωστοποιήσεων είναι και η ανταλλαγή των εκθέσεων γνωστοποιήσεων µεταξύ των
εποπτικών αρχών-µελών της CESR. H CESR έχει εντοπίσει τα πρότυπα εκείνα που
διευκολύνουν την εν λόγω ανταλλαγή µεταξύ των µελών της. Η επίτευξη δε, αποτελεσµατικής γνωστοποίησης των συναλλαγών από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις
επιχειρήσεις επενδύσεων θα πρέπει να στηρίζεται σε πρότυπα που θα είναι συµβατά
µε αυτά που χρησιµοποιούνται εσωτερικά από τις εποπτικές αρχές. Το σχετικό κείµενο κοινών προτύπων της CESR τέθηκε σε διαβούλευση το Νοέµβριο του 2006.
(δ) Αντιπαροχές
Σύµφωνα µε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, κατά την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων πρέπει
να ενεργούν µε εντιµότητα, δικαιοσύνη και επαγγελµατισµό, ώστε να εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των πελατών τους. Επιπλέον, µε
την Οδηγία 2006/73/ΕΚ (άρθρο 26) ορίζεται, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αντιπαροχές,
υπό ποιες προϋποθέσεις η καταβολή ή λήψη οποιασδήποτε αµοιβής ή προµήθειας ή
άλλου χρηµατικού οφέλους θα θεωρείται ότι συνάδει µε τον ορθό τρόπο παροχής
υπηρεσιών που προβλέπεται σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα.
Έχοντας ως τελικό σκοπό την έκδοση σύστασης προς τα µέλη της για την υιοθέτηση κοινής εφαρµογής των διατάξεων της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ σχετικά µε τις
αντιπαροχές, η CESR έθεσε το ∆εκέµβριο του 2006 σε δηµόσια διαβούλευση σχετικό κείµενο που περιέχει προτάσεις και ερωτήσεις προς τους φορείς της αγοράς. Το
κείµενο διαβούλευσης διαλαµβάνει κυρίως τα εξής:
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■

περιέχει γενική εξήγηση της λειτουργίας των όρων και προϋποθέσεων που
θέτει το άρθρο 26 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ και περιγράφει τη σχέση του
µε την έννοια της σύγκρουσης συµφερόντων,

■

αναφέρει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αµοιβή ή άλλο όφελος που καταβάλλεται σε ή παρέχεται από τρίτο πρόσωπο δεν θα θεωρείται απαγορευµένη αντιπαροχή σύµφωνα µε το άρθρο 26 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ,

■

διερευνά το ζήτηµα των συνδεδεµένων αντιπροσώπων και της πληρωµής
τους υπό το πρίσµα της εφαρµογής του άρθρου 26 της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ,
και

■

διερευνά το ζήτηµα της συγκέντρωσης επιµέρους αµοιβών σε µια συνολική αµοιβή (bundling arrangements).

(ε) Λειτουργία του «ευρωπαϊκού διαβατηρίου» σύµφωνα µε την MiFID
Το ∆εκέµβριο του 2006 η CESR έθεσε σε διαβούλευση κείµενο κατευθυντήριων
γραµµών σε σχέση µε τα ζητήµατα που άπτονται της λειτουργίας του «ευρωπαϊκού
διαβατηρίου» των επιχειρήσεων επενδύσεων σύµφωνα µε την MiFID. Στη θεµατική αυτή εµπίπτουν ιδίως τα ζητήµατα που αφορούν τις σχέσεις των αρµοδίων αρχών του κράτους-µέλους καταγωγής και του κράτους-µέλους υποδοχής κατά το
στάδιο της αδειοδότησης, τις σχέσεις αυτών των αρχών κατά την εποπτεία και παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών και τις δραστηριότητες των υποκαταστηµάτων, τις µεταβατικές διατάξεις και τις διασυνοριακές δραστηριότητες των συνδεδεµένων αντιπροσώπων.

∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜ ÛÂ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜
Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2006 στον τοµέα της εκκαθάρισης και διακανονισµού συναλλαγών επί κινητών αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα µιας ad hoc κοινοτικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
(α) Κείµενα Εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Στις 23 Μαΐου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε σχέδιο κειµένου εργασίας
για την εκκαθάριση και διακανονισµό σε κινητές αξίες, όπου διαπίστωνε ότι η αγορά που αφορά την εκτέλεση των συναλλαγών και την εκκαθάριση και διακανονισµό τους σε διασυνοριακό επίπεδο δεν είναι αρκούντως αποτελεσµατική, ενώ τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η δοµή της ενδέχεται να εµποδίζουν τον ανταγωνι-
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σµό, στο βαθµό που τα σχετικά συστήµατα έχουν κυρίως εθνικό προσανατολισµό
και σε ορισµένες περιπτώσεις οργανώνονται σε καθετοποιηµένες µονάδες που χαρακτηρίζονται από µονοπωλιακές πρακτικές. Επιπλέον, οι ίδιοι οι φορείς της αγοράς δεν έχουν κοινή στάση και υπάρχουν αντικρουόµενα συµφέροντα σχετικά µε
τα δικαιώµατα πρόσβασης στα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού, την υιοθέτηση µέτρων εταιρικής διακυβέρνησης, την επίτευξη συστηµικής σταθερότητας και την προστασία των επενδυτών.
Στις 24 Μαΐου 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε ένα ακόµα κείµενο εργασίας για τον ανταγωνισµό στον τοµέα της εκκαθάρισης και διακανονισµού σε κινητές αξίες, όπου διαπιστώνει ότι η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ελεύθερα επιλέξιµα συστήµατα εκκαθάρισης είναι προαπαιτούµενο για τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, καθώς και ότι η παροχή υπηρεσιών κεντρικού αντισυµβαλλόµενου σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι δυνατή εφόσον αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα σχετικά προβλήµατα διαλειτουργικότητας. Στο εν λόγω έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται ότι ο συνδυασµός κανονιστικών µέτρων,
πρωτοβουλιών των φορέων της αγοράς και εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού είναι ο ιδανικός συνδυασµός για την ολοκλήρωση της ενοποίησης της σχετικής αγοράς.

(β) ∆ηµιουργία από το Ευρωσύστηµα ενιαίας πλατφόρµας για το διακανονισµό συναλλαγών επί κινητών αξιών σε χρήµα Κεντρικής Τράπεζας TARGET2 Securities
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της δυνατότητας και προσφορότητας της µετάβασης
από την κατακερµατισµένη και εθνικά προσανατολισµένη αγορά σε ενιαία συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού, στις 7 Ιουλίου 2006 η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα ανακοίνωσε µε ∆ελτίο Τύπου ότι εξετάζει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διακανονισµού συναλλαγών επί κινητών αξιών στην Ευρωζώνη σε χρήµα κεντρικής τράπεζας µέσω της ενιαίας πλατφόρµας του TARGET2. Το εν λόγω σύστηµα θα ονοµάζεται TARGET2 Securities (Τ2S) και θα ανήκει στο Ευρωσύστηµα,
το οποίο θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του.
Η υιοθέτηση του εν λόγω συστήµατος στοχεύει στην επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών κλίµακας για τους συµµετέχοντες µέσω της υψηλού επιπέδου αποτελεσµατικότητας και της εναρµόνισης των τεχνικών παραµέτρων που αναµένεται ότι
θα επιφέρει. Επιπλέον, αναµένεται ότι θα συµβάλει στη διασυνοριακή διαχείριση
των εξασφαλίσεων, και εξ αυτού του λόγου, τη διαχείριση της ρευστότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Όπως προκύπτει από την αρχική ενηµέρωση, εκκρεµούν ακόµη βασικά ζητήµατα
πολιτικών και οικονοµικών επιλογών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως
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ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας του συστήµατος, η διακυβέρνηση του
συστήµατος και η συµµετοχή των χρηστών σε αυτή, η αντιµετώπιση των τεχνικών
κινδύνων και οι οικονοµικές επιπτώσεις του διαχωρισµού της λειτουργίας του διακανονισµού από τις άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες που παραδοσιακά προσφέρονται από τα κεντρικά αποθετήρια, το νοµικό καθεστώς που θα διέπει το διακανονισµό µέσω T2S, ο χρόνος οριστικοποίησης του διακανονισµού, καθώς και η διαφορετική εθνική αντιµετώπιση των σχετικών λογαριασµών.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει σε διαβούλευση την πρωτοβουλία αυτή και έχει αναθέσει στην Επιτροπή Συστηµάτων Πληρωµών και ∆ιακανονισµού
να εκπονήσει µέχρι το Φεβρουάριο 2007 µελέτη σκοπιµότητας, η οποία θα τεθεί
επίσης σε διαβούλευση.
(γ) Κώδικας ∆εοντολογίας για την Εκκαθάριση και το ∆ιακανονισµό
Το Νοέµβριο του 2006 υπογράφηκε στις Βρυξέλλες Κώδικας ∆εοντολογίας για την
Εκκαθάριση και το ∆ιακανονισµό (Code of Conduct for Clearing and Settlement)
µεταξύ των Χρηµατιστηρίων, των Κεντρικών Αποθετηρίων και των Εκκαθαριστικών Οίκων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο εν λόγω Κώδικας αποτελεί προσπάθεια αυτορρύθµισης των αντιπροσωπευτικών
ενώσεων των οργανισµών που παρέχουν υπηρεσίες λειτουργίας πλατφόρµας διαπραγµάτευσης και υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισµού (Federation of European
Securities Exchanges - FESE, European Association of Central Counterparty
Clearing Houses - EACH και European Central Securities Depositories Association ECSDA) µε στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και του ανταγωνισµού στην αγορά αυτή.
Ο Κώδικας ∆εοντολογίας θέτει τρεις βασικούς στόχους και, ειδικότερα, τη διασφάλιση:
■

διαφάνειας της τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών (υπό i),

■

ανεµπόδιστης πρόσβασης στα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού
και διαλειτουργικότητας (υπό ii), και

■

σαφούς διαχωρισµού των παρεχόµενων υπηρεσιών (υπό iii).

(i) ∆ιαφάνεια της τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών
Μέχρι το τέλος του 2006 οι ως άνω οργανισµοί οι οποίοι προσυπέγραψαν τον κώδικα θα πρέπει να φροντίσουν για τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα τους όλων των
πληροφοριών που αφορούν τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε ανάλυση της σχετικής
αµοιβής για κάθε µια από αυτές, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν ειδικών τιµολογήσεων (discounts and rebates), καθώς και παραδείγµατα που θα διευκολύνουν το

36

χρήστη να συγκρίνει υπηρεσίες και τιµές σε ατοµική βάση. ∆ιαφάνεια των χρεώσεων θα πρέπει να υπάρχει και στην τιµολόγηση που θα γίνεται µετά την παροχή
των σχετικών υπηρεσιών.

(ii) Πρόσβαση και διαλειτουργικότητα
Λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της MiFID για ελεύθερη πρόσβαση των επιχειρήσεων επενδύσεων και των ρυθµιζόµενων αγορών στα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού, ο Κώδικας ∆εοντολογίας επεκτείνει τις έννοιες της
ελεύθερης πρόσβασης και διαλειτουργικότητας και στους οργανισµούς που τον
υιοθέτησαν, προβλέποντας ότι µέχρι τις 30 Ιουνίου 2006 κάθε οργανισµός θα πρέπει να εξασφαλίσει εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανεµπόδιστη
πρόσβαση των αντίστοιχων οργανισµών σε αυτόν, καθώς και τη σύναψη συµφωνιών διαλειτουργικότητας µε στόχο τη δυνατότητα των πελάτη να επιλέγει παροχέα υπηρεσιών.

(iii) ∆ιαχωρισµός παρεχόµενων υπηρεσιών
Οι οργανισµοί που προσυπέγραψαν τον κώδικα, δεσµεύονται από 1ης Ιανουαρίου
2008 να έχουν λάβει µέτρα ώστε οι υπηρεσίες πλατφόρµας διαπραγµάτευσης και
των συστηµάτων εκκαθάρισης και διακανονισµού να είναι σαφώς διαχωρισµένες
και να παρέχεται στον πελάτη ευελιξία στην επιλογή της επιθυµητής υπηρεσίας
και µόνο. Επίσης, οι κατ’ ιδίαν υπηρεσίες που προσφέρουν τα κεντρικά αποθετήρια (τήρηση λογαριασµών, εκκαθάριση και διακανονισµός, παροχή πιστώσεων, δανεισµός τίτλων και διαχείριση ασφαλειών) θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές µεταξύ τους και να χρεώνονται ξεχωριστά.

∫·Ù¿¯ÚËÛË ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜
Στο πλαίσιο των εργασιών της στο επίπεδο 3, σύµφωνα µε τη διαδικασία Lamfalussy,
για την ενιαία εφαρµογή από τα κράτη-µέλη του νοµοθετικού πλαισίου για την
κατάχρηση της αγοράς, το Νοέµβριο του 2006 η CESR έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση τη δεύτερη δέσµη οδηγιών που αφορούν την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά µε τον ορισµό της εµπιστευτικής πληροφορίας, τη δικαιολογηµένη καθυστέρηση στη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών, το χαρακτηρισµό των εντολών πελατών ως εµπιστευτική πληροφόρηση και την τήρηση µητρώου κατόχων
εµπιστευτικών πληροφοριών σε περισσότερα κράτη-µέλη.
Στο κείµενο της CESR παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά ιδίως µε το πότε θεωρείται συγκεκριµένος ο χαρακτήρας µιας πληροφορίας, παρατίθενται ενδεικτικά
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παράγοντες που είναι δυνατό να λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του εάν
µια πληροφορία µπορεί να έχει σηµαντική επίπτωση στην τιµή των χρηµατοπιστωτικών µέσων και παρατίθενται παραδείγµατα πληροφοριών που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τον εκδότη χρηµατοπιστωτικών µέσων και είναι δυνατό να συνιστούν
εµπιστευτική πληροφορία. ∆ιευκρινίσεις και ενδεικτικά επεξηγηµατικά παραδείγµατα παρέχονται επίσης σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται από την
Οδηγία 2003/6/ΕΚ αναβολής της δηµοσιοποίησης της εµπιστευτικής πληροφορίας
από τον εκδότη µε ευθύνη του προκειµένου να µη βλάψει νόµιµο συµφέρον του,
καθώς επίσης και σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για
να χαρακτηριστεί εντολή πελάτη ως εµπιστευτική πληροφορία.

∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÂÎ‰ﬁÙÂ˜,
ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÚÔ˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË
ÛÂ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·ÁÔÚ¿
Το Μάιο του 2006 υποβλήθηκε σχέδιο Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον
καθορισµό αναλυτικών κανόνων σε σχέση µε την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων
της Οδηγίας 2004/109/EΚ για την εναρµόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας
αναφορικά µε την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά.
Με το σχέδιο Οδηγίας ορίζονται λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή επτά άρθρων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Μεταξύ αυτών, ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε
το ελάχιστο περιεχόµενο των εξαµηνιαίων µη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τους µηχανισµούς ελέγχου των αρµόδιων αρχών όσον αφορά τους ειδικούς διαπραγµατευτές, τη µέγιστη διάρκεια του συνήθους «σύντοµου κύκλου διακανονισµού», και τους µετόχους και τα φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να
προβαίνουν σε κοινοποίηση των σηµαντικών συµµετοχών τους.
Παράλληλα, η CESR εξέδωσε τον Ιούνιο του 2006 το τελικό κείµενο πρότασής της
αναφορικά µε την καταχώριση και αρχειοθέτηση των πληροφοριών, τις οποίες οι
εκδότες κινητών αξιών είναι υποχρεωµένοι να διαβιβάζουν στις αρµόδιες εποπτικές αρχές. Στη γνωµοδότησή της, η CESR προτείνει τρόπους µε τους οποίους είναι
δυνατόν να διασφαλιστεί η συµβατότητα µεταξύ των εθνικών συστηµάτων καταχώρισης και αρχειοθέτησης αυτών των πληροφοριών.
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∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎﬁ ¢ÂÏÙ›Ô
Τον Ιούνιο του 2006 η CESR δηµοσίευσε στην ιστοσελίδα της µια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων (Frequently Asked Questions - FAQs) που αφορούν πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε το ενηµερωτικό
δελτίο που απαιτείται σε περιπτώσεις δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά (Οδηγία 2003/71/ΕΚ και
Κανονισµός (ΕΚ) 809/2004).
Όπως επισηµαίνει η CESR, η πρωτοβουλία αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως αυθεντική ερµηνεία διατάξεων του νοµοθετικού πλαισίου, αλλά, ως µια προσπάθεια
που σκοπό έχει να παρέχει στους φορείς της αγοράς σύντοµες και αξιόπιστες απαντήσεις σε πρακτικά ζητήµατα που τους απασχολούν σχετικά. Η διαδικασία αυτή
είναι δυναµική, µε την έννοια ότι θα υπάρχει εµπλουτισµός των ερωτήσεων και
απαντήσεων ανάλογα µε την ανταπόκριση που θα δείξει η αγορά.
Επίσης, το Νοέµβριο του 2006 η CESR ξεκίνησε διαδικασία διαβούλευσης σχετικά
µε την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του νοµοθετικού πλαισίου για το ενηµερωτικό δελτίο. Το ενδιαφέρον της CESR εστιάζεται στον εντοπισµό τυχόν εµποδίων ή συγκεκριµένων διαφοροποιηµένων πρακτικών µεταξύ των κρατών-µελών
που θέτουν σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου και στη
διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσης των επενδυτικών ευκαιριών αλλά και της
προστασίας των επενδυτών.

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¿ ÎÂÊ¿Ï·È·
Μετά από δύο χρόνια διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς της αγοράς,
τις εποπτικές αρχές και τους καταναλωτές, στις 16 Νοεµβρίου 2006 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δηµοσίευσε Λευκή Βίβλο για την ενίσχυση του πλαισίου της ενιαίας
αγοράς που διέπει τα επενδυτικά κεφάλαια.
Εκκινώντας από τη διαπίστωση ότι η Οδηγία 85/611/ΕΚ για τους Οργανισµούς
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, όπως ισχύει, δεν επαρκεί πλέον για να
στηρίξει τον ευρωπαϊκό κλάδο αµοιβαίων κεφαλαίων που ολοένα µεταβάλλεται για
να αντιµετωπίσει τις νέες ανταγωνιστικές προκλήσεις και τις σύγχρονες επενδυτικές ανάγκες, η Λευκή Βίβλος προβλέπει την προοδευτική αναθεώρηση του υφιστάµενου πλαισίου, προκειµένου να επιτευχθεί η προσαρµογή του στις εξελίξεις
της αγοράς.
Ειδικότερα, στη Λευκή Βίβλο διατυπώνονται ορισµένες προτάσεις για την τροποποίηση της Οδηγίας ΟΣΕΚΑ σε συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν:
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■

την απλοποίηση των υφιστάµενων µηχανισµών διαβατηρίου προϊόντων
και εταιρειών και την επέκταση των ελευθεριών που προσφέρονται στους
ΟΣΕΚΑ και τους διαχειριστές,

■

την προώθηση ενός πραγµατικά αποτελεσµατικού απλοποιηµένου ενηµερωτικού δελτίου, και

■

την ενίσχυση της εποπτικής συνεργασίας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη λήψη εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος και µη νοµοθετικών µέτρων που αφορούν ιδίως:
■

την έκδοση διευκρινιστικής Ανακοίνωσης για την επέκταση της εθνικής
φορολογικής µεταχείρισης της υπεραξίας που προκύπτει από τη συγχώνευση τοπικών αµοιβαίων κεφαλαίων και στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις,

■

την έκδοση εγχειριδίου για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων της
MiFID στους ΟΣΕΚΑ, και

■

την έκδοση Ανακοίνωσης/Σύστασης σχετικά µε τη δυνατότητα των θεµατοφυλάκων να αναθέτουν τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού σε
θεµατοφύλακα σε άλλο κράτος-µέλος, καθώς επίσης και τη δυνατότητα
υποκαταστηµάτων τραπεζών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο
κράτος-µέλος να λειτουργούν ως θεµατοφύλακες.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¢ËÌﬁÛÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
Στις 30 Μαΐου 2006 δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 106)
ο ν. 3461/2006 για την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ
σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις.
Η Οδηγία 2004/25/ΕΚ υιοθετήθηκε µετά από 15 χρόνια διαπραγµατεύσεων και
καθιερώνει την υποχρέωση δηµόσιας πρότασης σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου
εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, θεσπίζοντας ταυτόχρονα µέτρα προστασίας της µειοψηφίας των µετόχων και ενηµέρωσης των επενδυτών.
Ο νόµος 3461/2006 εφαρµόζεται στις δηµόσιες προτάσεις για την απόκτηση κινητών αξιών εταιρείας µε καταστατική έδρα την Ελλάδα, οι µετοχές της οποίας, ή
µέρος αυτών, έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Αρµόδια αρχή για την τήρηση των διατάξεών του και την εν γένει εποπτεία της
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διαδικασίας δηµόσιων προτάσεων που αφορούν ελληνικές εταιρείες είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο νόµος προβλέπει αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εποπτεία δηµοσίων προτάσεων που αφορούν εταιρείες µε έδρα σε
άλλη χώρα όταν οι µετοχές τους είναι εισηγµένες και σε οργανωµένη αγορά στην
Ελλάδα, προβλέποντας ταυτόχρονα και τις διαδικασίες συνεργασίας µε τις εποπτικές αρχές των άλλων κρατών-µελών.
Ο νόµος δεν προβλέπει, πλέον, ελάχιστο ποσοστό µετοχών στην απόκτηση του
οποίου οφείλει να αποσκοπεί µια προαιρετική δηµόσια πρόταση, αποσυνδέοντάς
την έτσι από την υποχρέωση απόκτησης ελέγχου. Επιβάλλει, όµως, την απόκτηση όλων των προσφερόµενων µετοχών, εκτός εάν η πρόταση προβλέπει µέγιστο
αριθµό µετοχών προς απόκτηση.
Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική δηµόσια πρόταση, ο νόµος κάνει χρήση της παρεχόµενης από την Οδηγία διακριτικής ευχέρειας και προβλέπει µειωµένο όριο 1/3
των δικαιωµάτων ψήφου (από 50%), η υπέρβαση του οποίου ενεργοποιεί την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης αγοράς για το σύνολο των κινητών αξιών
της υπό εξαγορά εταιρείας.
Προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της δηµόσιας πρότασης, ο νόµος επαναλαµβάνει
την υποχρέωση ανάγκης σύµπραξης συµβούλου του προτείνοντος. Εισάγεται επίσης για πρώτη φορά ειδική διάταξη για την αστική ευθύνη των προσώπων που συνέταξαν και υπέγραψαν το πληροφοριακό δελτίο δηµόσιας πρότασης, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ρυθµίσεων του ν. 3401/2005 για το ενηµερωτικό δελτίο.
Σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες των καταστατικών οργάνων της υπό εξαγορά εταιρείας και τα αµυντικά µέτρα, ο νόµος αναγορεύει τη γενική συνέλευση των µετόχων ως το µόνο αρµόδιο όργανο να αποφασίσει τη λήψη αµυντικών µέτρων κατά
δηµόσιας πρότασης ή την κατάργηση αµυντικών µηχανισµών, επιβάλλοντας, ταυτόχρονα, στο διοικητικό συµβούλιο τη δηµοσιοποίηση αιτιολογηµένης γνώµης
σχετικά µε τη δηµόσια πρόταση.

∞Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™Î¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡
·ﬁ ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜
Αναγνωρίζοντας ότι η χρήση «εµπορικού χρήµατος» για το χρηµατικό διακανονισµό των συναπτόµενων στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών συναλλαγών επί κινητών αξιών και παραγώγων ενδέχεται να
αποτελεί εµπόδιο στην αναβάθµιση του Κ.Α.Α. και της Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. αλλά και της
ελληνικής αγοράς γενικότερα, οι φορείς της αγοράς συµφώνησαν να αναληφθεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος αυτή η αρµοδιότητα.
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Η διενέργεια του χρηµατικού σκέλους του διακανονισµού από την Τράπεζα της
Ελλάδος παρέχει στο Κ.Α.Α. και την Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π. τη δυνατότητα να ανταποκριθούν πιο αποτελεσµατικά στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία προβλέπουν τη χρήση από τα συστήµατα εκκαθάρισης και διακανονισµού «χρήµατος κεντρικής τράπεζας» προς το σκοπό της εξασφάλισης αξιόπιστου και οριστικού διακανονισµού των συναλλαγών που εκκαθαρίζουν.
Στο πλαίσιο αυτό, τα εµπλεκόµενα µέρη (Τράπεζα της Ελλάδος, Χειριστές Σ.Α.Τ.,
Μέλη Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π., ΚΑ.Α., Ε.Τ.Ε.Σ.Ε.Π.) συµφώνησαν όπως η Τράπεζα της Ελλάδος αναλάβει αντί της Alpha Bank, το ρόλο της Τράπεζας Χρηµατικού ∆ιακανονισµού σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τηρώντας τους σχετικούς ειδικούς λογαριασµούς µέσω των οποίων θα διενεργούνται οι χρεωπιστώσεις συνεπεία του
χρηµατικού διακανονισµού.
Κατά την ανάπτυξη του νέου συστήµατος χρηµατικού διακανονισµού η Τράπεζα
της Ελλάδος επιδίωξε να διατηρήσει αναλλοίωτη τη λειτουργικότητα που παρείχε
το αντίστοιχο σύστηµα της Alpha Bank (ως Τράπεζα Χρηµατικού ∆ιακανονισµού),
ώστε η µετάβαση σε αυτό να είναι όσο το δυνατόν πιο οµαλή και χωρίς επιπλέον
κόστος για τους συµµετέχοντες φορείς.

¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Σύµφωνα µε την κοινή Απόφαση 3130/2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄
114/16.8.2006), τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να απασχολούν κατά την παροχή των υπηρεσιών:
■

της λήψης και διαβίβασης εντολών,

■

της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων,

■

της παροχής επενδυτικών συµβουλών,

■

της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και

■

της εκπόνησης αναλύσεων,

µόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας
(εφεξής Πιστοποιητικό). Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα προβλέπεται στο άρθρο 17 της Απόφασης, σύµφωνα µε το οποίο, τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν υπό
προϋποθέσεις να επιτρέπουν την παροχή των ως άνω υπηρεσιών (εκτός της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό τρίτων) και από απασχολούµενα σε αυτά ενήλικα
πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό, αλλά, ενεργούν ως
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ασκούµενοι υπό την εποπτεία και την ευθύνη άλλων προσώπων, τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό.
Στην Απόφαση καθορίζονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται
για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης
και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαίρεσης από τη συµµετοχή σε Εξετάσεις
Πιστοποίησης. Ρυθµίζονται, επίσης, αναλυτικά οι λεπτοµέρειες που αφορούν τις
εξετάσεις για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών ανά υπηρεσία (όπως ενδεικτικά,
διενέργεια, συχνότητα, ύλη εξετάσεων), τα Σεµινάρια Πιστοποίησης και τις επιµέρους υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων αναφορικά µε τη διαδικασία που
πρέπει να ακολουθούν για τη χορήγηση Πιστοποιητικού στους υπαλλήλους και τα
στελέχη τους.

∫ÔÈÓ‹ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ‹ ªÂÚ›‰·
Με την Απόφαση Ε.Κ. 3/403/8.11.2006 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίησε
τον Κανονισµό Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων εισάγοντας το θεσµό
της κοινής επενδυτικής µερίδας για τις κινητές αξίες που είναι καταχωρισµένες
στο Σ.Α.Τ.
Η κοινή επενδυτική µερίδα δηµιουργείται µε αίτηση δύο ή περισσότερων φυσικών
προσώπων, καθένα από τα οποία πρέπει να διαθέτει αυτοτελή µερίδα επενδυτή στο
Σ.Α.Τ. και οι συνδικαιούχοι είναι από κοινού κύριοι των αξιών που καταχωρίζονται
σε αυτήν. Η κοινή επενδυτική µερίδα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 5638/1932
περί κοινού τραπεζικού λογαριασµού.
Βασικό χαρακτηριστικό της κοινής επενδυτικής µερίδας είναι η υποχρέωση καταχώρισης στο Σ.Α.Τ. της ιεράρχησης των συνδικαιούχων, µε βάση την οποία κατά
κανόνα λειτουργεί η κοινή επενδυτική µερίδα για µια σειρά πράξεις που προβλέπονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
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Γ. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ÂÓ˘ﬁıËÎË˜ ›ÛÙË˜
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει αναφορικά
µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της διασυνοριακής παροχής ενυπόθηκης πίστης, συνέστησε, στις αρχές του 2006, δύο Οµάδες Εργασίας και ειδικότερα, την
Μortgage Industry Consumers Dialogue Group (MICDG) και την Mortgage
Funding Expert Group (MFEG).
Έργο της πρώτης Οµάδας Εργασίας, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι Ενώσεων Πιστωτικού Τοµέα και Ενώσεων Καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν η
επίτευξη συναίνεσης και η υιοθέτηση κοινών αρχών σε επιµέρους ζητήµατα τεσσάρων θεµατικών που θεωρούνται κρίσιµες για την ολοκλήρωση της αγοράς της
ενυπόθηκης πίστης. Έργο της δεύτερης, στην οποία συµµετείχαν επενδυτές, τράπεζες και οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ήταν ο προσδιορισµός των εµποδίων που υπάρχουν αυτή τη στιγµή σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της αγοράς ενυπόθηκης πίστης µε έµφαση στους τρόπους χρηµατοδότησής της
και η υποβολή συγκεκριµένων συστάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άρση των εν λόγω εµποδίων.
Το ∆εκέµβριο του 2006, οι δύο Οµάδες Εργασίας υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τελικές εκθέσεις τους, τα σηµαντικότερα πορίσµατα των οποίων είναι τα εξής:
(i) Μortgage Industry Consumers Dialogue Group
Η εν λόγω Οµάδα Εργασίας ασχολήθηκε µε τέσσερα επιµέρους ζητήµατα της προστασίας του καταναλωτή στον τοµέα της ενυπόθηκης πίστης και συγκεκριµένα µε:
■

την παροχή πληροφόρησης (υπό α),

■

την παροχή συµβουλών (υπό β),

■

την πρόωρη αποπληρωµή (υπό γ), και

■

το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο (ΣΕΠΕ) (υπό δ).

Όπως προκύπτει από την τελική έκθεση που υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί συµβιβαστική λύση µεταξύ των εκπροσώπων των τραπεζών και των εκπροσώπων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα
µείζονος σηµασίας σηµεία που συζητήθηκαν προκειµένου να υποβληθούν από κοι-
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νού προτάσεις στην Επιτροπή. Τα βασικότερα πορίσµατα της έκθεσης, ανά θεµατική, είναι τα ακόλουθα:

(α) Παροχή πληροφόρησης
Σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφόρησης, το κυριότερο θέµα που απασχόλησε την
Οµάδα Εργασίας ήταν η νοµική φύση του εθελοντικού κώδικα συµπεριφοράς που
ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τα στεγαστικά δάνεια. Ως προς το ζήτηµα αυτό, οι µεν Ενώσεις Καταναλωτών υποστήριξαν ότι ο κώδικας θα πρέπει να καταστεί νοµικά δεσµευτικός για όλους τους δανειστές, ενώ αντίθετα οι τράπεζες εξέφρασαν την άποψη ότι η ικανοποιητική µέχρι στιγµής λειτουργία του κώδικα στο
πλαίσιο της αυτορρύθµισης δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην περιβολή του µε νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα.

(β) Παροχή συµβουλών
Το ζήτηµα που απασχόλησε την Οµάδα Εργασίας ήταν ιδίως η σκοπιµότητα καθιέρωσης ή µη υποχρέωσης του πιστωτή για την παροχή συµβουλών προς τον καταναλωτή κατά την παροχή σε αυτόν ενυπόθηκης πίστωσης. Τα µέρη δεν συµφώνησαν τελικά ως προς την υποβολή κοινής πρότασης προς την Επιτροπή. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των τραπεζών υποστήριξαν την άποψη, ότι η παροχή συµβουλών θα πρέπει να θεωρείται ξεχωριστή υπηρεσία, η οποία και παρέχεται µόνον
εφόσον ζητείται από τον πελάτη. Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών ωστόσο θεωρούν ότι θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρέωση παροχής συµβουλών στον καταναλωτή σε κάθε περίπτωση, ακόµη και εάν δεν ζητείται από τον τελευταίο.

(γ) Πρόωρη αποπληρωµή
Τα µέρη διαφώνησαν ως προς τη νοµική φύση που θα πρέπει να έχει η παροχή δυνατότητας πρόωρης αποπληρωµής, καθώς οι µεν εκπρόσωποι των τραπεζών υποστήριξαν την άποψη, ότι η πρόωρη αποπληρωµή θα πρέπει να αποτελεί συµβατικό
δικαίωµα του καταναλωτή, ενώ αντίθετα, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών θεωρούν, ότι θα πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόµο. Τα µέρη αποδέχθηκαν εκατέρωθεν, ωστόσο, ότι οι δανειστές θα πρέπει να αποζηµιώνονται στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποπληρώσει πρόωρα, καθώς και ότι ο υπολογισµός
της αποζηµίωσης θα πρέπει να γίνεται µε δίκαια και αντικειµενικά κριτήρια.

(δ) ΣΕΠΕ
∆εν επιτεύχθηκε συµφωνία αναφορικά µε το περιεχόµενο το ΣΕΠΕ, δηλαδή ποια
στοιχεία κόστους θα πρέπει να περιλαµβάνει, ώστε να αποτελεί συγκρίσιµο µέγεθος και εργαλείο για τον καταναλωτή.
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(ii) Mortgage Funding Expert Group (MFEG)
Σύµφωνα µε την έκθεση της εν λόγω Οµάδας Εργασίας, οι ευρωπαϊκές αγορές
ενυπόθηκης πίστης είναι σε µεγάλο βαθµό αποτελεσµατικές, εντούτοις υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης. Μια προσέγγιση µε γνώµονα την απελευθέρωση των αγορών
αποτελεί, σύµφωνα µε την έκθεση, την καλύτερη δυνατή επιλογή και ταυτόχρονα
µπορεί να αποφέρει µεγαλύτερο κέρδος για τον καταναλωτή.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα από την Έκθεση της Οµάδας Εργασίας είναι τα εξής:
■

αναγκαιότητα διατήρησης των επιµέρους εθνικών µοντέλων χρηµατοδότησης της ενυπόθηκης πίστης,

■

ενίσχυση του ανταγωνισµού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παροχής ενυπόθηκου δανείου (εγγραφή υποθήκης, χρηµατοδότηση υποθηκών, παροχή
υπηρεσιών και εκτίµηση κινδύνων),

■

ενίσχυση των εναλλακτικών τρόπων παροχής ενυπόθηκων δανείων (π.χ.
µεσίτες πιστώσεων),

■

προώθηση της απελευθέρωσης των αγορών,

■

ενίσχυση της διαφάνειας.

∆Ú·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία το 2006 να συγκροτήσει Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για θέµατα κινητικότητας των καταναλωτών σε σχέση µε
τους τραπεζικούς λογαριασµούς (Bank Accounts Expert Group). Στόχος της Οµάδας Εργασίας ήταν ο ακριβής προσδιορισµός των εµποδίων που δυσχεραίνουν την
κινητικότητα των καταναλωτών σε ό,τι αφορά το άνοιγµα και κλείσιµο τραπεζικού
λογαριασµού, τόσο στο ίδιο κράτος-µέλος, όσο και διασυνοριακά. Η Οµάδα Εργασίας κλήθηκε να εντοπίσει τυχόν δυσκολίες, όπως π.χ. διοικητικής φύσεως εµπόδια κατά τη µεταφορά λογαριασµού από µία τράπεζα σε µία άλλη ή εντός της ίδιας
τράπεζας από κατάστηµα σε κατάστηµα.
Τελικός στόχος της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων είναι να συντάξει, βάσει των αποτελεσµάτων των εργασιών της κατευθυντήριες γραµµές, τις οποίες θα υποβάλει
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των καταναλωτών σε ό,τι αφορά το άνοιγµα και το κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών.
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2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 2251/1994 ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹
Τον Οκτώβριο του 2006 τέθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο νόµου αναφορικά µε την τροποποίηση του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή. Οι κυριότερες προτεινόµενες τροποποιήσεις στο ν.
2251/1994 είναι οι ακόλουθες:
■

∆ιευρύνεται ο ορισµός του καταναλωτή, ώστε να εµπίπτουν σε αυτόν, όχι
µόνο τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, αλλά και οι ενώσεις προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα. Προτείνεται, επίσης, στην έννοια του «καταναλωτή» να εµπίπτει και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εγγυάται υπέρ
καταναλωτή, εφόσον δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητας.

■

Προστίθεται ρύθµιση στη διάταξη για τους γενικούς όρους συναλλαγών
σύµφωνα µε την οποία όροι που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ατοµικής
διαπραγµάτευσης δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή. Το βάρος απόδειξης ότι
υπήρξε ατοµική διαπραγµάτευση επιρρίπτεται στον προµηθευτή.

■

Προστίθεται στην περιπτωσιολογία καταχρηστικών όρων, δηλαδή όρων
που θεωρούνται άνευ άλλου καταχρηστικοί, η περίπτωση όρου που έχει
κριθεί καταχρηστικός µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.

■

Καθιερώνονται διατάξεις για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων από προϊόντα που παρουσιάζουν κινδύνους για την ψυχική, πνευµατική και ηθική ανάπτυξή τους.

■

Σε ό,τι αφορά την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες, προστίθεται και στο
λεκτικό του οικείου άρθρου η προϋπόθεση της παρανοµίας για τη θεµελίωση της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες.

■

Προστίθεται άρθρο για τις συµβάσεις που συνάπτονται µε µονάδες αδυνατίσµατος και επιχειρήσεις γυµναστηρίων ως προς το περιεχόµενο που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν, την προθεσµία υπαναχώρησης, η οποία ορίζεται
σε εξήντα ηµέρες από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης και ως
προς ορισµένα άλλα ζητήµατα.

■

Ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο µε την προσθήκη των άρθρων 13-19,
η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, δηλαδή τις
πρακτικές, οι οποίες είναι αντίθετες προς τις απαιτήσεις της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας και στρεβλώνουν ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσουν ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά του µέσου καταναλωτή, στον
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οποίο φτάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν. Με τις διατάξεις αυτές
καθιερώνεται η απαγόρευση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, οι οποίες διακρίνονται σε παραπλανητικές (πράξεις ή παραλείψεις) και σε επιθετικές εµπορικές πρακτικές.
■

Τροποποιούνται οι διατάξεις για τις ενώσεις καταναλωτών µε την εισαγωγή ενώσεων καταναλωτών πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, και τροποποιούνται οι προϋποθέσεις
για την άσκηση συλλογικών αγωγών.

■

Τέλος, εισάγονται νέες διατάξεις για το φιλικό διακανονισµό των καταναλωτικών διαφορών, εµπλουτίζεται η σύνθεση του Εθνικού Συµβουλίου
Αγοράς και Καταναλωτή, συνιστάται Ινστιτούτο Μελετών Αγοράς και Καταναλωτή και τροποποιούνται οι διατάξεις για τις κυρώσεις.

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË
Με το Π∆ 190/2006 ενσωµατώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/92/ΕΚ
σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Στο εν λόγω Π∆ ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.
Οι κύριες διατάξεις του Π∆, εκτός από τους ορισµούς του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή, καθώς επίσης και του συνδεδεµένου ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή, χωρίζονται συστηµατικά σε δύο κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ασφαλιστικοί,
αντασφαλιστικοί και συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές για την άσκηση
δραστηριότητας εκ µέρους τους και τις αρµόδιες αρχές (υπό α) και η δεύτερη, τις
διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή (υπό β).
(α) Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατηγορία διατάξεων στο Π∆ καθορίζονται:
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■

η υποχρέωση εγγραφής του ασφαλιστικού, του αντασφαλιστικού και του
συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή σε µητρώο,

■

τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα για την εγγραφή στο µητρώο,

■

οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος, και

■

οι αρµόδιες αρχές και οι προϋποθέσεις ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ
τους.

(β) Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή, στο Π∆ καθορίζονται:
■

οι πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι διαµεσολαβητές στους πελάτες τους προσυµβατικά, και

■

οι όροι µε τους οποίους πρέπει να παρέχεται η ενηµέρωση αυτή.

¢È·Ê¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
Το ∆εκέµβριο του 2006 εκδόθηκε η Απόφαση 234/2006 της Επιτροπής Τραπεζικών
και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την οποία τροποποιήθηκε η Π∆/ΤΕ 2501/2002 ως προς τα ακόλουθα:
■

καθιερώθηκε υποχρέωση πληροφόρησης σε εξατοµικευµένη βάση του
αντισυµβαλλοµένου πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση µεταβολής όρου
της σύµβασης µε µονοµερή ενέργεια του πιστωτικού ιδρύµατος, και

■

απαγορεύτηκε η είσπραξη εξόδων αδράνειας σε λογαριασµούς καταθέσεων
ταµιευτηρίου κατά το βαθµό που αυτά υπερβαίνουν τους τόκους και θίγουν
το εκάστοτε υπόλοιπο του κεφαλαίου της κατάθεσης.
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
£ÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿
Κατά τη διάρκεια του 2006, παρά τις µεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωσύστηµα και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών,
δεν επιτεύχθηκε η ψήφιση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσωτερική αγορά. Στα τέλη Νοεµβρίου, το Συµβούλιο Οικονοµικών και ∆ηµοσιονοµικών
Υποθέσεων (Συµβούλιο ECOFIN) ζήτησε από τη Γερµανική Προεδρία να εντείνει
τις προσπάθειές της προκειµένου να ψηφιστεί η Οδηγία εντός του πρώτου εξαµήνου του 2007.

∏ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA) - ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜
ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË˜
Η Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών (EPC) ενέκρινε το πλαίσιο λειτουργίας των καρτών πληρωµής στον SEPA, καθώς και τα σχήµατα κίνησης κεφαλαίων (µεταφορές πιστώσεων και άµεσες χρεώσεις) µε τα οποία
οριοθετείται και προσδιορίζεται ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA).
Τα κείµενα αυτά είναι:
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■

SEPA Cards Framework version 2.0 (για ενσωµάτωση από 1.1.2008).

■

SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook version 2.2 (για ενσωµάτωση
από 1.1.2008).

■

SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 2.2 (για ενσωµάτωση από
1.1.2008).

■

SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook version 3.0 (για ενσωµάτωση
σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 1.1.2008).

■

SEPA Direct Debit Scheme Rulebook version 3.0 (για εθνική διαβούλευση έως τον Ιανουάριο του 2007 και ενσωµάτωση σε ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 1.1.2008).

∂ÓÈ·›Ô˜ ¯ÒÚÔ˜ ÌÂÙÚËÙÒÓ ÛÂ Â˘ÚÒ
Στο Πλαίσιο για τον Ενιαίο Χώρο Μετρητών (Single Euro Cash Area Framework),
το οποίο εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών
το Μάρτιο του 2006, περιέχονται οι απαιτήσεις του τραπεζικού τοµέα για τις βασικές υπηρεσίες µετρητών, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται οµοιογενώς από τις
Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήµατος, καθώς και ένα σύνολο βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών για την κατανοµή και την ανακύκλωση των µετρητών σε ευρώ στην Ευρωζώνη.
Στο πλαίσιο των συζητήσεων του EPC µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το
Ευρωσύστηµα ανέλαβε να µελετήσει το εν λόγω πλαίσιο.

∞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 εφαρµογή του Πλαισίου για την ανίχνευση πλαστών και µη κατάλληλων προς
κυκλοφορία µετρητών από πιστωτικά ιδρύµατα και άλλους επαγγελµατίες διαχειριστές συζητήθηκε κατά την κοινή συνάντηση του EPC Cash WG & της ESBC
Banknote Committee της ΕΚΤ τον Ιούλιο του 2006. Συγκεκριµένα, συζητήθηκαν
τα πορίσµατα της πρώτης µελέτης των επιπτώσεων από τις προσπάθειες εφαρµογής του και προέκυψε για ορισµένες χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η
ανάγκη παροχής της δυνατότητας επέκτασης του ορίου της µεταβατικής περιόδου
για την προσαρµογή των διαδικασιών και των υφισταµένων εν λειτουργία µηχανηµάτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα µέχρι το 2010, µε αιτιολογηµένη για κάθε περίπτωση εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα αµετάβλητο το χρονοδιάγραµµα υιοθέτησης για
τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες που αναφέρεται στο Πλαίσιο (τέλος 2006).
Μετά από κοινή συνάντηση των ελληνικών τραπεζών µε την Τράπεζα της Ελλάδος το Σεπτέµβριο 2006, κατά την οποία συζητήθηκε η τεκµηρίωση της ανάγκης
παροχής δυνατότητας επέκτασης του ορίου για το 2010 για το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα, η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγήθηκε την παράταση της µεταβατικής περιόδου, η οποία εγκρίθηκε.
Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΚΤ που δηµοσιεύτηκε περί τα τέλη ∆εκεµβρίου 2006, η παράταση της µεταβατικής περιόδου υιοθέτησης του Πλαισίου Ανακύκλωσης αφορά τελικά έξι (6) χώρες και λήγει στο τέλος
του 2009 για τη Γαλλία, και στο τέλος του 2010 για την Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία,
Ιταλία και Πορτογαλία.
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2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¡ﬁÌÔ˜ ÂÚ› ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
Με το ν. 3431/2006 ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία οι Οδηγίες 2002/19/ΕΚ,
2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ, 2002/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

¡ﬁÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ã·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È π‰ÈˆÙÈÎ‹˜ ∑ˆ‹˜
ÛÙÔÓ ∆ÔÌ¤· ÙˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 2472/1997
Με το ν. 3471/2006 για την «Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της
Ιδιωτικής Ζωής στον Τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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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
Τον Ιανουάριο του 2006 δηµοσιεύτηκε η έκθεση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆.Ν.Τ.) για την αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδας (Financial System Stability Assessment - FSSA), συµπεριλαµβανοµένων εκθέσεων σε σχέση µε την εφαρµογή προτύπων και κωδίκων δεοντολογίας
στις ακόλουθες θεµατικές: τραπεζική εποπτεία, ασφαλιστική εποπτεία, θεσµικό
πλαίσιο κεφαλαιαγοράς και πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας. Η έκθεση αξιολόγησης, συνοδευόµενη από τις επισηµάνσεις των
εµπειρογνωµόνων του ∆.Ν.Τ. στις εξεταζόµενες θεµατικές, είναι διαθέσιµη στην
ιστοσελίδα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (http://www.imf.org).
Ειδικά σε ό,τι αφορά την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, το βασικό συµπέρασµα της έκθεσης είναι ότι η συνολική αποτελεσµατικότητα στον τοµέα αυτό θα
πρέπει να ενισχυθεί. Τα ακόλουθα βασικά σηµεία χρήζουν βελτιώσεων σύµφωνα µε
τους εµπειρογνώµονες του ∆.Ν.Τ.:
■

η προσαρµογή του θεσµικού πλαισίου στις διεθνείς και κοινοτικές πρωτοβουλίες,

■

η ενίσχυση της διαφάνειας και των ελέγχων σε συγκεκριµένους τοµείς
της οικονοµίας,

■

η έγκαιρη ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων καταπολέµησης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα,

■

η υιοθέτηση και εφαρµογή µέτρων πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις και επαγγέλµατα που δεν εµπίπτουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα
(καζίνα, συµβολαιογράφοι, δικηγόροι κ.ά.),

■

η ενίσχυση των εποπτικών ελέγχων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και
στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ως προς τη συµµόρ-
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φωσή τους µε τα πρότυπα πρόληψης και καταστολής της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένης της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,
■

η ενίσχυση της δοµής, της ισχύος και του προσωπικού της επιτροπής του άρθρου 7 του νόµου 2331/1995, έργο της οποίας είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτήν, από τα
πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς ως ύποπτες
συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ﬁ ÙËÓ √Ì¿‰· ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¢Ú¿ÛË˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù·
Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜ ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ (FATF)
Στο πλαίσιο της προγραµµατισµένης αξιολόγησης της χώρας µας από εµπειρογνώµονες της FATF, µεταξύ 20 Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου 2006, συµπεριλήφθηκε στο
πρόγραµµα επισκέψεών τους συνάντηση µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν κατά την αξιολόγηση της ΕET, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 24 Νοεµβρίου 2006, αφορούσαν κυρίως τα εξής:
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■

το προφίλ της ΕΕΤ ως φορέα εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων
τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας,

■

τη λειτουργία των διατραπεζικών επιτροπών της ΕΕΤ και τα βασικά θέµατα πολιτικής που αυτές επεξεργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2006 για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,

■

τη συµµετοχή της ΕΕΤ στις αρµόδιες για τα ανωτέρω θέµατα επιτροπές
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας (ΕΤΟ),

■

τις θέσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος σε διαβουλεύσεις που
πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο έτος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
για τα ανωτέρω θέµατα,

■

τη συµβολή της ΕΕΤ στη διαµόρφωση της εθνικής νοµοθεσίας για θέµατα
καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στη
διαβούλευση µε την Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διαµόρφωση του Παραρτήµατος IV της Π∆/ΤΕ 2577/2006,

■

τη συµµετοχή της ΕΕΤ στην Εθνική Αρχή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες,

■

τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου
στη συγκεκριµένη θεµατική, και

■

τις εκδόσεις και τα ενηµερωτικά έντυπα της ΕΕΤ για την πληροφόρηση
του συναλλακτικού κοινού.

Η γενική εντύπωση από την αξιολόγηση της ΕΕΤ από τους εµπειρογνώµονες της
FATF µπορεί να εκτιµηθεί ως απόλυτα θετική. Αναδείχθηκε και αναγνωρίστηκε ο
ρόλος και η συµβολή του τραπεζικού συστήµατος στην πρόληψη και καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ενώ τα όποια κενά και αδυναµίες που εντοπίστηκαν
από τους αξιολογητές της FATF ήταν ελάχιστα και αφορούσαν κυρίως τα εξής δύο
θέµατα:
■

την εγκατάσταση και χρήση πληροφοριακών συστηµάτων για την προσέγγιση του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας µε βάση τον κίνδυνο, και

■

την εξακρίβωση και παρακολούθηση του πραγµατικού δικαιούχου εταιρείας µε ανώνυµες µετοχές (bearer shares).

Η δηµοσιοποίηση της τελικής έκθεσης του FATF για την αξιολόγηση της Ελλάδας
αναµένεται εντός του 1ου εξαµήνου του 2007.

∂ÚÌËÓÂ˘ÙÈÎﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ FATF ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ∂È‰ÈÎ‹˜ ™‡ÛÙ·ÛË˜ VIII
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜
Η Ολοµέλεια της FATF, στις 21 Φεβρουαρίου 2006, ενέκρινε ερµηνευτικό κείµενο
σε σχέση µε την εφαρµογή της Ειδικής Σύστασης υπ’ αριθµ. VIII για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.
Το εν λόγω ερµηνευτικό κείµενο, αν και δεν αφορά άµεσα τα πιστωτικά ιδρύµατα,
ωστόσο, τα επηρεάζει στο βαθµό που οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται να προτρέπουν τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς να χρησιµοποιούν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα για τη διενέργεια των πληρωµών τους.
Εξάλλου, το άρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3424/2005 προβλέπει τη λήψη µέτρων µε κοινές
Υπουργικές Αποφάσεις για την αποτροπή της χρησιµοποίησης των µη κερδοσκοπικών οργανισµών για σκοπούς νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
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∂Î‰ﬁÛÂÈ˜ ÙË˜ FATF Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ Ù˘ÔÏÔÁ›Â˜ ÍÂÏ‡Ì·ÙÔ˜ «‚ÚÒÌÈÎÔ˘» ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜
Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰ÈÂıÓÒ˜
Κατά τη διάρκεια του 2006, η FATF δηµοσίευσε τρεις εκθέσεις, οι οποίες εντάσσονται στις περιοδικές εκδόσεις της για τις τυπολογίες ξεπλύµατος «βρώµικου» χρήµατος που παρατηρούνται διεθνώς. Συγκεκριµένα πρόκειται για τις:
■

“Trade Based Money Laundering report”, Ιούνιος 2006

■

“Report on Misuse of Corporate Vehicles”, Νοέµβριος 2006

■

“New Payment Methods report”, Νοέµβριος 2006

Στις εν λόγω εκθέσεις, µε βάση τις απαντήσεις που συγκέντρωσε η FATF από τελωνειακές, εποπτικές, δικαστικές αρχές, τράπεζες, παρόχους υπηρεσιών πληρωµών, καθώς και από εθνικές µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (FIUs),
περιγράφονται και αναλύονται πραγµατικά περιστατικά και υφιστάµενες πρακτικές νοµιµοποίησης εσόδων µέσω ιδίως της χρήσης του διεθνούς εµπορίου αγαθών
ή των µέσων πληρωµών, ενώ, ταυτόχρονα, συνοψίζονται τα θέµατα για τα οποία
κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση και η λήψη µέτρων.

2. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
√‰ËÁ›· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ì¤ÙÚˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2005/60/∂∫
ÁÈ· ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Σύµφωνα µε το κεφάλαιο VI (άρθρα 40 και 41) της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ (τρίτη
Οδηγία) προβλέπεται η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέτρων για την
εξειδίκευση ορισµένων διατάξεών της.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δηµοσιεύτηκε, τον Αύγουστο του 2006, στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 214/4.8.2006, σελ. 29 επ.) η Οδηγία 2006/70/ΕΚ «για τη θέσπιση µέτρων εφαρµογής της οδηγίας 2005/60/EΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον ορισµό του ‘πολιτικώς εκτεθειµένου προσώπου’ και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρµογή της
απλουστευµένης δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρµογή της
εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισµένη βάση».
Η ενσωµάτωση των µέτρων εφαρµογής της Οδηγίας στις εθνικές έννοµες τάξεις
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των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως
την 15η ∆εκεµβρίου 2007 (καταληκτική ηµεροµηνία και για την ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ).

¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔÓ ÏËÚˆÙ‹ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜
¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ
Το ∆εκέµβριο του 2006 δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ο Κανονισµός (ΕΚ) 1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή
που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών.
Ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κανονισµού έχει οριστεί η 1η Ιανουαρίου 2007. Οι
διατάξεις του είναι δεσµευτικές προς όλα τα µέρη που αφορά και ισχύει άµεσα σε
κάθε κράτος-µέλος. Σύµφωνα µε το άρθρο 15, τα κράτη-µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις για παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισµού, οι οποίες ωστόσο αρχίζουν να εφαρµόζονται από την 15η ∆εκεµβρίου 2007.
Με τον Κανονισµό επιδιώκεται η ενιαία εφαρµογή από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ειδικής Σύστασης υπ’ αριθµ. 7 (SR VII) της FATF για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Οι διατάξεις του Κανονισµού αφορούν τις πληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύουν τον εντολέα µιας µεταφοράς χρηµατικού ποσού (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση και
αριθµός λογαριασµού), σε οποιοδήποτε νόµισµα, από και προς πάροχο υπηρεσιών
πληρωµών εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωµών είναι εγκατεστηµένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απαιτείται µόνο η αναγραφή του αριθµού λογαριασµού του πληρωτή (ή άλλου µοναδικού αριθµού
αναγνώρισης της συναλλαγής) κατά τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού.
Από το αντικειµενικό πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού εξαιρούνται ή δύνανται
τα κράτη-µέλη να εξαιρέσουν τις: (α) πληρωµές µε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα,
(β) πληρωµές µε ηλεκτρονικό χρήµα ή µέσω κινητών τηλεφώνων, (γ) αναλήψεις
µετρητών από ίδιο λογαριασµό, (δ) άµεσες χρεώσεις, (ε) µεταφορές κεφαλαίων που
προέρχονται από ηλεκτρονικό συµψηφισµό των επιταγών (Cheque truncation),
(στ) µεταφορές ποσών εντός της επικράτειας ενός κράτους-µέλους για πληρωµή
φόρων, προστίµων, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ., (ζ) µεταφορές ποσών, µέγιστου
ποσού 150 ευρώ, εντός της επικράτειας ενός κράτους-µέλους προς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, και (η) µεταφορές ποσών, µέχρι µέγιστου ποσού 1.000 ευρώ,
εντός της επικράτειας ενός κράτους-µέλους, σε λογαριασµό δικαιούχου που επιτρέπει την πληρωµή για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. όταν ο δικαιούχος
είναι ∆ΕΚΟ, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ.).
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Σε συνέχεια της δηµοσίευσης του Κανονισµού (ΕΚ) 1781/2006, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Πληρωµών (EPC) εξέδωσε κείµενο κατευθυντήριων γραµµών για την
ορθή και έγκαιρη, από τα εγκατεστηµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστωτικά
ιδρύµατα, ενσωµάτωση των διατάξεων του Κανονισµού.

¶ÚﬁÛˆ· Î·È ÔÓÙﬁÙËÙÂ˜ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ
Κατά τη διάρκεια του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο εξέδωσαν
δεκαπέντε (15) Κανονισµούς, µε τους οποίους τροποποιείται και συµπληρώνεται η
λίστα των φυσικών ή νοµικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισµών, για τους οποίους δεσµεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονοµικοί πόροι, που ανήκουν ή
βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή τους.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις στη λίστα φυσικών ή νοµικών προσώπων, οντοτήτων ή
οργανισµών είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από τις αρχές του έτους, η ΕΕΤ γνωστοποιεί, αποκλειστικά για σκοπούς ενηµέρωσης, στους αρµόδιους για την εφαρµογή του νόµου 2331/1995, όλους τους ανωτέρω
Κανονισµούς σε σχέση µε τα πρόσωπα και οντότητες επί των οποίων έχουν εφαρµογή οι διατάξεις για την επιβολή συγκεκριµένων περιοριστικών µέτρων.

3. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
™‡ÛÙ·ÛË ÓÔÌÔ·Ú·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂıÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2005/60/∂∫ «Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë
ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË
ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»
Με την υπ’ αριθµ. 23310/Β976/5.6.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών συστάθηκε η νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. Με την ενσωµάτωση της εν λόγω
Οδηγίας στο εθνικό µας δίκαιο θα τροποποιηθεί για δεύτερη φορά ο νόµος
2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις.
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 της Οδηγίας, τα κράτη-µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν
µε αυτήν έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο.
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¢ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÌÂÏÒÓ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∞Ú¯‹˜ ∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË˜
ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7
ÙÔ˘ Ó. 2331/95, ﬁˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 ÙÔ˘ Ó. 3424/2005
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του νόµου 3424/2005, ο οποίος τροποποίησε το νόµο 2331/1995,
«Συνιστάται Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή µε την επωνυµία Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες. Τα
Μέλη της Αρχής και οι αναπληρωτές τους διορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
Με την υπ’ αριθµ. 23059/Β976/2.6.2006 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’ 721/14.6.2006) διορίστηκαν
τα µέλη και αναπληρωµατικά µέλη της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες του άρθρου 7 του ν. 2331/95,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3424/2005. Η θητεία των µελών και αναπληρωµατικών µελών της Εθνικής Αρχής ορίστηκε τριετής. Η ΕΕΤ θα εξακολουθήσει να συµµετέχει µε εκπροσώπους της στην Εθνική Αρχή, όπως ανελλιπώς
συµβαίνει από την έναρξη λειτουργίας της.
Με την υπ’ αριθµ. 40844/Β1703/2.6.2006 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ Β’ 1549/23.10.2006) καθορίστηκε τέλος η οργανωτική δοµή και λειτουργία της Εθνικής Αρχής Καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ¶¢/∆∂ 2577/2006 ÌÂ ÙÔ ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ˘’ ·ÚÈıÌ. 4 Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ «¶ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜»
Στις 3 Νοεµβρίου 2006 δηµοσιεύτηκε η Απόφαση 231/3/13.10.2006 της Επιτροπής
Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για την «Πρόληψη
της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας».
Η εν λόγω Απόφαση, η διαµόρφωση του περιεχοµένου της οποίας αποτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένης διαβούλευσης µε την Τράπεζα της Ελλάδος, ισχύει από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσής της στο ΦΕΚ, ενώ από την ίδια ηµεροµηνία αντικαθίσταται η Εγκύκλιος ∆ιοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθµ. 16/2.8.2004.
Οι βασικές προβλέψεις της Απόφασης αφορούν τις ακόλουθες βασικές θεµατικές:
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■

τις διαδικασίες αναγνώρισης και πιστοποίησης της ταυτότητας των πελατών,

■

την επίδειξη της δέουσας επιµέλειας κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης της
πελατείας των εποπτευοµένων ιδρυµάτων,

■

την προσέγγιση του ξεπλύµατος χρήµατος και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας µε βάση τον κίνδυνο (risk-based approach),

■

την εφαρµογή της διαδικασίας δέουσας επιµέλειας από τρίτα µέρη,

■

την τήρηση αρχείου από τα εποπτευόµενα ιδρύµατα,

■

τον εντοπισµό, χειρισµό και αναφορά των ύποπτων συναλλαγών,

■

τις διαδικασίες εσωτερικού έλεγχου και επικοινωνίας,

■

την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού,

■

την ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων,

■

την παροχή πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος σε ετήσια βάση,

■

τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης από τα εποπτευόµενα ιδρύµατα των
υποχρεώσεών τους.

∞ﬁÊ·ÛË Ùo˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ Û¯ÂÙÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÚﬁÏË„Ë ÙË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ ·ﬁ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË ÙË˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜
Στις 22 Νοεµβρίου 2006 εκδόθηκε η Απόφαση 23/404/22.11.2006 τoυ ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
Με την εν λόγω Απόφαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένες διατάξεις του νόµου 2331/1995, όπως ισχύει και ειδικά µετά την τελευταία
του τροποποίηση µε το νόµο 3424/2005, καθώς και το πρόσφατο έργο της FATF, αναθεώρησε το κανονιστικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των εποπτευόµενων από αυτήν
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την εν λόγω θεµατική. Οι διατάξεις της Απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρ. 2, θα τεθούν σε ισχύ από 1η Μαρτίου 2007.
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ΙI.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΤ

Α. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών
1. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ 2006/48/∂∫ Î·È 2006/49/∂∫
Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, αποδίδοντας
ιδιαίτερη έµφαση:
■

στην ορθή ενσωµάτωση των διατάξεων των ως άνω Οδηγιών,

■

στον τρόπο χρήσης των διακριτικών ευχερειών που παρέχουν οι Οδηγίες,

■

στη ρητή κατάργηση διατάξεων της ισχύουσας τραπεζικής νοµοθεσίας που
έχουν, εν τοις πράγµασι, καταργηθεί, και

■

στις συνέργιες που υπάρχουν µε την παράλληλη ενσωµάτωση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Το Νοέµβριο του 2006 δόθηκε προς διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών το σχέδιο νόµου που εκπονήθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή. Η ΕΕΤ στις παρατηρήσεις που υπέβαλε εστίασε στα ακόλουθα τρία θέµατα:
■

∆ηµοσιοποίηση αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος περί επιβολής κυρώσεων: Η θέση της ΕΕΤ είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το υφιστάµενο
καθεστώς της µη δηµοσιοποίησης εξατοµικευµένα των ποινών που επιβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύµατα. Λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων
που διέπουν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος (αυξηµένος κίνδυνος
πρόκλησης πανικών), ο κίνδυνος διατάραξής του από µια τέτοια δηµοσιοποίηση ενδέχεται σοβαρά να είναι δυσανάλογος µε το επιδιωκόµενο όφελος.

■

∆απάνες εποπτείας: Σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη του σχεδίου νόµου,
η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να καθορίζει ότι, κατά την άσκηση των
εποπτικών της αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού
και του Καταστατικού της, οι σχετικές µε τον έλεγχο δαπάνες, βαρύνουν
τα εποπτευόµενα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Η θέση της ΕΕΤ
είναι ότι, η προτεινόµενη διάταξη, αφενός µεν, δεν συνάδει µε τη νοµική
µορφή της Τράπεζας της Ελλάδος ως ανώνυµης εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και αφετέρου, ενδέχεται, να δηµιουργήσει
στρεβλώσεις στην άσκηση εποπτείας. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤ θεωρεί
ότι η προτεινόµενη διάταξη είναι ιδιαίτερα αόριστη, καθώς δεν περιέχει τα
αναγκαία κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται εκάστοτε το είδος,
η έκταση και το ύψος των εν λόγω δαπανών.
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■

Καλυµµένες οµολογίες: Η ΕΕΤ πρότεινε την προσθήκη στο σχέδιο νόµου
διάταξης, η οποία θα επιτρέψει την εισαγωγή του θεσµού των καλυµµένων
οµολογιών στο ελληνικό δίκαιο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη από τη νοµοπαρασκευαστική
επιτροπή για την ενσωµάτωση των τεχνικού χαρακτήρα διατάξεων των ως άνω
Οδηγιών µε Πράξεις ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά
στις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν εντός του 2006 µε την Τράπεζα της
Ελλάδος αναφορικά µε τα ακόλουθα σχέδια Π∆/ΤΕ:
(α) Εφαρµογή της Τυποποιηµένης Προσέγγισης υπολογισµού σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων
Το εν λόγω σχέδιο Π∆/TE περιλαµβάνει, όπως προαναφέρθηκε (υπό Ι) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/EK αναφορικά µε την εφαρµογή της Τυποποιηµένης
Προσέγγισης υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων και τις διατάξεις που αφορούν τις Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου, τις οποίες επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα πιστωτικά ιδρύµατα που υιοθετούν την Τυποποιηµένη Προσέγγιση.
Η ΕΕΤ στο κείµενο παρατηρήσεών της προς την Τράπεζα της Ελλάδος εστίασε σε
θέµατα, τα οποία αφορούσαν διατάξεις ελάχιστης εναρµόνισης και άπτονταν διακριτικών ευχερειών της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς επίσης και σε ζητήµατα ερµηνευτικής φύσης µε γνώµονα τη διασφάλιση ισότιµων όρων ανταγωνισµού µε τα
πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτη-µέλη. Ειδική έµφαση αποδόθηκε, επίσης, στην ανάγκη να ληφθεί µέριµνα, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα
κατά τη σταδιακή µετάβαση των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τυποποιηµένη
Προσέγγιση στη Μέθοδο των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων, δεδοµένου ότι, συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα σχετικά ιστορικά στοιχεία.
(β) Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου
Στο εν λόγω σχέδιο Π∆/TE ενσωµατώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ
αναφορικά µε τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου.
Στο κείµενο παρατηρήσεών της η ΕΕΤ έθιξε, µεταξύ άλλων, τρία βασικά ζητήµατα:
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■

την ταξινόµηση των δραστηριοτήτων στην Τυποποιηµένη Μέθοδο,

■

τον τρόπο χειρισµού των προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους, και

■

τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των ασφαλιστήριων συµβολαίων ως τεχνικής µείωσης λειτουργικού κινδύνου.

(γ) Εφαρµογή της Προσέγγισης Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων
Το εν λόγω σχέδιο Π∆/TE αφορά την εφαρµογή της Προσέγγισης Εσωτερικών
∆ιαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των σταθµισµένων κατά κίνδυνο ανοιγµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν τις Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου που µπορούν να εφαρµοστούν στο πλαίσιο της µεθόδου αυτής.
Στο κείµενο παρατηρήσεών της η ΕΕΤ έδωσε έµφαση σε:
■

θέµατα ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου (λ.χ. συλλογή στοιχείων
LGD από τα πιστωτικά ιδρύµατα που υιοθετούν τη θεµελιώδη προσέγγιση),

■

τη µεταχείριση των µεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ),

■

τα κριτήρια ενεργοποίησης της αθέτησης υποχρέωσης στην περίπτωση πιστώσεων µε τη µορφή αλληλόχρεου λογαριασµού,

■

την έννοια της «τεχνικής καθυστέρησης»,

■

το κριτήριο της ουσιαστικής χρησιµοποίησης του συστήµατος διαβάθµισης
(use test), και

■

τη µεταχείριση των ποσών αναµενόµενης ζηµίας.

(δ) Ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυµάτων
Με το σχέδιο Π∆/ΤΕ, αναφορικά µε τον ορισµό των ιδίων κεφαλαίων για σκοπούς
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων, ενσωµατώνονται οι σχετικές
µε τα ίδια κεφάλαια διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι λοιπές διατάξεις που άπτονται του πλαισίου εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Στο κείµενο παρατηρήσεών της, η ΕΕΤ ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά
µε τη µεταχείριση των ενδιάµεσων κερδών, των ενσώµατων παγίων περιουσιακών
στοιχείων (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα), των προβλέψεων από τις
τράπεζες οι οποίες θα υιοθετήσουν την Τυποποιηµένη Προσέγγιση, των call
options, των «δικαιωµάτων µειοψηφίας» και του ποσού των συναλλαγµατικών διαφορών (χρεωστικών ή πιστωτικών) που προκύπτουν από τη µετατροπή σε εγχώριο
νόµισµα των ενοποιούµενων για εποπτικούς λόγους θυγατρικών εξωτερικού.
(ε) Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Με το σχέδιο Π∆/ΤΕ για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλ-
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λαγών ενσωµατώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
2006/49/EK.
Στο κείµενο παρατηρήσεών της η ΕΕΤ ζήτησε ιδίως διευκρινίσεις, ενώ µε στόχο τη
διασφάλιση ισοδύναµων όρων ανταγωνισµού των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, επιδιώχθηκε η πιστή ενσωµάτωση των κοινοτικών διατάξεων σε όποια σηµεία
κρίθηκε ότι εισάγονταν αυστηρότερες ρυθµίσεις.
Η διαβούλευση, εν γένει, επί των ως άνω σχεδίων Π∆/ΤΕ µε την Τράπεζα της
Ελλάδος υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδοµητική και οι παρατηρήσεις της ΕΕΤ ελήφθησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό υπόψη από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αναµένεται να εκδώσει τις εν λόγω Πράξεις εντός του πρώτου τριµήνου του 2007.

∆Ô Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ ·Ú¯ÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ
™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
Η ΕΕΤ συµµετείχε ιδιαίτερα ενεργά στην εκτενή διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µε την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε την υιοθέτηση του νέου πλαισίου αρχών λειτουργίας και αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η Π∆/ΤΕ 2577/2006.
Λαµβανοµένου υπόψη ότι η Πράξη αυτή αφορά το σύνολο των λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυµάτων, η ΕΕΤ συντόνισε, κατ’ αρχήν, όλες τις αρµόδιες µονάδες και
διευθύνσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων και προέβη στην επεξεργασία των επιµέρους θεµατικών ξεχωριστά, προκειµένου να αποτυπωθούν οι απόψεις και οι θέσεις
όλων των ενδιαφεροµένων.
Ειδική έµφαση δόθηκε στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειµένου
να καθίσταται υποχρεωτική η συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, στη
σύνθεση και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, στο ρόλο και τις αρµοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης, της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης και της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων, καθώς επίσης και στις αρχές και
τα κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζονται σε ό,τι αφορά το Σύστηµα Εσωτερικού
Ελέγχου σε επίπεδο οµίλου. Έµφαση δόθηκε, επίσης, από την ΕΕΤ στην οµαλή
µετάβαση των πιστωτικών ιδρυµάτων στο νέο καθεστώς που καθιερώθηκε µε την
Π∆/ΤΕ 2577/2006, ώστε να είναι δυνατή η ορθή και αποτελεσµατική εφαρµογή
των διατάξεών της.
Οι παρατηρήσεις που υπέβαλε η ΕΕΤ ελήφθησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό υπόψη από
την Τράπεζα της Ελλάδος και η διαβούλευση υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδοµητική.
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Β. Λειτουργία και εποπτεία των κεφαλαιαγορών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∞ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (MiFID)
Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στις εργασίες της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για
την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που έχει συγκροτηθεί µε Απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Πρόεδρος της επιτροπής, η οποία αναµένεται να τελειοποιήσει το έργο της εντός του 2007, είναι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Α. Γαβριηλίδης, ενώ συµµετέχουν επίσης σε αυτή εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΣΜΕΧΑ.
Λόγω του µεγάλου όγκου, αλλά και του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα της Οδηγίας και ιδίως των εκτελεστικών µέτρων αυτής (Οδηγία 2006/73/ΕΚ και Κανονισµός 1287/2006), στο νόµο θα ενσωµατωθεί µόνο η Οδηγία 2004/39/ΕΚ, ενώ οι ρυθµίσεις της Οδηγίας 2006/73/ΕΚ θα ενσωµατωθούν µε Αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και, όπου συντρέχει περίπτωση, Πράξεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΕΕΤ συµµετείχε επίσης στη διαµόρφωση των απόψεων και των θέσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας επί των κειµένων διαβούλευσης που εξέδωσε
η CESR στο πλαίσιο των εργασιών της στο επίπεδο 3 για την MiFID αναφορικά µε
τις απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων, τη δηµοσίευση και ενοποίηση στοιχείων για
τη διαφάνεια της αγοράς, τη χρήση προτύπων κατά τη γνωστοποίηση συναλλαγών,
τις αντιπαροχές και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού διαβατηρίου.

∂ÎÎ·ı¿ÚÈÛË Î·È ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌﬁ˜
Η ΕΕΤ συµµετέχει ενεργά στις διεργασίες που συντελούνται µε πρωτοβουλία των
Ευρωπαϊκών Οργανισµών Πιστωτικού Τοµέα (ECSAs) για την άρση του 3ου Εµποδίου Giovannini (εθνικές διαφορές στους κανόνες που διέπουν τις εταιρικές πράξεις).
Πιο συγκεκριµένα, η ΕΕΤ σε συνεργασία µε την ΕΧΑΕ απέστειλε απαντήσεις σε
λεπτοµερή ερωτηµατολόγια αναφορικά µε τις διαφορές και τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο προκειµένου να επιτευχθεί σύγκλιση
µε τις Συστάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί από τις ECSAs για διάφορες επιµέρους
εταιρικές πράξεις (Gap Analysis Questionnaires), καθώς επίσης και πίνακες αναφορικά µε το βαθµό συµµόρφωσης της Ελλάδας σε σχέση µε τις εν λόγω Συστάσεις (Compliance Tables).
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Προχώρησε, επίσης, στη σύνταξη σχεδίου πλάνου προσαρµογής της ελληνικής
αγοράς µε τις Συστάσεις των ECSAs που αφορούν τη διανοµή µερίσµατος, την
πληρωµή τοκοµεριδίων και ολική εξόφληση τίτλων και τη διανοµή κινητών αξιών.
Το εν λόγω πλάνο προσαρµογής έχει εν πολλοίς συζητηθεί και συµφωνηθεί µεταξύ των εκπροσώπων της ΕΕΤ και της ΕΧΑΕ.
Επίσης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συντονισµού και προώθησης των θέσεων των εµπλεκόµενων φορέων της ελληνικής αγοράς, αναφορικά µε τις διεργασίες που αυτή τη στιγµή συντελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την άρση των
Εµποδίων Giovannini στην εκκαθάριση και το διακανονισµό συναλλαγών επί κινητών αξιών, η ΕΕΤ συµφώνησε µε την πρόταση της ΕΧΑΕ για τη σύσταση και
λειτουργία µιας εθνικής Οµάδας Έργου, στην οποία θα συµµετέχουν όλοι οι
εµπλεκόµενοι φορείς και η οποία θα συντονίσει τις απαιτούµενες ενέργειες σε
εθνικό επίπεδο.
Αναφορικά µε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την παροχή υπηρεσιών διακανονισµού συναλλαγών επί κινητών αξιών στην Ευρωζώνη
σε χρήµα κεντρικής τράπεζας µέσω της ενιαίας πλατφόρµας του TARGET2 (σύστηµα TARGET2 Securities - Τ2S), οι ελληνικές τράπεζες συµµετείχαν στο πρώτο στάδιο διαβούλευσης µε την αποστολή απαντήσεων στο ερωτηµατολόγιο που
κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών και τη συµµετοχή σε συνάντηση που διοργάνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος
στις 7 Σεπτεµβρίου 2006. Επίσης, η ΕΕΤ συµµετέχει µε εκπρόσωπό της σε ad hoc
οµάδα εργασίας που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία (T2S Task
Force) για την παρακολούθηση και τη συµµετοχή της στις διεργασίες για την ανάπτυξη του συστήµατος Τ2S.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
¢ËÌﬁÛÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜
Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στην επεξεργασία του νοµοσχεδίου για την ενσωµάτωση
στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά µε τις δηµόσιες προτάσεις, το
οποίο τέθηκε προς διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Αρκετές από τις προτάσεις και παρατηρήσεις της ΕΕΤ ελήφθησαν υπόψη κατά την
κατάρτιση του τελικού σχεδίου, όπως, π.χ. για τη νοµοτεχνικά αρτιότερη περιγραφή
των προσώπων, τα δικαιώµατα ψήφου των οποίων συνυπολογίζονται για τα όρια
υποβολής υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης του άρθρου 7, για τη διευκρίνιση ότι η
γνωστοποίηση της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης θα πρέπει να γίνεται εντός της
εικοσαήµερης προθεσµίας από την υπέρβαση των ορίων του άρθρου 7, για τη µη
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ύπαρξη δυνατότητας αναβολής της λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας που συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 3 για τυχόν αµυντικές ενέργειες, για τη διευκρίνιση ότι οι αποδέκτες της αρχικής δηµόσιας πρότασης που είχαν εκδηλώσει την
αποδοχή τους θεωρείται ότι αποδέχονται και την αναθεωρητική αυτής, εκτός αν δηλώσουν το αντίθετο, για την εφαρµογή των προβλέψεων αναφορικά µε τη µορφή
του τιµήµατος στο δικαίωµα εξαγοράς και στο δικαίωµα εξόδου, καθώς επίσης και
για τη δυνατότητα υποβολής προαιρετικής δηµόσιας πρότασης για προνοµιούχες
άνευ ψήφου µετοχές.

¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ
ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Η ΕΕΤ κατά το στάδιο εκπόνησης της κοινής Απόφασης 3130/2006 του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εστίασε στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας, καθώς επίσης και στην καθιέρωση ρυθµίσεων για το σύνολο των περιπτώσεων, για τις οποίες πληρούνται ήδη από υπαλλήλους και στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων ισοδύναµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του προβλεπόµενου στην Απόφαση πιστοποιητικού επαγγελµατικής επάρκειας.
Κύριος στόχος της ΕΕΤ ήταν να αποφευχθεί, κατά το δυνατόν, η υπέρµετρη επιβάρυνση των πιστωτικών ιδρυµάτων και το πρόσθετο διοικητικό κόστος διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα αναγκαία εχέγγυα επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων
και στελεχών τους που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
Επίσης, µετά την έκδοση της Απόφασης ζήτησε διευκρινίσεις για διάφορα επιµέρους θέµατα ως προς την εφαρµογή της και υπέβαλε αίτηµα παράτασης της έναρξης ισχύος της ως προς την υποβολή των αιτήσεων εξαίρεσης, λόγω του ιδιαίτερα
µεγάλου αριθµού των υπαλλήλων και στελεχών των πιστωτικών ιδρυµάτων για τα
οποία έπρεπε να συγκεντρωθεί µεγάλος αριθµός δικαιολογητικών και εγγράφων. Η
παράταση που δόθηκε είναι τρίµηνη.
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Γ. Προστασία καταναλωτή χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών
1. ∫ÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÂ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ˘ﬁıËÎË ›ÛÙË
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα που αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας από την Οµάδα Εργασίας Μortgage Industry Consumers Dialogue Group (MICDG), που συστάθηκε στις αρχές του 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (υπό Ι), στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει αναφορικά µε τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της διασυνοριακής παροχής ενυπόθηκης πίστης, οι θέσεις της ΕΕΤ είναι οι ακόλουθες:
(α) Παροχή πληροφόρησης
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■

Καθορισµός ακριβούς χρονικής στιγµής για την παροχή προσυµβατικής
πληροφόρησης: Ο καθορισµός ακριβούς χρονικού σηµείου για την παροχή
της εξατοµικευµένης ενηµέρωσης µε τη µορφή του τυποποιηµένου δελτίου που προβλέπεται στον εθελοντικό Κώδικα Συµπεριφοράς για την παροχή προσυµβατικής ενηµέρωσης για στεγαστικά δάνεια είναι εξαιρετικά
δυσχερής στο βαθµό που οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των πελατών
διαφοροποιούνται σηµαντικά, ανάλογα µε το στάδιο έρευνας αγοράς στο
οποίο βρίσκονται, την εξοικείωση που έχουν µε το αντικείµενο και τις ανάγκες που εκφράζουν. Σηµαντικό είναι να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ικανό χρονικό διάστηµα που να επιτρέπει στον καταναλωτή την έρευνα αγοράς. Συνήθης πρακτική των περισσότερων τραπεζών-µελών της
ΕΕΤ είναι να παρέχεται η εξατοµικευµένη ενηµέρωση κατά το δεύτερο
στάδιο της διαδικασίας δανειοδότησης και σε κάθε περίπτωση, σε χρονικό
σηµείο τέτοιο, το οποίο επιτρέπει την έρευνα αγοράς του καταναλωτή.

■

Αναθεώρηση του περιεχοµένου της εξατοµικευµένης ενηµέρωσης που
παρέχεται στον καταναλωτή προσυµβατικά βάσει του Κώδικα Συµπεριφοράς: Η ΕΕΤ θεωρεί ότι το περιεχόµενο της εξατοµικευµένης ενηµέρωσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα, καλύπτει επαρκώς τις
ανάγκες ενηµέρωσης των καταναλωτών που επιθυµούν τη χορήγηση στεγαστικού δανείου. Θα µπορούσε ωστόσο η ενηµέρωση αυτή να ενισχυθεί
στα σηµεία που υποδεικνύει η έκθεση της Οµάδας Εργασίας.

■

Μηχανισµοί επιβολής του Κώδικα Συµπεριφοράς: Όπως προαναφέρθηκε,
οι Ενώσεις Καταναλωτών εµµένουν στην άποψη ότι ο Κώδικας θα πρέπει
να είναι νοµικά δεσµευτικός για όλους τους δανειστές, ενώ αντίθετα οι

τράπεζες υποστηρίζουν ότι ο Κώδικας λειτουργεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά
στο πλαίσιο της αυτορρύθµισης. Η ΕΕΤ εκτιµά ότι, πέραν της ικανοποιητικής λειτουργίας του κώδικα από τη µέχρι σήµερα εµπειρία εφαρµογής
του, η αυτορρύθµιση παρέχει την αναγκαία ευελιξία, ώστε να τροποποιείται έγκαιρα εφόσον οι περιστάσεις το απαιτούν. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας
θα πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί στο πλαίσιο της αυτορρύθµισης.
(β) Παροχή συµβουλών
Σχετικά µε τη σκοπιµότητα καθιέρωσης υποχρέωσης παροχής συµβουλών από τον
πιστωτή στον καταναλωτή κατά τη χορήγηση σε αυτόν στεγαστικού δανείου, η
ΕΕΤ θεωρεί ότι είναι, κατ’ αρχήν, αναγκαίο να γίνει διάκριση µεταξύ της υπηρεσίας αυτής και της παροχής πληροφόρησης. Ειδικότερα, η ΕΕΤ θεωρεί ότι η πληροφόρηση είναι τυποποιηµένη και βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, σε αντίθεση µε την παροχή συµβουλών, η οποία εξαρτάται, καθορίζεται και διαµορφώνεται
από τις εκάστοτε ανάγκες του καταναλωτή, δηλαδή, από υποκειµενικά κριτήρια.
Σε κάθε περίπτωση, η παροχή συµβουλών αποτελεί ξεχωριστή υπηρεσία που παρέχεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα, εάν και εφόσον ζητηθεί, και αποτελεί αµειβόµενη υπηρεσία. Συνεπώς, η θέση της ΕΕΤ είναι, ότι η παροχή συµβουλών θα πρέπει
να παρέχεται επ’ αµοιβή και µόνο εφόσον ο καταναλωτής κρίνει ότι τη χρειάζεται.
(γ) Πρόωρη αποπληρωµή
Αναφορικά µε τη θεµατική της πρόωρης αποπληρωµής, η θέση της ΕΕΤ είναι ότι
το δικαίωµα της πρόωρης αποπληρωµής θα πρέπει να ρυθµίζεται συµβατικά και
όχι εκ του νόµου στην ενυπόθηκη πίστη. Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες πρόωρης αποπληρωµής θα πρέπει δε να καθορίζονται συγκεκριµένα στη σύµβαση του
δανείου, ενώ, σαν γενική αρχή, θα πρέπει να ισχύει η πλήρης ικανοποίηση του δανειστή για κάθε ζηµία που προκαλείται από την πρόωρη αποπληρωµή.
(δ) ΣΕΠΕ
Η θέση της ΕΕΤ είναι ότι το ΣΕΠΕ αποτελεί πολύ σηµαντικό εργαλείο προκειµένου
ο καταναλωτής να γνωρίζει το συνολικό κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται σε ό,τι
αφορά το δάνειο που χορηγείται σε αυτόν. Αναγκαία προϋπόθεση ωστόσο για την ορθή λειτουργία του ΣΕΠΕ και την αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή είναι να
είναι συγκρίσιµο µεταξύ των τραπεζών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤ εκτιµά ότι το
ΣΕΠΕ πρέπει να περιλαµβάνει εκείνα τα στοιχεία κόστους που πληρώνει ο καταναλωτής στην ίδια την τράπεζα για λογαριασµούς και όχι τυχόν άλλα έξοδα, τα οποία
εκφεύγουν του ελέγχου της ως προς τον καθορισµό τους. Τα έξοδα που εµπίπτουν
στη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να είναι σαφή για τον καταναλωτή, αλλά δεν είναι πρόσφορο σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα να περιλαµβάνονται στο ΣΕΠΕ.
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∆Ú·Â˙ÈÎÔ› ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Î·È ÎÈÓËÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ
Στο πλαίσιο των εργασιών της Οµάδας Εργασίας (Bank Accounts Expert Group)
που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε στόχο τον προσδιορισµό των
εµποδίων που δυσχεραίνουν την κινητικότητα των καταναλωτών σε ό,τι αφορά το
άνοιγµα και κλείσιµο τραπεζικού λογαριασµού, τόσο στο ίδιο κράτος-µέλος, όσο
και διασυνοριακά, η ΕΕΤ υπέβαλε µέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αναφορικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει
το άνοιγµα και κλείσιµο τραπεζικών λογαριασµών ταµιευτηρίου στην Ελλάδα.

2. ∂ıÓÈÎﬁ Â›Â‰Ô
™¯¤‰ÈÔ ÓﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó. 2251/1994 ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿
ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ

Η ΕΕΤ υπέβαλε διεξοδικά σχόλια στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου για την προστασία των καταναλωτών µε το οποίο εισάγονται πολύ σηµαντικές τροποποιήσεις
σε σχέση µε το ισχύον καθεστώς. Ως γενική παρατήρηση, η ΕΕΤ επισήµανε, ότι η
αυστηρή νοµοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που ήδη ισχύει στην Ελλάδα συγκριτικά µε άλλα κράτη-µέλη και η οποία µε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου θα καταστεί ακόµη αυστηρότερη, συνεπάγεται κόστος για τις επιχειρήσεις, ενώ
όσο µεγαλύτερο είναι το κόστος αυτό, τόσο µεγαλύτερη είναι και η επίπτωσή του
στην τελική τιµή των προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, η επιβολή αυστηρότερης στην Ελλάδα νοµοθεσίας από την αντίστοιχη κοινοτική, που διαπιστώνεται
σε πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόµου δηµιουργεί ανταγωνιστικό µειονέκτηµα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες υπόκεινται σε µεγαλύτερες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις άλλων κρατών-µελών.
Τα ζητήµατα στα οποία εστίασε η ΕΕΤ είναι ιδίως τα ακόλουθα:
■

Ορισµός του καταναλωτή: Ο ορισµός του καταναλωτή, ο οποίος προτείνεται µε τη συγκεκριµένη διάταξη, είναι σηµαντικά διευρυµένος σε σχέση µε τους αντίστοιχους ορισµούς σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Από το διευρυµένο αυτόν ορισµό του καταναλωτή δηµιουργούνται τα ακόλουθα µείζονος σηµασίας ζητήµατα:
(α) Οι παρεχόµενες στον τραπεζικό τοµέα υπηρεσίες από τη φύση τους
αναλώνονται µε την παροχή τους, µε αποτέλεσµα κάθε αποδέκτης τραπεζικής υπηρεσίας να είναι και τελικός αποδέκτης της. Με την έννοια αυτή, αφενός µεν, δηµιουργείται σοβαρό ενδεχόµενο καταχρηστικής εφαρ-
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µογής του νόµου, και αφετέρου, ανακύπτει σοβαρό ζήτηµα ανασφάλειας
δικαίου όσον αφορά το προστατευτικό πεδίο εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης.
(β) Με την υφιστάµενη διατύπωση του ορισµού του καταναλωτή, υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου, πρόσωπα για τα οποία δεν τίθεται δικαιοπολιτικά θέµα προστασίας τους ως άπειρων συναλλακτικά µερών, χωρίς δε να υπάρχει έρεισµα από την κοινοτική νοµοθεσία.
(γ) Με την υιοθέτηση του εν λόγω διευρυµένου ορισµού του καταναλωτή
δηµιουργείται, εξ αντιδιαστολής, καθεστώς διακριτικής µεταχείρισης σε
βάρος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, που ως «προµηθευτές» κατά
την έννοια του ίδιου νόµου, τίθενται από άποψη ανταγωνισµού σε δυσµενέστερη θέση έναντι των πιστωτικών ιδρυµάτων των υπολοίπων κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετούν τον κοινοτικό ορισµό του
καταναλωτή.
■

Γενικοί Όροι Συναλλαγών: Η υιοθέτηση της προτεινόµενης στο σχέδιο
νόµου διάταξης σύµφωνα µε την οποία «σε κάθε περίπτωση όροι που δεν
αποτέλεσαν αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης δεν δεσµεύουν τον
καταναλωτή» έχει πρακτικά ως αποτέλεσµα την κατάργηση των Γενικών
Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ), αφού η απουσία ατοµικής διαπραγµάτευσης
αποτελεί στοιχείο του ορισµού των ΓΟΣ. Η κατάργηση των ΓΟΣ, οι οποίοι
είναι το πρακτικό αποτέλεσµα της παροχής οµοειδών προϊόντων ή υπηρεσιών σε απροσδιόριστο και σε κάθε περίπτωση µεγάλο αριθµό καταναλωτών, θα προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου και θα οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση των συναλλαγών, καθώς ένα πολύ µεγάλο µέρος των συµβάσεων
που συνάπτουν καθηµερινά οι καταναλωτές στηρίζονται σε ΓΟΣ.

■

Νοµοθετική ισχύς καταχρηστικότητας όρων που έχουν κριθεί ως
τέτοιοι µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις: Η διάταξη του συγκεκριµένου άρθρου ορίζει ότι είναι καταχρηστικοί οι συµβατικοί όροι
«που περιλαµβάνουν όρους που έχουν κριθεί καταχρηστικοί µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις». Τα µείζονος σηµασίας ζητήµατα που ανακύπτουν από τη διάταξη αυτή είναι τα ακόλουθα:
(α) Παρέχεται, ουσιαστικά µέσω αυτής, το δικαίωµα άσκησης νοµοθετικής
εξουσίας στη δικαστική εξουσία και ειδικότερα, στα δικαστήρια όλων των
βαθµών, εφόσον οι αποφάσεις που αυτά εκδίδουν καταστούν αµετάκλητες.
Η αναγόρευση, ωστόσο, της κρίσης του δικαστή, ο οποίος καλείται να
εφαρµόσει και να ερµηνεύσει το νόµο µε βάση τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά της εκάστοτε κρινόµενης απόφασης, σε κανόνα µε ισχύ
νόµου οδηγεί στην κατάλυση της θεµελιώδους αρχής της διάκρισης των
εξουσιών και συνεπώς έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε το Σύνταγµα.
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(β) Κατ’ εφαρµογή της αρχής της δικαστικής ανεξαρτησίας, δεν µπορεί
και δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο µεταστροφής της νοµολογίας. Η νοµοθέτηση µέσω δικαστικών αποφάσεων ουσιαστικά αποκλείει
την αλλαγή της νοµολογίας που είναι ζωτικής σηµασίας για την ορθή διαχρονικά απονοµή της δικαιοσύνης (π.χ. εάν αυτό ίσχυε δεν θα ήταν δυνατή η µεταβολή της νοµολογίας για τον ανατοκισµό).
(γ) Τέλος, η διάταξη δεν ορίζει σε ποιο ακριβώς σηµείο της δικαστικής
απόφασης αναφέρεται, και ειδικότερα, εάν αναφέρεται στο διατακτικό της
δικαστικής απόφασης ή στις σκέψεις που διατυπώνονται (µείζονες και
ελάσσονες) πριν τη διατύπωση του διατακτικού. Στην περίπτωση συνεπώς
που διατηρηθεί η διάταξη αυτή, θα οδηγηθούµε σε ανασφάλεια δικαίου,
ιδιαίτερα επικίνδυνη, τόσο για τους προµηθευτές, όσο και για τους καταναλωτές, καθώς ούτε οι πρώτοι, αλλά ούτε και οι δεύτεροι θα γνωρίζουν το
ακριβές περιεχόµενο του νοµοθετικού κανόνα.

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ‹ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË
Επί του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος που τέθηκε σε διαβούλευση από το
Υπουργείο Ανάπτυξης, η ΕΕΤ υπέβαλε διεξοδικά σχόλια και παρατηρήσεις µε
γνώµονα ιδίως τη χρήση των διακριτικών ευχερειών που παρέχονται από την Οδηγία 2002/92/ΕΚ για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση, κατά τρόπο ώστε να µην
επιβαρυνθούν αδικαιολόγητα τα πιστωτικά ιδρύµατα της χώρας µας σε σχέση µε
τις πρακτικές που τηρούνται διεθνώς. Μεγάλο µέρος των παρατηρήσεων της ΕΕΤ
ενσωµατώθηκε στο εκδοθέν Π∆ 190/2006.
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∆. Συστήµατα και µέσα πληρωµών
∞¿ÓÙËÛË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜ ∆Ú·Â˙ÒÓ ÛÂ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈ·
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
Î·È ÙË˜ πÙ·ÏÈÎ‹˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡
Στο πλαίσιο της διεξαγωγής έρευνας για το επίπεδο ανταγωνισµού των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (κάρτες πληρωµών, λιανική τραπεζική και εταιρική ασφάλιση) µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕΤ συµπλήρωσε
και απέστειλε, το Μάιο του 2006, σχετικό ερωτηµατολόγιο που της γνωστοποίησε
η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επίσης, η ΕΕΤ απάντησε σε ερωτηµατολόγιο της Ιταλικής Εθνικής Αρχής Ανταγωνισµού σχετικά µε διατραπεζικά έξοδα βασισµένα στο κόστος, κατά τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών:
■

αναλήψεις µετρητών από ΑΤΜ τράπεζας διαφορετικής από την τράπεζα
έκδοσης της κάρτας, και

■

πληρωµές µε ηλεκτρονικές άµεσες χρεώσεις.

∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÂÁÎ·ÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ
ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ÃÒÚÔ˘ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA)

Κατά τη διάρκεια του 2006 αποφασίστηκαν τα ακόλουθα στο πλαίσιο της προσαρµογής του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της χώρας µας στον SEPA:
■

η εθνική οργανωτική δοµή για την προσαρµογή του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στον SEPA,

■

η διεξαγωγή µελέτης από την ΕΕΤ σχετικά µε τη χρήση των µετρητών και
των επιταγών στη χώρα µας, ενδεχοµένως σε συνεργασία µε την Τράπεζα
της Ελλάδος, και

■

η συγκρότηση οµάδας εργασίας της ΕΕΤ, η οποία θα εξετάσει το ενδεχόµενο χρήσης του EMV chip που θα πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλες τις χρεωστικές κάρτες και για άλλες διατραπεζικές εφαρµογές οι οποίες θα προσέδιδαν στις χρεωστικές κάρτες προστιθέµενη αξία, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό πορτοφόλι για συναλλαγές µικρής και πολύ µικρής αξίας.

75

¶ÚﬁÔ‰Ô˜ ˘ÈÔı¤ÙËÛË˜ ÙÔ˘ EMV ·ﬁ ÙÈ˜ ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜
Το ∆εκέµβριο του 2006 η ΕΕΤ απέστειλε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών
επικαιροποιηµένα στατιστικά στοιχεία για τη συµπλήρωση της 12ης έκθεσης του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών σχετικά µε την πρόοδο υιοθέτησης του EMV
σε εθνικό επίπεδο.
Έως το τέλος του 2006, οι ελληνικές τράπεζες, βάσει στοιχείων που γνωστοποίησαν στην ΕΕΤ, παρουσίασαν βελτίωση των ποσοστών υιοθέτησης του προτύπου
EMV τόσο στις κάρτες πληρωµών όσο και στα τερµατικά (ΑΤΜ και POS). Ωστόσο,
η υιοθέτηση του προτύπου πρέπει να προχωρήσει µε ταχύτερους ρυθµούς προκειµένου να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό µέσο όρο όπως καταδεικνύεται από τον κατωτέρω πίνακα (EU 25 ή EU15). Ειδικότερα:

EU
country

Date

Number Number Number Number % of Debit % of
% of POS
% of
(Mio) of (Mio) of
(‘000)
(‘000)
Cards
Credit converted ATMs
Debit
Credit
of POS of ATMs converted Cards
converted
Cards
Cards concerned concerned
converted
concerned concerned

GR

31.12.05

5.8

5.4

191

5.7

0%

3.7%

18%

14%

GR

31.12.06

7.7

6

217

6.4

10%

10%

31%

26.5%

EU-25

31.12.06

572

6,079

318

50.7%

47%

56.24%

EU-15

31.12.06

523

5,751

297

54.2%

48.5%

59.1%

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το Πλαίσιο για τις κάρτες πληρωµών σε περιβάλλον SEPA, οι τράπεζες της χώρας µας θα πρέπει µέχρι το τέλος του 2010 να έχουν
εφοδιάσει:
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■

όλες τις κάρτες πληρωµών που εκδίδουν µε EMV Chip, και

■

όλα τα τερµατικά αποδοχής καρτών (ATM και POS) µε «αναγνώστες»
EMV, εφόσον λειτουργούν ως αποδέκτες.

∞Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÈ˜ Î¿ÚÙÂ˜ ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ÃÒÚÔ ¶ÏËÚˆÌÒÓ
ÛÂ ∂˘ÚÒ (SEPA Cards Framework) ·ﬁ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎﬁ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·
Μετά την ψήφιση, το Μάρτιο του 2006, από την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Πληρωµών του πλαισίου για τις κάρτες πληρωµών στον Ενιαίο Χώρο
Πληρωµών σε Ευρώ, ζητήθηκε από τα τραπεζικά συστήµατα που οριοθετούν το
εδαφικό πεδίο εφαρµογής του SEPA –µε προτεραιότητα αυτά των κρατών-µελών
της ζώνης του ευρώ– να δηλώσουν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πληρωµών (ΕPC)
την αποδοχή των υποχρεώσεων και προβλέψεων του εν λόγω πλαισίου.
Μετά τη δέσµευση της πλειοψηφίας των τραπεζών που εκδίδουν και αποδέχονται
κάρτες πληρωµών στη χώρα µας να υιοθετήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το SEPA Cards Framework, η ΕΕΤ γνωστοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
Πληρωµών την αποδοχή του πλαισίου για τις κάρτες πληρωµών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε ευρώ από το τραπεζικό µας σύστηµα.

∫›ÓËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ∂ÓÈ·›Ô˜ ÃÒÚÔ˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ÛÂ ∂˘ÚÒ
Στο πλαίσιο της πρακτικής υλοποίησης των αποφάσεων που ελήφθησαν για τις µεταφορές πιστώσεων και άµεσων χρεώσεων σε περιβάλλον SEPA, η Γενική Γραµµατεία προχώρησε στις ακόλουθες δράσεις κατά τη διάρκεια του 2006:
■

Απέστειλε ερωτηµατολόγια προς όλα τα εγκατεστηµένα στη χώρα µας πιστωτικά ιδρύµατα (εµπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες) προκειµένου
να διαπιστώσει το µέγεθος του προβλήµατος της «προσβασιµότητας» στους
λογαριασµούς πελατείας των τραπεζών που διενεργούν µεταφορές πιστώσεων και άµεσες χρεώσεις.

■

Συµµετείχε, στις αρχές Ιουλίου, στη συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε,
υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και µε τη συµµετοχή φορέων
της αγοράς, για θέµατα προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας στον
SEPA, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τους προβληµατισµούς του τραπεζικού συστήµατος της χώρας µας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου
SEPA έως το τέλος του 2010.

■

Προετοίµασε και γνωστοποίησε στις διοικήσεις όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και στις αρµόδιες διατραπεζικές επιτροπές, κείµενο µε τίτλο «Υλοποιώντας τον Ενιαίο Χώρο Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA)» που σαν
στόχο είχε την ανάδειξη των θεµάτων στρατηγικής, χρονοπρογραµµατισµού και επιπτώσεων του έργου SEPA στις τράπεζες, στις διατραπεζικές
συµφωνίες και συµβάσεις, στις διµερείς συµφωνίες των τραπεζών µε την
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πελατεία τους, αλλά και στις υποδοµές της χώρας µας για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών πληρωµών.
■

Προετοίµασε και γνωστοποίησε κείµενο περιγραφής, µε βάση τα σηµερινά
δεδοµένα της αγοράς, για τον τρόπο εξυπηρέτησης των διασυνοριακών µεταφορών πιστώσεων και άµεσων χρεώσεων σε περιβάλλον SEPA και την
επίτευξη της προσβασιµότητας για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών
πληρωµών προς και από τα εγκατεστηµένα στον SEPA πιστωτικά ιδρύµατα.

∂ÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÏËÚˆÌÒÓ TARGET2
Το 2006, ολοκληρώθηκε το σύνολο των κειµένων του Ευρωσυστήµατος, τα οποία
αποτελούν τη βάση για την άρτια προετοιµασία της σύνδεσης των τραπεζών µε το
σύστηµα πληρωµών TARGET2.
Η Τράπεζα της Ελλάδος πραγµατοποίησε στις 21.3.2006 ενηµερωτική συνάντηση
αναφορικά µε το TARGET2 µε τα εξής βασικά θέµατα:
■

το πλαίσιο συµµετοχής της Τράπεζας της Ελλάδος στο σύστηµα TARGET2,

■

την πρόοδο του έργου, και

■

τη λειτουργία της µονάδας Standing Facilities.

Στην εν λόγω παρουσίαση, σχετικά µε τις προαιρετικές µονάδες, διευκρινίστηκαν
τα εξής: Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα χρησιµοποιήσει τις προαιρετικές µονάδες
Home Accounting και Reserve Management, καθώς κρίθηκε ότι επαρκούν οι
υπάρχουσες εσωτερικές εφαρµογές, µε τις κατάλληλες προσαρµογές. Θα χρησιµοποιηθούν εφαρµογές τόσο για τη διαχείριση των λογαριασµών και για το διακανονισµό των έµµεσων µελών όσο και για τον έλεγχο των ελάχιστων αποθεµατικών.
Εντούτοις, θα γίνει χρήση της µονάδας Standing Facilities για τα άµεσα µέλη,
ενώ για τα έµµεσα µέλη η πρόσβαση στις πάγιες διευκολύνσεις θα πραγµατοποιείται µε τις διαδικασίες που ισχύουν σήµερα.
Στην ανακοίνωση του Ιουλίου του 2006 το Ευρωσύστηµα διευκρίνισε, ότι, πέραν των
κατηγοριών του άµεσου και έµµεσου µέλους, προβλέπονται δύο ακόµα δυνατότητες
συµµετοχής στο TARGET2: multi-addressee access, και addressable BICs.
Στις 10 Νοεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε νέα συνάντηση στην Τράπεζα της
Ελλάδος στην οποία συζητήθηκαν θέµατα µετάπτωσης, δοκιµών καθώς και αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυµάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στις 21 Νοεµβρίου 2006 δηµοσιεύτηκε η τρίτη Έκθεση Προόδου για το TARGET2.
Στην Έκθεση καταγράφονται οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα
εξής βασικά ζητήµατα: τιµολόγηση υπηρεσιών, νοµικά θέµατα, πλαίσιο συνέχισης

78

εργασιών σε έκτακτες περιστάσεις, πλαίσιο δοκιµών και διαδικασία µετάπτωσης
στο νέο σύστηµα.
Τέλος, το ∆εκέµβριο του 2006, σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος των χρηστών, το
Ευρωσύστηµα δηµοσίευσε αποσπάσµατα από την υπό εκπόνηση νέα έκδοση των
UDFS (Book 1 version 2.2) για το TARGET2. Ειδικότερα, τα εν λόγω κείµενα αφορούν τις τεχνικές πληροφορίες αναφορικά µε τη χρήση κωδικών στα µηνύµατα
MT 900/910, και την επικαιροποιηµένη λίστα error codes.

∂ıÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ ªÂÙÚËÙÒÓ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (National Cash Plan)
Αναφορικά µε το Εθνικό Σχέδιο Μετρητών της Ελλάδας αποφασίστηκαν, στο πλαίσιο της ΕΕΤ, οι ακόλουθες ενέργειες:
■

η δηµιουργία οµάδας εργασίας η οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα διατραπεζικών δράσεων που θα συµβάλλουν στην αύξηση της χρήσης των χρεωστικών καρτών,

■

η σύνταξη µελέτης µε στόχο τον προσδιορισµό των κατηγοριών πληρωµών
που πραγµατοποιούνται µε τη χρήση µετρητών και επιταγών, των λόγων
στους οποίους οφείλεται αυτό και την παρουσίαση προτάσεων για την
αντικατάστασή τους από ηλεκτρονικές πληρωµές, και

■

η διασύνδεση των τραπεζών στη ∆ΙΑΣ, ώστε µέσα από τυποποιηµένες διαδικασίες και στο πλαίσιο της αυτορρύθµισης να είναι προσβάσιµοι οι τραπεζικοί λογαριασµοί των πελατών των τραπεζών για την αποδοχή µεταφορών πιστώσεων και άµεσων χρεώσεων των τραπεζών.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙË Û˘ÁÎÚﬁÙËÛË ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒ˜ ∂È¯ÂÈÚÂ›Ó
Η ΕΕΤ ανταποκρινόµενη στην πρόσκληση που της απευθύνθηκε από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συµµετοχή της στο υπό
σύσταση Εθνικό Συµβούλιο Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν, το οποίο αποτελεί συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης, όρισε εκπρόσωπό της στην εν λόγω
Επιτροπή.
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∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ÔÁÚ·Ê¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ ÙÔÌ¤·
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου στον τοµέα των υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής,
και µε σκοπό την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης εφαρµογών ηλεκτρονικής υπογραφής στον τραπεζικό τοµέα, προσκάλεσε τον Ιούνιο, µέσω της ΕΕΤ, τις
τράπεζες σε συνεδρίαση, στην οποία αποτυπώθηκε η βούληση των δύο πλευρών
για στενότερη συνεργασία σε ό,τι αφορά την προώθηση εφαρµογών µε χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και την επίλυση πιθανών θεσµικών προβληµάτων που ενδεχοµένως θα προκύψουν.

¶ÚﬁÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ·¿ÙË˜ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘
Η ΕΕΤ στο πλαίσιο των ενεργειών της για την πρόληψη και την καταστολή της
ηλεκτρονικής απάτης µέσω του διαδικτύου, η οποία έχει ως θύµατα πελάτες τραπεζών, πραγµατοποίησε συναντήσεις µεταξύ εκπροσώπων τραπεζών και παρόχων
υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs).
Από τη συνεργασία αυτή προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και συµπλήρωσης του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου για την αντιµετώπιση του ηλεκτρονικού
εγκλήµατος. Για το σκοπό αυτό, αποφασίστηκε και συγκροτήθηκε ειδική οµάδα
εργασίας, προκειµένου να µελετήσει το θέµα και να υποβάλει προτάσεις σχετικά.
Η οµάδα εργασίας, µετά από διεξοδική επεξεργασία επικεντρώθηκε στις εξής
ενέργειες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη:
1ο επίπεδο ( σε περιπτώσεις όπου η άρση του απορρήτου δεν κρίνεται αναγκαία)
Ενέργειες προς την Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
(Α∆ΑΕ)
2ο επίπεδο (σε περιπτώσεις ανάγκης άρσης του απορρήτου)
Ενέργειες προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και τον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.
3ο επίπεδο
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■

Εξέταση της δυνατότητας νοµικής κατοχύρωσης του Ελληνικού Κέντρου
Eπείγουσας Αντιµετώπισης Ψηφιακών Απειλών (GRNET-CERT).

■

∆ηµιουργία κειµένου «Βέλτιστων Πρακτικών για την πρόληψη και την
καταστολή κρουσµάτων phishing».

¶ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ‹˜
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής:
■

πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο καταχώρηση στο Economist αναφορικά µε
το internet banking,

■

εµπλουτίστηκε το υπάρχον micro site για το internet banking, στην ενότητα «Ασφάλεια» µε το µεταφρασµένο και στη συνέχεια επεξεργασµένο
κείµενο της Γερµανικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο «Απαραίτητα Μέτρα
ασφαλείας - Αναλυτική ενηµέρωση»,

■

επαναδηµοσιεύτηκε το ∆εκέµβριο του 2006 ∆ελτίο Τύπου σχετικά µε την
«Αποστολή Πλαστών Ηλεκτρονικών Μηνυµάτων»,

■

διερευνάται η σκοπιµότητα δηµιουργίας ενός διατραπεζικού φορέα για τις
ηλεκτρονικές υπογραφές, και

■

διερευνάται η πρόταση για διατραπεζική συνεργασία στα ΑΤΜ, η δυνατότητα δηλαδή πραγµατοποίησης εγχρήµατης συναλλαγής σε ΑΤΜ µιας
τράπεζας µε κάρτα άλλης τράπεζας.

On-line Î·Ì¿ÓÈ· ÁÈ· ÙÔ internet banking Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ· 7.12.2005-14.1.2006
Η ΕΕΤ στα πλαίσια της προώθησης του e-banking πραγµατοποίησε διαφηµιστική
καµπάνια για την ηλεκτρονική τραπεζική στο διαδίκτυο κατά το χρονικό διάστηµα 7.12.2005-14.1.2006.
Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε επιτυχής, διότι σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα
της επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων χρήσης του διαδικτύου της ΕΕΤ, η
επισκεψιµότητα του micro site internet banking στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ήταν αυξηµένη. Επίσης, πολλές τράπεζες παρατήρησαν αύξηση των επισκέψεων χρηστών στο δικό τους δικτυακό τόπο και ειδικότερα στην ενότητα e-banking.

81

£¤ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ
“SEPA Card Fraud Database Opportunity and Feasibility Study”
Οι ελληνικές τράπεζες συµφωνούν µε την πρωτοβουλία του EPC για τη δηµιουργία Πανευρωπαϊκής Βάσης ∆εδοµένων για την καταπολέµηση της απάτης µε τη
χρήση καρτών, καθώς πιστεύουν ότι θα αποτελέσει χρήσιµο εργαλείο ενάντια στην
απάτη που γίνεται µέσω καρτών.

¶ÚﬁÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ·¿ÙË˜ ÛÙ· Ì¤Û· Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÏËÚˆÌÒÓ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 αναπτύχθηκαν µια σειρά από δραστηριότητες, οι
σηµαντικότερες εκ των οποίων ήταν οι εξής:
(α) Πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο από εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο
οποίος παρουσίασε στους εκπροσώπους των τραπεζών τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των ταυτοτήτων, των διαβατηρίων, των αδειών παραµονής των αλλοδαπών
και των χαρτονοµισµάτων.
(β) Συζητήθηκε διεξοδικά το θέµα της υιοθέτησης από τα µέλη της ΕΕΤ κοινών
κανόνων για την αποδοχή των δελτίων ταυτότητας που έχουν λήξει και αποφασίστηκε να συνεχίσουν να αποδέχονται τις ταυτότητες ως έγκυρες µέχρις ότου οι
∆ηµόσιοι φορείς αναλάβουν κάποια σχετική πρωτοβουλία.
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■

Εκπρόσωποι του Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών κλήθηκαν και έκαναν παρουσίαση σχετικά µε το θέµα της απάτης στα µέσα
πληρωµών, τα παράπονα που έχουν απασχολήσει περισσότερο το γραφείο
του Μεσολαβητή και τις λύσεις που προτείνουν.

■

Έγινε παρουσίαση από εξειδικευµένα στελέχη της Εµπορικής Τράπεζας
σχετικά µε την επίδραση της Τεχνολογίας EMV στην αντιµετώπιση της
απάτης.

■

Αποφασίστηκε η σύσταση οµάδας εργασίας η οποία συγκέντρωσε τις προτάσεις των τραπεζών για τη βελτίωση της συνεργασίας ΕΕΤ - Ελληνικής
Αστυνοµίας. Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν εκτενώς µε
στελέχη της Αστυνοµίας και ήδη η συνεργασία έχει ενισχυθεί.

■

Συστάθηκε οµάδα εργασίας η οποία εξουσιοδοτήθηκε να διαµορφώσει σχετικές οδηγίες προς τους πολίτες σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της
Αστυνοµικής Ταυτότητας ή του ∆ιαβατηρίου τους, προκειµένου να εκδοθεί
φυλλάδιο εντός του α’ εξαµήνου του 2007.

™‡ÛÙ·ÛË √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·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 ‰ËÏÒÛÂˆÓ
Στο πλαίσιο της εν λόγω Οµάδας Εργασίας, στην οποία συµµετέχει η ΕΕΤ, συµφωνήθηκε να γίνει η αντικατάσταση των τραπεζικών λογαριασµών µε ΙΒΑΝ στις
δηλώσεις φορολογίας για το οικονοµικό έτος 2006.

™˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
Στο πλαίσιο της καταγραφής των εξελίξεων του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα
πραγµατοποιήθηκαν τα εξής:
■

συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων 2005 που αφορούν τις ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό, το δίκτυο των πιστωτικών ιδρυµάτων
που λειτουργούν στην Ελλάδα, το σύνολο των απασχολουµένων και το δίκτυο των ΑΤΜs,

■

συλλογή και επεξεργασία των οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών
ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ενηµέρωση της βάσης
δεδοµένων µε τους ισολογισµούς των διαχειριστικών ετών 2004 και 2005,

■

συλλογή και επεξεργασία ετήσιων εκθέσεων οικονοµικών στοιχείων για τα
έτη 2004 και 2005 που περιλαµβάνουν τη συνοπτική παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και τα βασικά οικονοµικά µεγέθη, τις ετήσιες µεταβολές και τα µερίδια αγοράς κάθε πιστωτικού ιδρύµατος,

■

συλλογή και επεξεργασία των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων των
µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για το έτος 2006, και

■

εκπόνηση έρευνας για την εξέλιξη των επιτοκίων καταθέσεων και δανεισµού σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά επιτόκια, όπως αυτά διαµορφώνονται από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
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Ε. Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες
ÀÔ‚ÔÏ‹ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ÙË˜ ∂∂∆ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË˜ Â› ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘
·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘’ ·ÚÈıÌ. 4 ÙË˜ ¶¢/∆∂ 2577/2006
Η ΕΕΤ συµµετείχε ενεργά στη διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε µε την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε την έκδοση της Απόφασης ΕΤΠΘ 231/3/13.10.2006,
για την «Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας», µε την υποβολή διεξοδικών παρατηρήσεων, στις οποίες αποτυπώνονταν οι θέσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Η διαδικασία της διαβούλευσης υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδοµητική και µεγάλος αριθµός των παρατηρήσεων της
ΕΕΤ υιοθετήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
Το 2006 υπήρξαν, όπως προαναφέρθηκαν (υπό Ι), αρκετές διεθνείς και κοινοτικές
εξελίξεις για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Ειδικότερα, τα διεθνή και κοινοτικά θέµατα που απασχόλησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα ήταν τα ακόλουθα:
■
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Η αποστολή παρατηρήσεων των τραπεζών-µελών της ΕΕΤ στα κείµενα
διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση µε την υιοθέτηση µέτρων για την εξειδίκευση ορισµένων διατάξεων της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης ιδιαίτερη σηµασία αποδόθηκε στην ανάγκη
δηµιουργίας, υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µιας επίσηµης
εξαντλητικής λίστας µε τα φυσικά πρόσωπα, που εµπίπτουν στην έννοια
των Πολιτικά Εκτεθειµένων Προσώπων (συµπεριλαµβανοµένων και προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος) κατά την έννοια
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Επισηµάνθηκε, µε έµφαση, ότι η απουσία µιας
τέτοιας λίστας θα οδηγήσει σε αποσπασµατικές πρωτοβουλίες και υποκειµενικές, εκ µέρους της κάθε τράπεζας, αξιολογήσεις, µε σοβαρότατους αναλαµβανόµενους από αυτές κινδύνους (ενδεικτικά νοµικός κίνδυνος, κίνδυνος φήµης, κίνδυνος κανονιστικής συµµόρφωσης).

■

Η προετοιµασία για την επικείµενη επίσκεψη εµπειρογνωµόνων της FATF
στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των µέτρων για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

■

Η καταγραφή της ισχύουσας νοµοθεσίας της χώρας µας σχετικά µε την
προστασία των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τη χρήση των δεδοµένων αυτών, στο
πλαίσιο της εφαρµογής διατάξεων για την πρόληψη της χρησιµοποίησης
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες, για τους σκοπούς συµπερίληψής τους σε
σχετική µε το εν λόγω θέµα µελέτη που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία.

■

Η καταγραφή της ισχύουσας νοµοθεσίας της χώρας µας σχετικά µε το τραπεζικό απόρρητο για την επικαιροποίηση σχετικής µε το εν λόγω θέµα µελέτης που δηµοσιεύει ανά διετία η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία.

■

Το ερωτηµατολόγιο που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση µε
την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών σε συναλλαγές εξ αποστάσεως και τις πιθανές συνέπειες για το ηλεκτρονικό εµπόριο.

■

Το ερωτηµατολόγιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας σε σχέση
µε την πρόοδο των εργασιών ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ στις
εθνικές έννοµες τάξεις των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως
προέκυψε από τις σχετικές απαντήσεις, στην πλειοψηφία των κρατών-µελών έχουν συσταθεί οι αρµόδιες νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, ωστόσο,
µόνο στη ∆ανία ενσωµατώθηκαν ήδη από τον Ιούνιο του 2006, οι διατάξεις
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ.

■

Οι πρωτοβουλίες της FATF σε σχέση µε:
■

τη διενέργεια µελέτης µεταξύ των κρατών-µελών της FATF αναφορικά
µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
χρηµατοοικονοµικών οµίλων (εντός της ίδιας δικαιοδοσίας ή και διασυνοριακά) λαµβάνοντας υπόψη το δίκαιο της προστασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα,

■

τη σύσταση οµάδας εργασίας µε εκπροσώπους της FATF και του χρηµατοπιστωτικού τοµέα (προερχόµενους από όλες τις γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη), οι οποίοι θα επεξεργαστούν ζητήµατα που αφορούν την πρακτική εφαρµογή της καταπολέµησης του ξεπλύµατος
βρώµικου χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας µε βάση τον κίνδυνο (risk-based approach),

■

τη διερεύνηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης των τραπεζών, µέσω ειδικής εφαρµογής στην ιστοσελίδα της FATF, σε πληροφο-
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ρίες αναφορικά µε τη συµµόρφωση διαφόρων κρατών στα πρότυπα και
τις συστάσεις της,

■

■

την ενίσχυση της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφόρησης µεταξύ δηµόσιων αρχών (δικαστικών τελωνειακών και εποπτικών αρχών) και του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε σχέση µε τις τυπολογίες και τις τάσεις νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και

■

τη βελτίωση της πληροφόρησης των τραπεζών από τις εθνικές µονάδες
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (FIUs) σε σχέση µε την ανάλυση
και την αποτελεσµατική διαχείριση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών (STRs) από τους τελευταίους.

Η απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ για τη λήψη µέτρων
σε βάρος της Commercial Bank of Syria.

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ Ó. 2331/95
Η ΕΕΤ συµµετείχε ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2006 στις συνεδριάσεις της
Εθνικής Αρχής, που έχει ως αντικείµενο τη συγκέντρωση, διερεύνηση και αξιολόγηση των αναφορών, που διαβιβάζονται σε αυτήν από τους υπόχρεους φορείς
(πιστωτικά ιδρύµατα, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, χρηµατιστηριακές εταιρείες κ.λπ.) ως ύποπτες συναλλαγών νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Η συντριπτική πλειοψηφία των αναφορών αυτών προέρχεται από το
τραπεζικό σύστηµα, γεγονός 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. Από τον Ιούνιο του 2006,
µετά από σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, διορίστηκαν, για χρονικό διάστηµα
τριών ετών, τα νέα µέλη και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής.
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¢È·ÙÚ·Â˙ÈÎﬁ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô˘ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÛÛﬁÌÂÓÔ˘˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·Ù·
Με την Απόφαση 231/3/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών
Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι τα εποπτευόµενα
ιδρύµατα οφείλουν να ζητούν από την πελατεία τους εκείνα τα έγγραφα ταυτοποίησής τους που είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν µε παράνοµο
τρόπο, ανεξάρτητα από τον τύπο του τραπεζικού λογαριασµού ή των υπηρεσιών
που παρέχονται. Τα στοιχεία που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών και τα έγγραφα που ενδεικτικώς πιστοποιούν τα
στοιχεία αυτά είναι πλέον πολύ περισσότερα από αυτά που ορίζει η σχετική νοµοθεσία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (νόµος 2331/95 όπως ισχύει).
Η ΕΕΤ, λαµβάνοντας υπόψη τις αυξηµένες πλέον υποχρεώσεις των τραπεζών για
την αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών τους, καθώς και
την ανάγκη άµεσης ενηµέρωσης της πελατείας τους για την ακολουθούµενη στο
εξής διαδικασία, προχώρησε στην έκδοση, στα ελληνικά και τα αγγλικά, σχετικού
ενηµερωτικού διατραπεζικού φυλλαδίου, το οποίο διανέµεται από τις τράπεζες και
τον Μεσολαβητή Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών και έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΕΕΤ.

∂˘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 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 ορ-
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γανισµού 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.

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 2005.
Κατά τη διάρκεια του 2005 η τάση που διαµορφώθηκε στους σχετικούς δείκτες
έδειξε ότι:
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■

Οι ληστείες και παραβιάσεις των τραπεζικών καταστηµάτων της χώρας
µας µειώθηκαν, έναντι του 2004, κατά 3,125% (έναντι µείωσης 6% στις
υπόλοιπες 28 ευρωπαϊκές χώρες που αποστέλλουν σχετικά στοιχεία),

■

ο δείκτης κινδύνου ληστειών για τις τράπεζες της χώρας µας µειώθηκε,
έναντι του 2004, κατά 7% (έναντι µείωσης 3% στις υπόλοιπες 28 ευρωπαϊκές χώρες που αποστέλλουν στοιχεία), και τέλος

■

η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 93%) των ληστειών και παραβιάσεων των τραπεζικών καταστηµάτων της χώρας µας, κατά τη διάρκεια του
2005, πραγµατοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και της
Θεσσαλονίκης.

∂ÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÚ›ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε τις αρµόδιες δικαστικές, αστυνοµικές και
άλλες κρατικές αρχές και φορείς, η ΕΕΤ ενηµερώνει συστηµατικά τις τράπεζεςµέλη της για όλες τις αποφάσεις που της διαβιβάζουν, και άπτονται της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος. Η ενηµέρωση αυτή αφορά ιδίως:
■

αιτήµατα δέσµευσης λογαριασµών και θυρίδων θησαυροφυλακίου πελατών τραπεζών, που προέρχονται ιδίως από ανακριτικές αρχές, οικονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και την
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) κ.λπ.,

■

αιτήµατα των παραπάνω αρχών για άρση του τραπεζικού απορρήτου λογαριασµών πελατών τραπεζών και την κίνηση αυτών, και

■

διασφαλίσεις των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και άρσεις αυτών, έναντι
πελατών των τραπεζών.
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ΣΤ. Νοµικά θέµατα
∆ÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 79 ÙÔ˘ Ó. 5960/1933
ÂÚ› ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÛÎ‹ÛÂˆ˜ ÂÁÎÏ‹ÛÂˆ˜ ÁÈ· ·Î¿Ï˘ÙË ÂÈÙ·Á‹
Με το άρθρο 79 του ν. 5960/1993 «περί επιταγής» θεσµοθετήθηκε το αξιόποινο της
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, σύµφωνα δε µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 1, εδάφιο α' του άρθρου 4 του ν.
2408/1996, προβλέφθηκε ότι: «η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση του κοµιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε».
Ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, παγιώθηκε η άποψη ότι σύµφωνα µε την εν λόγω διάταξη δικαίωµα εγκλήσεως και περαιτέρω ασκήσεως αγωγής αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών έχει µόνο ο τελευταίος
κοµιστής της επιταγής.
Το ζήτηµα αποτέλεσε αντικείµενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της ΕΕΤ και κρίθηκε ότι ο
εξ αναγωγής κοµιστής της επιταγής πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον τελευταίο κοµιστή, άλλως οδηγούµαστε σε ατιµωρησία του εκδότη της ακάλυπτης επιταγής.
Για την επίλυση του προβλήµατος εκπονήθηκε σχέδιο τροποποιητικής διάταξης
της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν. 5960/1933 και σχετική εισηγητική έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης.
Στην κατεύθυνση της πρότασης της ΕΕΤ, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης συµπεριέλαβε σχετική διάταξη στο ν. 3472/2006 (παράγραφος 3 του άρθρου 15), µε την οποία
επιλύθηκε το πρόβληµα.

∫ˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ ∂¡¶£ 502/3/23.6.92
ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας της ΕΕΤ εκπονήθηκε σχέδιο κωδικοποίησης
και τροποποίησης της υπ’ αριθ. 502/3/23.6.1992, απόφασης της Επιτροπής Νοµισµατικών και Πιστωτικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα κυριότερα σηµεία του εν λόγω σχεδίου, το οποίο συζητήθηκε στις αρµόδιες διατραπεζικές επιτροπές της ΕΕΤ, αφορούσαν την άρση του εννοιολογικού διαχωρισµού
µεταξύ του λογαριασµού κατάθεσης όψεως και τρεχούµενου λογαριασµού κατάθεσης,
την εξοµάλυνση της κλιµάκωσης του χρόνου της διοικητικής ποινής ανάλογα µε το
ποσό που δεν πληρώθηκε, τη σαφή ρύθµιση του θέµατος της επέλευσης των συνεπειών αυτών στις περιπτώσεις των κοινών λογαριασµών, όπως και της έκδοσης ακά-
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λυπτων επιταγών από εκπρόσωπο νοµικού προσώπου και τη µη επιβολή διοικητικής
ποινής εφόσον η σφραγισθείσα επιταγή εξοφλείται εντός του οκταηµέρου.
Το σχέδιο υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, και στη συνέχεια εξεδόθη η υπ’
αριθ. 234/23/11.12.2006 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων µε την οποία υιοθετήθηκαν και τα περισσότερα σηµεία του σχεδίου της ΕΕΤ.

™¯¤‰ÈÔ ¡ﬁÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920
ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο νόµου για την τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, το εν λόγω σχέδιο έτυχε επεξεργασίας από την
ΕΕΤ και εκπονήθηκε λεπτοµερές κείµενο παρατηρήσεων το οποίο υποβλήθηκε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης.

™¯¤‰ÈÔ Ó¤Ô˘ Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰ÈÎ·
Τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης έθεσαν προς διαβούλευση σχέδιο νέου
πτωχευτικού κώδικα.
Για το σχολιασµό του ως άνω σχεδίου συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας, στο πλαίσιο
της οποίας εκπονήθηκε εκτενές σχέδιο παρατηρήσεων που υποβλήθηκε στη συνέχεια στα συναρµόδια Υπουργεία.

∫·Ù·Û¯¤ÛÂÈ˜ ÂÈ˜ ¯Â›Ú·˜ ÙË˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ˆ˜ ÙÚ›ÙË˜ ·ﬁ ÙÔ ¢ËÌﬁÛÈÔ.
¶ÚﬁÙ·ÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ∫∂¢∂
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΕ∆Ε για την επίδοση κατασχετηρίων εγγράφων από το ∆ηµόσιο ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ο τρίτος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει αρνητική δήλωση ακόµη και αν δεν υπάρχει εις χείρας
του απαίτηση προς κατάσχεση. Αν δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή λογίζεται ως οφειλέτης του συνολικού ποσού της κατάσχεσης σε αντίθεση µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (ΚΠολ∆), όπου η παράλειψη της
δήλωσης εξοµοιώνεται µε αρνητική δήλωση. Οι τράπεζες, λοιπόν, είναι υποχρεωµένες να υποβάλλουν σχετικές αρνητικές δηλώσεις, το ∆ηµόσιο όµως αρνείται
οποιαδήποτε επιβάρυνση για τα πραγµατικά έξοδα της δήλωσης αυτής.
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Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας σχέδιο νόµου και σχετική εισηγητική έκθεση ώστε να τροποποιηθεί ο ΚΕ∆Ε και
οι σχετικές διατάξεις του ΚΠολ∆ να επεκταθούν και στο ∆ηµόσιο. Το σχέδιο νόµου
υποβλήθηκε στους Υπουργούς ∆ικαιοσύνης και Οικονοµίας και Οικονοµικών.

¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙÔ˘ Ó. 3156/2003
Παρά τις σαφείς διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3156/2003, σύµφωνα µε τις οποίες
για την εγγραφή εµπραγµάτων δικαιωµάτων ή σηµειώσεων, δυνάµει του ν.
3156/2003, καταβάλλονται µόνο πάγια δικαιώµατα έµµισθων και άµισθων υποθηκοφυλάκων ποσού εκατό ευρώ, ορισµένοι άµισθοι υποθηκοφύλακες αρνούνται να
τις εφαρµόσουν και απαιτούν αναλογική αµοιβή παρότι οι µέχρι τώρα αποφάσεις
των δικαστηρίων απορρίπτουν ως µη σύννοµες τις σχετικές αρνήσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΕΤ απέστειλε σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ζητώντας στο πλαίσιο των εποπτικών αρµοδιοτήτων του να εκδώσει
σχετική εγκύκλιο για την ορθή εφαρµογή του νόµου.

¶ÏËÚˆÌ‹ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ·ﬁ Î·Ù¿ÙˆÛË
ÙË˜ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·Û¯ÂıÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÊÂÈÏ¤˜
È‰ÈˆÙÒÓ Î·È ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÂ ·˘Ù¿. ∞Ó¿ÎÏËÛË ÂÓÙÔÏÒÓ ÏËÚˆÌ‹˜
Με ερµηνευτικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το ως άνω θέµα επιχειρήθηκε, κατ’ αρχήν, η θεσµοθέτηση διαδικασίας, σύµφωνα µε την οποία στην περίπτωση που διαπιστώνεται, έστω και εκ των υστέρων ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι της απόφασης µε την
οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή κατέπεσε βάσει ανακριβών στοιχείων, οι εντολές πληρωµής ανακαλούνται και η Τράπεζα της Ελλάδος
θα πιστώνει το λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου έντοκα µε τα ποσά των εγγυήσεων που έχουν καταβληθεί, χρεώνοντας αντίστοιχα τους λογαριασµούς των
τραπεζών. Επίσης, µε το ίδιο έγγραφο ερµηνεύθηκε το άρθρο 39 του ν. 3259/2004
στην κατεύθυνση της διάσπασης της αρχής της συνολικής ρύθµισης της οφειλής
ανά τράπεζα που θεσµοθέτησε ο εν λόγω νόµος.
Η ΕΕΤ σε σχετική επιστολή της προς το Υπουργείο εξέφρασε τις αντιρρήσεις της
αναπτύσσοντας σχετική επιχειρηµατολογία από την οποία προκύπτει ότι, τόσο η
ως άνω διαδικασία της ανάκλησης εντολής πληρωµής, όσο και η ερµηνεία του άρθρου 39 του ν. 3259/2004, δεν είναι σύννοµη.
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§ÔÈ¿ ı¤Ì·Ù·
Η ΕΕΤ επεξεργάστηκε, πέραν των ανωτέρω, τα ακόλουθα νοµικά θέµατα:
■

µεταβίβαση έννοµης σχέσης,

■

εισοδήµατα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης,

■

ζητήµατα εφαρµογής του ν. 3301/2004 περί συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,

■

δικαιώµατα συµβολαιογράφων,

■

δικαστικά έξοδα – άρθρο 30, παράγραφος 2 του ν. 2789/2000, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 2912/2001,

■

ενηµέρωση για τα ζητήµατα επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από το SWIFT,

■

τραπεζικοί λογαριασµοί νοµαρχιακών και δηµοτικών συνδυασµών, και

■

σχέδιο Κώδικα δεοντολογίας για τη διαφήµιση τραπεζικών προϊόντων.

∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘
Η ΕΕΤ συνέχισε την επεξεργασία θεµάτων που εξετάζει η Επιτροπή Τραπεζικής
Τεχνικής και Πρακτικής του ∆ΕΕ. Κατά προτεραιότητα, εξετάσθηκαν τα σχέδια
αναθεώρησης των οµοιόµορφων κανόνων για τις Ενέγγυες Πιστώσεις Νο 500 (UCP
500), και απεστάλησαν σχετικές παρατηρήσεις διαµέσου της Εθνικής Ελληνικής
Επιτροπής του ∆ΕΕ. Το τελικό σχέδιο κειµένου των νέων κανόνων UCP 600 εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τραπεζικής Πρακτικής και Τεχνικής του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι, 24-25
Οκτωβρίου 2006. Οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ από 1.7.2007. Όπως είναι γνωστό η ΕΕΤ εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Επιτροπή του ∆ΕΕ στην Επιτροπή
Τραπεζικής Τεχνικής και Πρακτικής του ∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου. Στο
πλαίσιο αυτό στο Consulting Group για την αναθεώρηση των UCP 500 συµµετείχε ο εκπρόσωπος της ΕΕΤ στην ανωτέρω επιτροπή κ. ∆. Παλαιολόγος.
Επίσης, η ΕΕΤ συναντήθηκε µε εκπροσώπους του Συνδέσµου Επιχειρήσεων ∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος, κατόπιν αιτήµατός τους.
Κατά την ως άνω συνεδρίαση έγινε εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων για ζητήµατα που απασχολούν τον ως άνω σύνδεσµο και άπτονται της συνεργασίας των
µελών του µε τµήµατα εισαγωγών-εξαγωγών τραπεζών και της εφαρµογής των
σχετικών κανόνων του ∆ΕΕ.
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ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¿ ı¤Ì·Ù·
Κατά τη διάρκεια του 2006 αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας της ΕΕΤ τα ακόλουθα:
■

Εφαρµογή των ρυθµίσεων του ν. 3312/2005 για τη φορολόγηση των υπό
µορφή τόκων εισοδηµάτων από αποταµιεύσεις.

■

Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων: Το θέµα απασχόλησε σε συνδυασµό µε το ζήτηµα της σχέσης εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και της τήρησης ελληνικών λογιστικών βιβλίων. ∆εν έχει ακόµα ολοκληρωθεί η επεξεργασία των επιµέρους ζητηµάτων.

■

Σχέδιο νόµου για τις «Μεταβολές στη Φορολογία Εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κ.λπ.» καθώς και επεξεργασία ζητηµάτων και σύνταξη θέσεων για την έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου του ως άνω σχεδίου νόµου, όπως ψηφίστηκε µε το ν. 3522/2006.

■

Τροποποίηση 6ης Κοινοτικής Οδηγίας για την επιβολή ΦΠΑ στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Συνάντηση µε εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών για το θέµα και επεξεργασία συγκεκριµένων ερωτηµάτων που
τέθηκαν από το Υπουργείο.
Επιπροσθέτως, συνεχίστηκε η συνεργασία της ΕΕΤ µε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών αναφορικά µε την παρακολούθηση των εκκρεµών ενώπιον των αρµοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου ζητηµάτων και
εστάλησαν εκ νέου επιστολές για τα θέµατα αυτά (λ.χ. άρθρο 17 παρ. 1
ν. 2819/2000 σχετικά µε τη φορολόγηση των τόκων των τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εφαρµογή διάταξης του άρθρου 31 παρ. 1 (ιζ) ν. 2238/1994
επί τραπεζών).

■
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Λοιπά θέµατα που αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας από την ΕΕΤ:
■

ν. 3427/2005 Φόρος Προστιθέµενης Αξίας στις νέες οικοδοµές, µεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις,

■

ζητήµατα εφαρµογής της ΠΟΛ 1157/28.12.05 «Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρµογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών µέσων που χρησιµοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων»,

■

ζητήµατα εφαρµογής της ΠΟΛ 1114/2005 περί υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.∆. 186/1992,

■

επιλύθηκαν ζητήµατα όπως αυτά της αναγραφής στοιχείων ΛογιστήΦοροτέχνη στις Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων, του συµψηφισµού
αναλογούντων φόρων επί των διαγραφοµένων ποσών τόκων και της
επιστροφής παρακρατηθέντος φόρου επί τόκων Οµολόγων Ελληνικού
∆ηµοσίου, των οποίων δικαιούχοι είναι µόνιµοι κάτοικοι αλλοδαπής,
και

■

ΠΟΛ 1131/9.12.2004 «Χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους κατά το έτος 2004».

∫ÔÈÓÔ‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎﬁ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά πάγια τακτική του αποστέλλει
στην ΕΕΤ τις ερωτήσεις των βουλευτών που αφορούν θέµατα του τραπεζικού τοµέα
και ζητά τις απόψεις της ΕΕΤ. Η ΕΕΤ απαντά στις ερωτήσεις. Τα θέµατα που τέθηκαν το τελευταίο διάστηµα αφορούσαν κυρίως τα επιτόκια στην Ελλάδα σε
σύγκριση µε τα επιτόκια στη ζώνη του ευρώ, το ζήτηµα της επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας για την ασφάλιση ακινήτου ή αυτοκινήτου ως προϋπόθεση για
τη λήψη του δανείου, «εναρµονισµένες πρακτικές» τραπεζών, την προώθηση
τραπεζικών προϊόντων και τις «παραπλανητικές» διαφηµίσεις, τα «υπερκέρδη»
των τραπεζών, τις «υπερβολικές» προµήθειες, την υπερχρέωση των νοικοκυριών,
την υπόθεση της SWIFT, τις διοικητικές κυρώσεις για τις ακάλυπτες επιταγές,
την αύξηση των επιτοκίων και την τήρηση του ωραρίου των εργαζοµένων στις
τράπεζες.
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Ζ. ∆ιεθνείς δραστηριότητες
Με την προεδρία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαΐου
2006, στο Βελιγράδι, η 5η συνάντηση των µελών του ∆ιαβαλκανικού Forum Τραπεζικών
Ενώσεων (IFBA). Στο Forum συµµετέχουν εκτός από την Ελλάδα η Αλβανία, η ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ρουµανία, η Σερβία-Μαυροβούνιο και η Τουρκία.
Στη συνεδρίαση του Βελιγραδίου, διαπιστώθηκε η ανάγκη εµβάθυνσης της συνεργασίας
των µελών αναφορικά µε όλα τα καίρια ζητήµατα που αφορούν τα τραπεζικά συστήµατα των βαλκανικών χωρών, όπως, ενδεικτικά, τα θέµατα κανονιστικής συµµόρφωσης
(Regulatory Compliance) και εταιρικής διακυβέρνησης (Corporate Governance).
Όσον αφορά τα θέµατα Τραπεζικής Εκπαίδευσης, µετά από παράλληλη συνάντηση των
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών φορέων των Ενώσεων, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µε στόχο την πιστοποίηση της ποιότητας στην παρεχόµενη εκπαίδευση καθώς
και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, η οποία θα επιτευχθεί χάρις στην ανάπτυξη
κοινών εκδοτικών δραστηριοτήτων.
Στις 11 Σεπτεµβρίου 2006 έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη συνάντηση των µελών
της Οµάδας εργασίας του ΟΣΕΠ που ασχολείται µε τραπεζικά και οικονοµικά θέµατα.
Μεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν ήταν η συνολική επισκόπηση του έργου της
οµάδας εργασίας από το 1992 µέχρι σήµερα, ενώ πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση από
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών των πρόσφατων εξελίξεων στο ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα.
Στις 20 Σεπτεµβρίου 2006, υπογράφηκε Σύµφωνο Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών και της Ένωσης Τραπεζών της Γεωργίας. Σκοπός του Συµφώνου είναι η εµβάθυνση των ήδη καλών σχέσεων µεταξύ των δύο τραπεζικών ενώσεων, η
ανταλλαγή πληροφοριών και η στενότερη συνεργασία σε θέµατα που αφορούν τον τραπεζικό τοµέα.
Στις 6 Οκτωβρίου 2006, η Ένωση Εµπορικών Τραπεζών της Κύπρου φιλοξένησε στη
Λευκωσία το 6ο ∆ιαβαλκανικό Φόρουµ Τραπεζικών Ενώσεων (Interbalkan Forum of
Banking Associations - IFBA). Στις εργασίες του Forum συµµετείχαν οι Γενικοί Γραµµατείς των Τραπεζικών Ενώσεων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της
Ελλάδας, της Κύπρου, του Μαυροβουνίου, της Ρουµανίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας
και της Τουρκίας.
Στο Συνέδριο συζητήθηκε η προετοιµασία των κυπριακών εµπορικών τραπεζών ενόψει
της εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο από 1ης Ιανουαρίου 2008, καθώς και η λειτουργία
των υπηρεσιών Μεσολαβητή (Ombudsman) στις χώρες των τραπεζικών ενώσεων-µελών. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι κώδικες δεοντολογίας που εφαρµόζονται εθελοντικά
από τα πιστωτικά ιδρύµατα. Ειδική αναφορά έγινε για τον Κώδικα των Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων που έχει υιοθετηθεί από τις τράπεζες-µέλη της Ένωσης Εµπορικών Τραπεζών της Κύπρου.
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Η. Επικοινωνιακή δραστηριότητα
Η επικοινωνιακή δραστηριότητα της ΕΕΤ κατά το έτος 2006 συνοψίζεται στις παρακάτω ενέργειες:

Μαζική Επικοινωνία
Στα πλαίσια των Above The Line ενεργειών, δηµοσιεύθηκαν σε εφηµερίδες και περιοδικά οι παρακάτω καταχωρήσεις:
■

«ΕΕΤ: Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για το Internet Banking» - Καθηµερινή, Ειδικές Εκδόσεις Economist (Ιούλιος 2006),

■

«∆ιαβαλκανικό Forum Τραπεζικών Ενώσεων» - Καθηµερινή, Ειδικές
Εκδόσεις Economist (Νοέµβριος 2006), και

■

«Οικονοµική Ανάπτυξη µε ανθρώπινο πρόσωπο» - City Press (∆εκέµβριος
2006).

Συνεντεύξεις – Παρουσιάσεις – Ενηµερώσεις
Συνολικά, για θέµατα επικαιρότητας, έγιναν στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας της ΕΕΤ οι ακόλουθες παρεµβάσεις:
■

56 τηλεοπτικές εµφανίσεις,

■

197 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και παρεµβάσεις,

■

39 briefings σε δηµοσιογράφους, και

■

26 ενυπόγραφα άρθρα στον ηµερήσιο και περιοδικό ελληνικό Τύπο.

Έρευνα Αγοράς
Παρουσίαση αποτελεσµάτων Ποιοτικής Έρευνας Αγοράς µε θέµα «∆ιερεύνηση των
τραπεζικών εξελίξεων και η θέση της ΕΕΤ» (διενέργεια ALPHA METRICS).

∆ιοργάνωση συνεδρίων/ηµερίδων
■

∆ιεθνές συνέδριο της ΕΕΤ µε θέµα “Regulatory Compliance and Training:
emerging challenges for the European Financial System” (5.5.2006, Μέγαρο Καρατζά).

■

∆ιεθνής επιστηµονική ηµερίδα της Ένωσης ∆ιεθνούς ∆ικαίου (Ελληνικός
κλάδος ILA) µε θέµα «Προσκλήσεις στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµική
τάξη» (23. 6.2006, Μέγαρο Καρατζά).

Χορηγίες σε εκδηλώσεις
Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 η ΕΕΤ ενίσχυσε οικονοµικά επιλεγµένες εκδηλώσεις και επιστηµονικά συνέδρια συµµετέχοντας ως χορηγός.
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Θ. Εκπαιδευτική δραστηριότητα:
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο
√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜
Η συµπλήρωση 20 χρόνων εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης της ΕΕΤ το 2006 συνέπεσε µε µια κρίσιµη τοµή στην ελληνική διατραπεζική εκπαίδευση: οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΕΤΙ αποτελούν πλέον ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου συνθέτουν ένα ιεραρχικά δοµηµένο σύνολο, που ξεκινάει από µαθήµατα αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και καταλήγει σε τίτλους ανώτατης επαγγελµατικής εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα το εύρος των µαθησιακών αντικειµένων εκτείνεται σε όλο το φάσµα της εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής.
Πέρα από τη συστηµατική αυτή προσφορά διατραπεζικής εκπαίδευσης, το ΕΤΙ
ανταποκρίθηκε στην αυξανόµενη ζήτηση για ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα
από µεµονωµένες τράπεζες.

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞

™Àªª∂∆√Ã∂™

Ανοικτά (διατραπεζικά) προγράµµατα

906

Ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα

830

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Εξετάσεις πιστοποίησης
™À¡√§√

1.339
414
3.489

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ορισµένες µεγάλες τράπεζες συµπλήρωσαν, µε τη
συµβολή του ΕΤΙ, την εισαγωγική εκπαίδευση των νέων υπαλλήλων τους µε το
πρόγραµµα βασικών τραπεζικών σπουδών. Παράλληλα, όπως φαίνεται και στον
πίνακα που ακολουθεί, το ΕΤΙ προσέφερε εκπαίδευση σε διάφορα αντικείµενα
εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, αλλά και σε νέα αντικείµενα, όπως η δεοντολογία στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές.

98

∂Ó‰ÔÂÈ¯ÂÈÚËÛÈ·Î¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 2006

European Foundation Certificate in Banking
EMPORIKI BANK, ∂§§∏¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
Banking today
CITIBANK
Εισαγωγή στην τραπεζική
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™
Η δεοντολογία στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα
EUROBANK
Ειδικά θέµατα χορηγήσεων
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™
Παροχή επενδυτικών συµβουλών προς ιδιώτες: θεµελιώδεις γνώσεις
CITIBANK
Στεγαστικά δάνεια Ι
CITIBANK
Πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
∞°ƒ√∆π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
Πωλητές αµοιβαίων κεφαλαίων
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™, ∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞, §∞´∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
Τραπεζικό µάρκετινγκ – Business planning
EUROBANK
Ηγεσία και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού
∆∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ ∆∞ªπ∂À∆∏ƒπ√
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
NOVABANK
Μέθοδοι εσωτερικών διαβαθµίσεων
PROBANK
Ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (SEPA) & το νέο σύστηµα πληρωµών
TARGET2
øª∂°∞ µ∞¡∫

99

¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
Με στόχο να καθιερώσει ένα αποτελεσµατικό κλαδικό εκπαιδευτικό σύστηµα, το
ΕΤΙ συνέχισε να προτάσσει την πιστοποίηση των γνώσεων. Έχοντας ήδη προετοιµάσει σύστηµα εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων για την επενδυτική τραπεζική, είναι έτοιµο να συνδράµει τις τράπεζες για την εφαρµογή της υποχρεωτικής πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, η οποία καθιερώθηκε µε κοινή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το σύστηµα του ΕΤΙ για την επενδυτική τραπεζική περιλαµβάνει προγράµµατα για:
(α) Στελέχη τραπεζικής διοίκησης
■

∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου

■

Ανάλυση µετοχών και αγοράς

(β) Εργαζοµένους στο δίκτυο
■

Βασικές γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής

■

Λήψη και διαβίβαση εντολών

■

Αντιµετώπιση ξεπλύµατος χρήµατος

Για τα στελέχη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το διεθνή τίτλο CFA, το ΕΤΙ συνεργάστηκε µε την Hellenic CFA Society για την προσφορά προγραµµάτων προετοιµασίας για τα επίπεδα Ι και ΙΙ, µε διάρκεια µικρότερη από εκείνη των υφιστάµενων προγραµµάτων.
Επιπλέον, µε τη συνεργασία αυτή διασφαλίστηκε η παροχή τίτλου του ΕΤΙ σε
όσους ολοκληρώνουν το πρώτο έτος προετοιµασίας και περνούν επιτυχώς τις αντίστοιχες εξετάσεις, αλλά δεν επιθυµούν να προχωρήσουν στα επόµενα επίπεδα.

H κανονιστική συµµόρφωση στις τράπεζες
Τη χρονιά αυτή το ΕΤΙ καθιερώθηκε επίσης ως διατραπεζικός θεσµός που προσφέρει πιστοποιητικά γνώσεων για επαγγελµατικές εξειδικεύσεις, όπως η κανονιστική συµµόρφωση. Συγκεκριµένα, µετά την έκδοση της Π∆/ΤΕ 2577/2006 που
θεσµοθέτησε τη λειτουργία της κανονιστικής συµµόρφωσης στα πιστωτικά ιδρύµατα, το ΕΤΙ προσέφερε εκπαιδευτικό πρόγραµµα πιστοποίησης γνώσεων για το
συγκεκριµένο αντικείµενο. Το πρόγραµµα αυτό διαµορφώθηκε τόσο για τα στελέχη των Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, όσο και για µεγάλο αριθµό απασχολουµένων σε τραπεζικές εργασίες. Για το σχεδιασµό του συνεργάστηκαν αναγνωρισµένοι εµπειρογνώµονες, ενώ ελήφθησαν υπόψη και τα συµπεράσµατα του
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διεθνούς συνεδρίου “Regulatory Compliance and Training”, που διοργάνωσε η
ΕΕΤ, το Μάιο.
Το 2006 προσφέρθηκαν 3 ανοικτές διοργανώσεις, στις οποίες συµµετείχαν στελέχη και υπάλληλοι Μονάδων Κανονιστικής Συµµόρφωσης, Εσωτερικής Επιθεώρησης, ∆ιαχείρισης Κινδύνων, καθώς και απασχολούµενοι στο δίκτυο καταστηµάτων
τραπεζών.

Ασφαλιστική διαµεσολάβηση
Έχοντας πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, το ΕΤΙ σχεδίασε ειδικό πρόγραµµα για θέµατα τραπεζοασφαλειών. Ενόψει της εφαρµογής
σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος, το ΕΤΙ είναι έτοιµο να προσφέρει εκπαίδευση
που οδηγεί σε πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας για τους υπαλλήλους και
τα στελέχη πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ασφαλιστικής
διαµεσολάβησης όχι ως κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα.

Ευρωπαϊκό δίπλωµα
Τη χρονιά αυτή, το ΕΤΙ, σε συνεργασία µε το European Bank Training Network,
χορήγησε τα πρώτα 37 διπλώµατα σε στελέχη της Emporiki Bank, που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραµµα European Foundation Certificate in
Banking (EFCB) και πέρασαν µε επιτυχία τις σχετικές εξετάσεις. Η σηµασία της
απόκτησης ενός διπλώµατος θεµελιωδών τραπεζικών σπουδών ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για την περαιτέρω εξειδίκευση των εργαζοµένων στην τράπεζα, αλλά και ως βασικού εφοδίου στην ενιαία πλέον ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, τονίστηκε από τη ∆ιοίκηση της τράπεζας σε ειδική εκδήλωση απονοµής που διοργάνωσε η Emporiki Bank.

ªÔ¯Ïﬁ˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡
Εκπαιδευτικά εγχειρίδια
Το ΕΤΙ εγκαινίασε το 2006 νέα σειρά εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης, η
στήριξη της εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και η ευρύτερη διάχυση της γνώσης σε
επίκαιρα και θεµελιώδη θέµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Προετοιµάστηκαν επίσης νέα εγχειρίδια για τις επενδυτικές υπηρεσίες, τις χρηµατοδοτήσεις, την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη διαχείριση διαφόρων µορφών κινδύνων.
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Wharton Business School – University of Pennsylvania
Ως επιστέγασµα της τοµής που σηµείωσε το ΕΤΙ κατά την περίοδο αυτή µπορεί να
αναφερθεί η πρόταση συνεργασίας που δέχθηκε από µία από τις κορυφαίες οικονοµικές σχολές παγκοσµίως, το Wharton Business School.
Η συνεργασία, το πλαίσιο της οποίας επεξεργάζεται το ΕΤΙ µε τις τράπεζες-µέλη
της ΕΕΤ, προβλέπει κατ’ αρχήν την από κοινού ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού κύκλου προγραµµάτων, που θα εντάσσεται στο επίπεδο IV του εκπαιδευτικού συστήµατος του ΕΤΙ. Πιο συγκεκριµένα, η υπό επεξεργασία θεµατολογία περιλαµβάνει θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης ενεργητικού/παθητικού, διαχείρισης περιουσίας, στρατηγικής και ηγεσίας.
Στόχος της προσπάθειας είναι να δοθεί στα ανώτατα ή/και µε ιδιαίτερες προοπτικές ανώτερα στελέχη των τραπεζών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων η ευκαιρία να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευµένα αντικείµενα διοίκησης χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, συµµετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράµµατα ολιγοήµερης διάρκειας, τα οποία θα µπορούν να παρακολουθούν
ως µεµονωµένες ενότητες ή ως πλήρη κύκλο.

Επαγγελµατικά περιγράµµατα
Το ΕΤΙ συνεργάστηκε µε το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ για τη συστηµατοποίηση της διά βίου
µάθησης, που προβλέπει τη διαµόρφωση και την υποβολή για πιστοποίηση επαγγελµατικών περιγραµµάτων. Τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, αποτελώντας προϋπόθεση για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων που οδηγούν σε τίτλους
γνώσεων ή επαγγελµατικής επάρκειας, περιλαµβάνουν περιγραφές των λειτουργιών µιας ειδικότητας, καθώς και των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που
απαιτούνται για τις λειτουργίες αυτές.
Το ΕΤΙ µε το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ επεξεργάστηκαν πρόταση που περιλαµβάνει 10 ειδικότητες του κλάδου που, κατά προτεραιότητα, θα πρέπει να αποτελέσουν επαγγελµατικά περιγράµµατα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις Υπουργικής Απόφασης για την πιστοποίησή τους, το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο
Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης), ως αρµόδιος φορέας,
θα δηµοσιεύσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, προκειµένου να ξεκινήσει η τυπική
διαδικασία για την εκπόνηση των επαγγελµατικών περιγραµµάτων από τους φορείς εκπροσώπησης όλων των κλάδων.

Ελληνικό δίκτυο εκπαίδευσης εκπαιδευτών (TTnet)
To TTnet είναι ένα πανευρωπαϊκό forum για την ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε κοµβικά ζητήµατα που αφορούν τη συνε-
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χή βελτίωση και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτών επαγγελµατικής κατάρτισης. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει το διάλογο µε τους φορείς και τους διαµορφωτές πολιτικής που διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικών, στο ευρύτερο πλαίσιο της διά βίου µάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί την
έρευνα και αναπτύσσει συνέργιες µεταξύ των κρατών-µελών.
Τo ΕΤΙ έγινε µέλος της ιδρυτικής οµάδας του ελληνικού TTnet, µαζί µε τον
Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνιών Εµπόρων Ελλάδος. Συντονιστής του εθνικού δικτύου είναι το ΕΚΕΠΙΣ, δεδοµένης της
βούλησής του για αναβάθµιση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

Ειδικός Λογαριασµός ΛΑΕΚ
Η απορρόφηση των πόρων που καταβάλλουν οι τράπεζες στο Λογαριασµό για την
Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και επιστρέφονται σε
αυτές µε επιδότηση της εκπαίδευσης από τον ΟΑΕ∆ καθίσταται όλο και πιο δύσκολη, λόγω κωλυµάτων που θέτουν οι εγκύκλιοι του ΟΑΕ∆ για την υλοποίηση
της διαδικασίας.
Η εγκύκλιος του 2006 για την υλοποίηση του Προγράµµατος Επαγγελµατικής
Κατάρτισης Εργαζοµένων προς διάθεση πόρων του ΛΑΕΚ αύξησε κατά πολύ τα
προβλήµατα που είχε δηµιουργήσει η προηγούµενη. Κατόπιν αιτήµατος των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων των τραπεζών, το ΕΤΙ διοργάνωσε διατραπεζική συνάντηση,
στις 14 Μαρτίου, για την από κοινού αντιµετώπιση των δυσχερειών απορρόφησης.
Καταγράφηκαν οι δυσχέρειες αυτές, που –για ορισµένες τράπεζες– σηµαίνουν ακόµη και πλήρη αδυναµία επιστροφής των σηµαντικών ποσών που καταβάλλονται
στον εν λόγω Λογαριασµό, µε στόχο την επεξεργασία ενός κοινού υποµνήµατος.
Χαρακτηριστικά προβλήµατα της εγκυκλίου ήταν:
■

ο περιορισµός της συµµετοχής του εργαζοµένου σε δύο κατ’ έτος εκπαιδευτικά προγράµµατα,

■

ο περιορισµός των εκπαιδευτικών µεθόδων, µε αποτέλεσµα την αδυναµία
χρησιµοποίησης µεικτών µεθόδων µάθησης (που συνδυάζουν εκπαίδευση
στην αίθουσα και εξ αποστάσεως),

■

η µη υπαγωγή στην επιλέξιµη χρηµατοδότηση του συνόλου του κόστους
του εκπαιδευτικού προγράµµατος, και

■

η χαµηλή αµοιβή των επιµορφωτών.

Με βάση τις παρατηρήσεις των εκπροσώπων των τραπεζών, το ΕΤΙ συνέταξε σχετικό υπόµνηµα, που διαβίβασε, µέσω του ΣΕΒ, στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
ΛΑΕΚ, µε στόχο να ληφθούν υπόψη για τη διαµόρφωση της εγκυκλίου του 2007.
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Η επιχειρηµατολογία επικεντρώθηκε στην ανάγκη εκσυγχρονισµού των διατάξεων, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα υψηλά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν
οι εκπαιδευτές, η ευελιξία σε θέµατα υλοποίησης και µεθοδολογίας των προγραµµάτων και η, απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητα, πιστοποίηση των γνώσεων.
Το υπόµνηµα έτυχε θετικής υποδοχής και εντάχθηκε στις συνολικές παρατηρήσεις της Επιτροπής προς τον ΟΑΕ∆.

∆ιακρατικές συνεργασίες
CERTIFIED

Το ΕΤΙ συµµετέχει σε κοινοπραξία εννέα ευρωπαϊκών φορέων για το µελετητικό
έργο CERTIfication & Accreditation System for FInancial Services Sector
EDucation and Training. Το έργο συντονίζεται από το European Bank Training
Network (ΕΒΤΝ) και έχει στόχο τη δηµιουργία ενός συστήµατος για την πιστοποίηση των επαγγελµατικών προσόντων και τη διαπίστευση των φορέων κατάρτισης στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Από το έργο θα προκύψει, µεταξύ άλλων, ένα νέο πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό (σε
συνέχεια του ήδη καθιερωµένου EFCB), το οποίο θα αντιστοιχεί στα επίπεδα 4 ή 5
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελµατικών Προσόντων (EQF). Οι λοιποί εταίροι
του έργου είναι το Instituto de Formaça~o Banc΄a ria (Πορτογαλία), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ελλάδα), το Friedrich-Alexander Universitaet ErlangenNuernberg (Γερµανία), το ABIFormazione (Ιταλία), το Warsaw Institute of Bankers
(Πολωνία), το Chartered Institute of Bankers in Scotland (Μεγ. Βρετανία) και το
SCIENTER (Ιταλία).

EUROBANQUA

Το ΕΤΙ στήριξε την προετοιµασία πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
πρόγραµµα δηµιουργίας ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την πιστοποίηση της ποιότητας της τραπεζικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η πρόταση EUROpean
BAnking Network for QUality Assurance (EUROBANQUA) εγκρίθηκε και η
έναρξη της υλοποίησής της τοποθετείται στις αρχές του 2007.
Το έργο στοχεύει στην εφαρµογή του µοντέλου CQAF (Common Quality Assurance
Framework) στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, συνδέοντας την εφαρµογή του µε τις τρέχουσες εξελίξεις για ποιοτική εκπαίδευση
στον κλάδο. Αποτέλεσµα του έργου αναµένεται να είναι ο προσδιορισµός των κατάλληλων εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατικότερη αντιστοίχηση της ζήτησης για πιστοποίηση και της παροχής κατάρτισης, µε έµφαση
στις κλαδικές ανάγκες. Συντονιστής του έργου είναι το European Bank Training
Network, ενώ στους λοιπούς εταίρους περιλαµβάνονται η Fachhochschüle für
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Verwaltung und Rechtspflege Berlin (FHVR) (Γερµανία), το Romanian Banking
Institute (Ρουµανία), το Instituto de Formaça~o Banc΄a ria (Πορτογαλία) και το
NIBE-SVV (Ολλανδία).

§ÔÈ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜
∆ιαβαλκανική συνεργασία

Πλαίσιο και στρατηγική υλοποίησης
Τα εκπαιδευτικά θέµατα έχουν οριστεί ως προτεραιότητα των τραπεζικών ενώσεων που είναι µέλη του ∆ιαβαλκανικού Forum. Με πρωτοβουλία της ΕΕΤ, η τακτική συνεδρίαση των µελών που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαΐου, στο Βελιγράδι,
συνοδεύτηκε από παράλληλη συνάντηση των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
φορέων των ενώσεων, προκειµένου να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων. Οι εκπρόσωποι υπέγραψαν σχετικό Μνηµόνιο Συνεργασίας που είχε προετοιµάσει το ΕΤΙ, στο οποίο λαµβάνεται υπόψη η ήδη υπάρχουσα συνεργασία των εκπαιδευτικών αυτών φορέων ως µελών του ΕΒΤΝ.
Σε συνέχεια των αποφάσεων αυτών, το ΕΤΙ διαµόρφωσε στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας µεταξύ των χωρών-µελών για την υλοποίηση κοινών δράσεων κλαδικής
εκπαιδευτικής πολιτικής στις βαλκανικές χώρες. Το σχέδιο µε την ονοµασία
“Interbalkan Training Cooperation” παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, τη Ρουµανία
και τη Βουλγαρία και αντιµετωπίστηκε θετικά. Με στόχο τη διαµόρφωση σχεδίου
υλοποίησης για τις παραπάνω δράσεις, πραγµατοποιήθηκαν επαφές µε εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρώπης και µε διεθνείς φορείς χρηµατοδότησης.

∆ιασφάλιση ποιότητας στην τραπεζική εκπαίδευση
Σε συνέχεια συνεργασίας που εγκαινίασε το 2005 το ΕΤΙ, διοργανώθηκαν συναντήσεις
εκπροσώπων των ινστιτούτων τραπεζικής εκπαίδευσης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, µε τη στήριξη του Cedefop (European Centre for the Development of
Vocational Training). Mε στόχο τη διάδοση του µοντέλου CQAF (Common Quality
Assurance Framework) που έχει αναπτύξει το Cedefop για τo εν λόγω θέµα, έγινε πιλοτική εφαρµογή στις δύο αυτές χώρες. Το ΕΤΙ ενέταξε την πρωτοβουλία στον ευρύτερο στόχο του ΕΒΤΝ για την ποιότητα της εκπαίδευσης στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα.
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Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία
Ο ρόλος του ΕΤΙ στη διοίκηση του ΕΒΤΝ ήταν καθοριστικός για την καθιέρωση συστηµατικής επαφής µεταξύ του θεσµού αυτού και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Οµοσπονδίας (ΕΤΟ). Το ΕΒΤΝ, ως ο καταλληλότερος συνοµιλητής για θέµατα κλαδικής εκπαίδευσης, θα ενηµερώνει την Banking Committee for European Social
Affairs (BCESA) της ΕΤΟ για τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή επαγγελµατική εκπαίδευση. Η θεσµοθέτηση επίσηµου διαλόγου µεταξύ των δύο φορέων εκπροσώπησης
του τραπεζικού κλάδου είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αξιόλογα αµοιβαία οφέλη. Ο
διάλογος θα περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση στον κλάδο.

∆ιεθνές συνέδριο µε θέµα Challenges of HR management & training
in the financial sector
Με τη στήριξη του ΕΤΙ, το ΕΒΤΝ διοργάνωσε στις Βρυξέλλες διεθνές συνέδριο, µε
θέµα τις νέες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι υπεύθυνοι ανθρώπινων πόρων των
πιστωτικών ιδρυµάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις στρατηγικές διαπίστευσης
και πιστοποίησης στον ευρωπαϊκό τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Στο συνέδριο συµµετείχαν ως οµιλητές εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Οµοσπονδίας και του Cedefop, οι οποίοι παρουσίασαν
τις εξελίξεις στην εκπαίδευση από το ρυθµιστικό και κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου, καθώς και τις πολιτικές για τη διασφάλιση ποιότητας στην επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Οι καινοτόµες αλλαγές που έφερε το ΕΤΙ στη διατραπεζική επαγγελµατική εκπαίδευση παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό, σε ηµερίδα που διοργανώθηκε τον Ιούνιο, µε θέµα
«Επαγγελµατική εκπαίδευση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα: το Ελληνικό Τραπεζικό
Ινστιτούτο της ΕΕΤ». Κεντρικό σηµείο της παρουσίασης ήταν οι στρατηγικοί στόχοι του
ΕΤΙ για τη διατραπεζική εκπαίδευση, οι οποίοι συνοψίζονται στα ακόλουθα:
■

αύξηση της αποτελεσµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού συστήµατος,

■

βελτίωση της ποιότητας και η µείωση του κόστους των παρεχόµενων τραπεζικών προϊόντων, και

■

εκπαίδευση των τελικών χρηστών των τραπεζικών υπηρεσιών.

Κύρια µέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελούν η διεύρυνση της θεµατολογίας των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τα προγράµµατα πιστοποίησης και τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια.
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