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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

   Αριθμός 4812 Πέμπτη, 14 Αυγούστου  2014 1931 

      

Αριθμός 393 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ  

ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ.4) ΤΟΥ 2013 

 

                                              Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 

 

66(I) του 1997  

  74(Ι) του 1999  

  94(Ι) του 2000  

119(Ι) του 2003  

    4(Ι) του 2004  

151(Ι) του 2004  

231(Ι) του 2004  

235(Ι) του 2004  

  20(Ι) του 2005  

  80(Ι) του 2008  

100(Ι) του  2009  

123(Ι) του 2009  

  27(Ι) του 2011  

104(Ι) του 2011  

107(Ι) του 2012  

  14(Ι) του 2013  

  87(I) του 2013  

102(Ι) του 2013 

141(Ι) του 2013. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που τις παρέχονται δυνάμει του άρθρου 41 
των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ.4) του 2013 και δυνάμει του 
Κανονισμού (EE) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 
2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 
επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 εκδίδει την παρούσα Οδηγία. 
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                                                           ΜΕΡΟΣ  Ι  

                     ΤΙΤΛΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των Διακριτικών Ευχερειών που παρέχονται από 
τον Κανονισμό 575/2013 Οδηγία του 2014. 

Πεδίο 
Εφαρμογής. 

2. Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα που συστάθηκαν στη 
Δημοκρατία που για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας αναφέρονται ως «ΑΠΙ». 

Ερμηνεία. 3. (1)  Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο: 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L176 
27.06.2013,  
σ. 0001 – 0337. 

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. 

 «Νόμος» σημαίνει τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ.4) του 
2013∙ 

 (2) Όροι που δεν ερμηνεύονται στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία 
από το κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο και στον Κανονισμό. 

Σκοπός. 

 

4. Η παρούσα Οδηγία εκδίδεται για σκοπούς καθορισμού των διακριτικών ευχερειών που παρέχει 
ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ 

Απαλλαγή για 
πιστωτικά 
ιδρύματα 
μόνιμα 
συνδεδεμένα 
με κεντρικό 
οργανισμό. 

 

 

 

 

5. Δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στα στοιχεία (α) έως (γ) πιο κάτω, τα Συνεργατικά 
Πιστωτικά Ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία και που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με 
τον Κεντρικό Φορέα ο οποίος τα εποπτεύει, απαλλάσσονται από την εφαρμογή των απαιτήσεων που 
ορίζονται στο Δεύτερο έως Όγδοο Μέρος του Κανονισμού:  

 

(α) Οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Φορέα και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που 
συνδέονται με αυτόν αποτελούν αλληλέγγυες υποχρεώσεις, 

(β) η φερεγγυότητα και η ρευστότητα του Κεντρικού Φορέα και όλων των συνεργατικών 
πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτόν παρακολουθούνται στο σύνολό τους βάσει 
ενοποιημένων λογαριασμών, 

(γ) η διοίκηση του κεντρικού Φορέα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει οδηγίες προς τη διοίκηση των 
συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτόν. 

Ειδικές 
συμμετοχές 
εκτός του 
χρηματοπιστω-
τικού τομέα. 

6. Τα ΑΠΙ, για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αφορούν τις ειδικές 

συμμετοχές που έχουν στις οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 89 του 
Κανονισμού, εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1250% στο μεγαλύτερο από τα εξής 
στοιχεία: 

 (α) Στο άθροισμα των υπερβάσεων έκαστης ειδικής συμμετοχής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Κανονισμού, πέραν του 15% του αποδεκτού κεφαλαίου του ΑΠΙ, 

 (β) στο ποσό της υπέρβασης του συνόλου των ειδικών συμμετοχών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Κανονισμού, του ορίου του 60% του αποδεκτού κεφαλαίου του ΑΠΙ. 

Αθέτηση 
πιστούχου. 

 

7. Τα ΑΠΙ εφαρμόζουν τα πιο κάτω ελάχιστα όρια για τον καθορισμό της ουσιώδους 
καθυστερημένης πιστωτικής υποχρέωσης για τους σκοπούς του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 του 
άρθρου 178 του Κανονισμού: 

(α) Δανειολήπτες που ανήκουν στην κατηγορία ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, 
περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με υποθήκη επί στεγαστικού ή εμπορικού 
ακινήτου: 

(i) Ελάχιστο όριο: €500, ήτοι εάν το ποσό σε καθυστέρηση χορήγησης προς δανειολήπτη 
λιανικής δεν υπερβαίνει τα €500 αυτή η χορήγηση δεν ταξινομείται στην κλάση  ανοιγμάτων 
σε αθέτηση∙ 

(ii) Δάνεια: 1 δόση∙ 

(iii)  Λογαριασμοί αναλήψεως: υπέρβαση πέραν του 10% του ορίου, 

(β) άλλα ανοίγματα: 

(i)  Ελάχιστο όριο: €1000, ήτοι εάν το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση του συνόλου των 
χορηγήσεων προς το δανειολήπτη δεν υπερβαίνει τα €1000, τα ανοίγματα προς αυτό το 
δανειολήπτη δεν ταξινομούνται στην κλάση  ανοιγμάτων σε αθέτηση∙ 
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(ii) Όριο: καθυστερήσεις και  υπερβάσεις που στο σύνολό τους υπερβαίνουν το 10% των 
συνολικών χορηγήσεων προς το δανειολήπτη. 

Μεγάλα 
χρημτοδοτικά 
ανοίγματα. 

8. Η Κεντρική Τράπεζα, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 400 του Κανονισμού εφαρμόζει 
τις πιο κάτω εξαιρέσεις για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 395 του Κανονισμού: 

 (α) Το 90% των καλυμμένων ομολόγων που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) της 
παραγράφου 1 του άρθρου 129 του Κανονισμού τα οποία σταθμίζονται με συντελεστή στάθμισης 
10%, 

 (β) το 80% των καλυμμένων ομολόγων που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) της παραγράφου 1 
του άρθρου 129 του Κανονισμού τα οποία σταθμίζονται με συντελεστή στάθμισης 20%, 

 (γ) το 50% των καλυμμένων ομολόγων που αναφέρονται στα στοιχεία (γ) έως (ζ) του άρθρου 129 
του Κανονισμού τα οποία σταθμίζονται με συντελεστή στάθμισης 10%∙ 

 (δ) το 80% των στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι περιφερειακών 
κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών των κρατών μελών, εφόσον στις απαιτήσεις αυτές θα εφαρμοζόταν 
συντελεστής στάθμισης κινδύνου 20% βάσει του Τρίτου Μέρους Τίτλος II Κεφάλαιο 2 του 
Κανονισμού, καθώς και άλλα ανοίγματα προς ή εγγυημένα από αυτές τις περιφερειακές κυβερνήσεις 
ή τοπικές αρχές στα οποία θα εφαρμοζόταν συντελεστής στάθμισης κινδύνου 20% βάσει του Τρίτου 
Μέρους Τίτλος II Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού, 

 (ε) πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών ή άλλου είδους επενδύσεων, έναντι του Κεντρικού Φορέα 
συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία και είναι συνδεδεμένο με τον 
Κεντρικό Φορέα, 

 (στ) πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι 
ιδρυμάτων, εφόσον τα ανοίγματα αυτά δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών, δεν 
έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από την επομένη εργάσιμη ημέρα και δεν εκφράζονται σε ένα από τα 
βασικά νομίσματα εκτέλεσης συναλλαγών, 

 (ζ)   πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι κεντρικών τραπεζών 
υπό μορφή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεμάτων διατηρούμενων στις εν λόγω κεντρικές τράπεζες, 
εκφρασμένες στο εθνικό νόμισμά τους, 

 (η)  πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι κεντρικών 
κυβερνήσεων υπό μορφή κανονιστικών απαιτήσεων ρευστότητας τα οποία διατηρούνται σε 
κρατικούς τίτλους και είναι εκφρασμένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμά τους, με την 
προϋπόθεση ότι, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, η πιστωτική αξιολόγηση αυτών 
των κεντρικών κυβερνήσεων από αναγνωρισμένο ΕΟΠΑ είναι επενδυτικής βαθμίδας, 

 (θ)  το 50% των εκτός ισολογισμού ενέγγυων πιστώσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου και των εκτός 
ισολογισμού μη αναληφθεισών πιστωτικών διευκολύνσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού. 

  

 ΜΕΡΟΣ  ΙΙΙ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

9. (1) Τα ποσοστά που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 478 του 
Κανονισμού σε σχέση με την αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, 
τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2, παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα. 

 (2) Τα ποσοστά που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 479 του Κανονισμού 
σε σχέση με την αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας 
στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 (3) Οι συντελεστές που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 480 του 
Κανονισμού σε σχέση με την αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού 
πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2 στα ενοποιημένα ίδια 
κεφάλαια δυνάμει του άρθρου 480 του Κανονισμού, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 (4) Τα ποσοστά που εφαρμόζονται σε σχέση με τις πρόσθετες προσαρμογές που επιτρέπονται 
δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 481 του Κανονισμού, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 (5) Τα ποσοστά που εφαρμόζονται δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 486 του Κανονισμού 
σε σχέση με τα όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου 
κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία της κατηγορίας 2, 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

Έναρξη ισχύος. 10. Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα. 

 



2014 2015 2016 2017

26 Κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 92 and 465

25 Κεφάλαιο της κατηγορίας 1 6% 6% 6% 6% 92 and 465

Αφαιρέσεις από το Κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1:

  στοιχεία που αφαιρούνται από τα κύρια βασικά  ίδια κεφάλαια

  σύμφωνα με την υφιστάμενη οδηγία (CRD)*:

36(1)(στ)
Άμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1
100% 100% 100% 100% 478(1), 469(1)(α)&(γ)

36(1)(α) Ζημίες της τρέχουσας χρήσης 100% 100% 100% 100% 478(1), 469(1)(α)

35
Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες επί των περιουσιακών στοιχείων ή των 

υποχρεώσεών τους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
100% 100% 100% 100% 467

35
Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες επί ανοιγμάτων έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που 

είναι ταξινομημένα στην κατηγορία "Διαθέσιμα προς πώληση"
100% 100% 100% 100% 467(2)

33(1)(γ)
Zημίες εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος 

και αφορούν υποχρεώσεις από παράγωγα.
100% 100% 100% 100% 478(1), 468(4)

   στοιχεία που αναγνωρίζονταν στα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια,

   στα βασικά ίδια κεφάλαια ή στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια 

  σύμφωνα με την υφιστάμενη οδηγία (CRD), τα οποία σταδιακά δεν θα 

  αναγνωρίζονται στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1, στο 

  κεφάλαιο κατηγορίας 1 και στο κεφάλαιο κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον 

  Κανονισμό 575/2013:

84
Δικαιώματα μειοψηφίας που υπερβαίνουν των ρυθμιστικών απαιτήσεων της 

θυγατρικής  
0,2 0,4 0,6 0,8 480, 84

85
Μη αποδεκτά μέσα της κατηγορίας 1 που εκδίδονται από θυγατρικές και 

περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 
0,2 0,4 0,6 0,8 480, 85

87 Μη αποδεκτά ίδια κεφάλαια που συμπεριλαμβάνονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια 0,2 0,4 0,6 0,8 480, 87

88
Μη αποδεκτά μέσα της κατηγορίας 2 που εκδίδονται από θυγατρικές και 

περιλαμβάνονται στο ενοποιημένο κεφάλαιο της κατηγορίας 1 
0,2 0,4 0,6 0,8 480, 88

Στοιχεία που είναι αποδεκτά ως ενοποιημένα αποθεματικά σύμφωνα με την  

υφιστάμενη οδηγία (CRD) αλλά δεν είναι αποδεκτά ως κεφάλαιο κοινών μετοχών 

κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 479(1) του Κανονισμού 575/2013

80% 60% 40% 20% 479

  στοιχεία που φιλτράρονται από τα κύρια βασικά 

  ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την υφιστάμενη 

  οδηγία (CRD):

35
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη  επί των περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται 

στην εύλογη αξία (δεν αφορούν αποθεματικά επανεκτίμησης ακινήτων)
100% 0% 0% 0% 35 & 468

35
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη επί ανοιγμάτων έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που 

είναι ταξινομημένα στην κατηγορία "Διαθέσιμα προς πώληση" 
100% 0% 0% 0% 35 & 468

33(1)(γ)

Κέρδη εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος 

και αφορούν υποχρεώσεις από παράγωγα - περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο κοινών 

μετοχών κατηγορίας 1

20% 40% 60% 80%
Το εναπομένον ποσό περιλαμβάνεται 

στο κεφάλαιο κατηγορίας 2 

33(1)(γ), 478(1), 

468(4), 481

  στοιχεία που αφαιρούνται από τα βασικά 

  ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την υφιστάμενη οδηγία (CRD):

36(1)(β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού 20% 40% 60% 80%
Το εναπομένον ποσό αφαιρείται από 

το κεφάλαιο κατηγορίας 1

478(1), 469(1)(α) and 

(β) & 472(4)

  στοιχεία που αφαιρούνται 50% από τα βασικά 

  ίδια κεφάλαια και 50% από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σύμφωνα 

  με την υφιστάμενη οδηγία (CRD):

36(1)(δ)
Αρνητικά ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας με 

τη χρήση της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (προσέγγιση IRB)
20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

478(1), 469(1)(α)&(γ)

36(1)(η)

Άμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα στις περιπτώσεις που το 

ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 

20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(10)(α)

36(1)(θ)

Άμεσες τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 

οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα στις περιπτώσεις που το ίδρυμα διαθέτει 

σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες

20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

478(1), 469(1)(α)&(γ), 

472(11)(α)

   στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στην υφιστάμενη 

  οδηγία (CRD):

36(1)(στ)
Έμμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1
20% 40% 60% 80%

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(8)(β)

36(1)(στ)
Σύνθετες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1
20% 40% 60% 80%

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(8)(β)

36(1)(στ)
Πραγματική ή συμβατική υποχρέωση για αγορά ίδιων μέσων κεφαλαίου κοινών 

μετοχών της κατηγορίας 1 
20% 40% 60% 80%

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(8)(β)

Δεν αφαιρούνται, σταθμίζονται ως 

ανοίγματα σε μετοχές και 

υπολογίζονται κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για κινδύνους αγοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 575/2013 - Μεταβατικές Διατάξεις Ιδίων Κεφαλαίων

Άρθρο 

Κανονισμού  

575/2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΟΣ

Χειρισμός Εναπομένοντος Ποσού 

(όπου εφαρμόζεται)

Μεταβατικές 

Διατάξεις -

Άρθρο Κανονισμού 

575/2013 
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Άρθρο Κανονισμού 

575/2013 

36(1)(ζ)

Τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που το ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν 

λόγω οντότητες σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή 

με το ίδρυμα

20% 40% 60% 80%
Χειρίζονται ανάλογα ως άμεσες, 

έμμεσες ή σύνθετες τοποθετήσεις 

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(9)(α)

36(1)(ζ)

Τοποθετήσεις σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 οντοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω 

οντότητες σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή με το 

ίδρυμα

20% 40% 60% 80%
Χειρίζονται ανάλογα ως άμεσες, 

έμμεσες ή σύνθετες τοποθετήσεις 

478(1), 469(1)(α)&(γ), 

472(9)(β)

36(1)(ε) Περιουσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτικού ταμείου προκαθορισμένων παροχών 20% 40% 60% 80%

Δεν αφαιρούνται αλλά 

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 

κοινών μετοχών κατηγορίας 1 εάν 

αναγνωρίζονται ως βασικά ίδια 

κεφάλαια σύμφωνα με την 

υφιστάμενη οδηγία (CRD) 

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(7)

36(1)(γ), 38

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία 

και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές χωρίς την αφαίρεση του ποσού των 

σχετικών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του ιδρύματος 

20% 40% 60% 80%
Δεν αφαιρούνται, υπόκεινται σε 

συντελεστή στάθμισης  0%

478(1), 469(1)(α)&(β), 

472(5)

36(1)(γ), 38, 

48(1)(α)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία 

και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές χωρίς την αφαίρεση του ποσού των 

σχετικών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων του ιδρύματος 

0% 10% 20% 30%
Δεν αφαιρούνται, υπόκεινται σε 

συντελεστή στάθμισης  0%

478(2), 469(1)(γ) and 

(δ), 472(5)

Αφαιρέσεις από το Πρόσθετο Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1:

  στοιχεία που αφιαρούνται από  τα βασικά 

   ίδια κεφάλαια  σύμφωνα με την υφιστάμενη οδηγία (CRD):

56(α) Άμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 100% 100% 100% 100% 478(1), 474(α), 475

  στοιχεία που αφαιρούνται 50% από  τα βασικά 

  ίδια κεφάλαια και 50% από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια  σύμφωνα

  με την υφιστάμενη οδηγία (CRD):

56(γ)
Συμμετοχές σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα όπου το ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 
20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

56(γ), 478(1), 474(α), 

475(4)

56(δ)
Συμμετοχές σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα όπου το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 
20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

56(δ), 478(1), 474(α), 

475(4)

  στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στην  υφιστάμενη 

   οδηγία (CRD):

56(α) Έμμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 20% 40% 60% 80% 478(1), 474(α)

56(α) Σύνθετες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 20% 40% 60% 80% 478(1), 474(α)

56(α), 57
Πραγματική ή συμβατική υποχρέωση για αγορά ίδιων πρόσθετων μέσων της 

κατηγορίας 1 
20% 40% 60% 80% 478(1), 474(a)

56(β), 58

Τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1  οντοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που το ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν 

λόγω οντότητες σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή 

με το ίδρυμα 

20% 40% 60% 80%
Χειρίζονται ανάλογα ως άμεσες, 

έμμεσες ή σύνθετες τοποθετήσεις 
478(1), 474(α)

56(β), 58

Τοποθετήσεις σε πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1  οντοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω 

οντότητες σε περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή με το 

ίδρυμα 

20% 40% 60% 80%
Χειρίζονται ανάλογα ως άμεσες, 

έμμεσες ή σύνθετες τοποθετήσεις 
478(1), 474(α)

Aφαιρέσεις από το Κεφάλαιο Κατηγορίας 2:

  στοιχεία που αφαιρούνται από τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια  

  σύμφωνα με την υφιστάμενη οδηγία (CRD):

66(α) Άμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα της κατηγορίας 2 100% 100% 100% 100% 478(1), 476, 477(2)(α)

   στοιχεία που αφαιρούνται 50% από τα βασικά ίδια κεφάλαια και 50% από

  τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια σύμφωνα με την υφιστάμενη 

   οδηγία (CRD):

66(γ)
Τοποθετήσεις σε μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα 

όπου το ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 
20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

56(c), 478(1), 476, 

477(4)(α)

66(δ)
Τοποθετήσεις σε μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα 

όπου το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 
20% 40% 60% 80%

Το εναπομένον ποσό αφαιρείται κατά 

50% από το κεφάλαιο κατηγορίας 1 

και κατά 50% από το κεφάλαιο 

κατηγορίας 2

56(γ), 478(1), 476, 

477(4)(α)

   στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικές πρόνοιες στην υφιστάμενη 

  οδηγία (CRD):

66(α) Έμμεσες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα της κατηγορίας 2 20% 40% 60% 80%

66(a) Σύνθετες τοποθετήσεις του ιδρύματος σε ίδια μέσα της κατηγορίας 2 20% 40% 60% 80%

66(a),67 Πραγματική ή συμβατική υποχρέωση για αγορά ίδιων μέσων της κατηγορίας 2 20% 40% 60% 80%

66(γ),68-

70,79

Έμμεσες συμμετοχές σε μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα όπου το ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 
20% 40% 60% 80%

Δεν αφαιρούνται, σταθμίζονται ως 

ανοίγματα σε μετοχές και 

υπολογίζονται κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για κινδύνους αγοράς 

Δεν αφαιρούνται, σταθμίζονται ως 

ανοίγματα σε μετοχές και 

υπολογίζονται κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για κινδύνους αγοράς 

478(1), 476(α), 

477(2)(β)

Δεν αφαιρούνται, σταθμίζονται ως 

ανοίγματα σε μετοχές και 

υπολογίζονται κεφαλαιακές

απαιτήσεις για κινδύνους αγοράς

56(γ), 478(1), 476, 

477(4)(β)
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66(δ), 68,79
Σύνθετες συμμετοχές σε μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα όπου το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες 
20% 40% 60% 80%

66(β)

Τοποθετήσεις σε μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα 

που το ίδρυμα δεν διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες σε 

περίπτωση που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή με το ίδρυμα 

20% 40% 60% 80%
Χειρίζονται ανάλογα ως άμεσες, 

έμμεσες ή σύνθετες τοποθετήσεις 

478(1), 476(α), 

477(3)(α)

66(β)

Τοποθετήσεις σε μέσα της κατηγορίας 2 οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα 

που το ίδρυμα διαθέτει σημαντική επένδυση στις εν λόγω οντότητες σε περίπτωση 

που οι εν λόγω οντότητες έχουν αμοιβαία συμμετοχή με το ίδρυμα 

20% 40% 60% 80%
Χειρίζονται ανάλογα ως άμεσες, 

έμμεσες ή σύνθετες τοποθετήσεις 

478(1), 476(α), 

477(3)(β)

Αναγνώριση στο Κεφάλαιο Κατηγορίας 2 481

26(1) - 2η 

παραγρ.

Αποθεματικά Επανεκτίμησης Ακινήτων μη επιλέξιμα στο κεφάλαιο κοινών μετοχών 

της κατηγορίας 1
80% 60% 40% 20% 481(1) and (3)

35 Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη 80% 0% 0% 0% 481(1) and (3)

Αναγνώριση μη αποδεκτών μέσων κεφαλαίου

Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου 

κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία 

της κατηγορίας 2 

80% 70% 60% 50% 486(5)

* Οδηγίες ΚΤΚ για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006

έως (Αρ.2) του 2011

Δεν αφαιρούνται, σταθμίζονται ως

ανοίγματα σε μετοχές και

υπολογίζονται κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για κινδύνους αγοράς 

56(γ), 478(1), 476,

477(4)(β)
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