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ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΠΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ YllOAOrIΣl\ιJO ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΩΝ 

Κανονιστική Απόφαση με βάση το άρθρο 411 

Δυνάμει Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

ημερομηνίας 27.2.2004 (ΚΔΠ 11012004), το Υπουργικό Συμβούλιο έχει 

εξουσιοδοτήσει την· Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών με βάση την παράγραφο (στ) του άρθρου 41Ι των περί 

Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 έως 2005 (στο εξής «ο Νόμος»),' να 
ρυθμίζει, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως και (ε) του 

άρθρου 41Ι των εν λόγω Νόμων. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2002/87ΙΕΚ του 

Ευ"ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχεηκά 
με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων 

και επιχειρήσεων επενδύσεων Ύρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων, η ΕΠΙΤΡΟΠ11 της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών με βάση το πιο πάνω Διάταγμα και δυνάμει του άρθρου 411 (α) και (β) του 
Νόμου, ~Kδίδει την παρούσα Κανονιστική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η 
Κανονιστική Απόφαση για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων και του 

Συντελεστή Φερεγγυότητας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΔΠ 
58/2005) ως ακολούθως: 

1. Η υποπαράγραφος 4 της παραγράφου Γ' του Παραρτήματος 1 (7η γραμμή) 
τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «Γ3 και Γ4» με τη φράση «Γ3 μέχρι 

Γ6». 

2. Η παράγραφος Γ' του Παραρτήματος 1 τροποποιείται με την προσθήκη μετά την 
υποπαράγραφο 4 των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων 5 και 6 : 

«5. Οι συμμετοχές κατά την έννοια της παραγράφου ΕΙ, τις οποίες κατέχει το Σill σε: 

(α) ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 των περί της Ασκήσεως 
Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων, 

(β) αντασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 των περί της 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων, 

(γ) ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου κατά την έννοια του άρθρου 2 των περί 
της Ασκήσεως Ασφαλιστικό)ν Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων. 
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6. Κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία κατέχει το Σill σε σχέση με τις 
οντότητες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο Γ5 στις οποίες κατέχει συμμετοχή: 

(α) τα μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 7 και 8 του Μέρους Α' του Πέμπτου 
Παραρτήματος των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμων, 

(β) τα μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του Μέρους Α' του Έκτου 
Παραρτήματος των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμων.». 

3. Το Παράρτημα 1 τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης 
νέας παραγράφου Ε': 

«Ε. ΟΡΙΣΜαι ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΙΉΣΕΙΣ 

1. Συμμετοχή, για σκοπούς εφαρμογής εποπτείας σε ενοποιημένη βάση και για τους 
σκοπούς των υποπαραγράφων Γ5 και Γ6, σημαίνει την κατοχή δικαιωμάτων στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, ενσωματωμένα σε τίτλους ή όχι, τα οποία 

δημιουργώντας διαρκή δεσμό ανάμεσα στις δύο επιχεΙΡι1σεις προορίζονται να 

συμβάλουν στις δραστηριότητες της επιχείρησης που κατέχει τα δικαιώματα, ή την 

άμεση ή έμμεση κατοχή του 20% και άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου' 
μίας επιχείρησης. 

2. Όταν κατέχεται προσωρινή συμμετοχή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή σε εταιρεία 
πού διεξάγει εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού 

ιδρύματος ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία 
χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη χρηματοδοτική συνδρομή για ανασυγκρότηση και 

διάσωση της εν λόγω οντότητας, ο Έφορος ΥΕΑΣΕ μπορεί να εγκρίνει παρεκκλίσεις 
από τις προβλεπόμενες στις υποπαραγράφους Γ3 μέχρι Γ6 διατάξεις για την 

αφαίρεση ποσών. 

Νοείται ότι η προσωρινή συμμετοχή δεν δύναται να κατέχεται για περίοδο που 
υπερβαίνει τα δύο έτη. Η προσωρινή περίοδος κατοχής δύναται να παρατείνεται σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις από τον Έφορο ΥΕΑΣΕ. 

Νοείται περεταίρω ότι σε περίπτωση όπου κατέχεται προσωρινά συμμετοχή σε 
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, 

με σκοπό τη χρηματοδοτική συνδρομή για ανασυγκρότηση και διάσωση της εν λόγω 
οντότητας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση προς τούτο από τον Έφορο 

Ασφαλίσεων. 

3. Για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων σε ατομική βάση, τα ΣΠΙ που υπόκεινται 
σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τον Νόμο και τους Θεσμούς ή 

Κανονιστικές Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή σε συμπληρωματική 
εποπτεία σύμφωνα με την Κανονιστική Απόφαση σχετικά με την συμπληρωματική 

εποπτεία ΣΠΙ, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, 
δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούν τις αναφερόμενες στις υποπαραγράφους Γ3 μέχρι 
Γ6 συμμετοχές τους σε πιστωτικά ιδρύματα, σε εταιρείες που διεξάγουν εργασίες που 
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είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με εργασίες πιστωτικού ιδρύματος, σε 

ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή σε ασφαλιστικές εταιρείες 

χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ενοποιημένης ή της 
συμπληρωματικής εποπτείας.», 


