
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεν-
νόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσί-
ου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενική παρουσίαση 

Εθνικό χρέος της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της
θέσης της χώρας µέσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Αυτή είναι η ιστορική ευθύνη της Κυβέρνη-
σης, ευθύνη προς την οποία ανταποκρίνεται αταλάντευ-
τα µε αποκλειστικό γνώµονα το συµφέρον του Ελληνι-
κού Λαού. 
Μέσα στη δίνη της πιο σοβαρής οικονοµικής κρίσης

που αντιµετώπισε η Χώρα στην πρόσφατη ιστορία της,
αποτελεί πρόκληση επιβίωσης να διασφαλιστούν σήµε-
ρα οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στο ά-
µεσο µέλλον να ανακτήσει η Χώρα τη δηµοσιονοµική της
ισορροπία, να αποκτήσει πρωτογενή πλεονάσµατα και
να είναι σε θέση να µετέχει ισότιµα και µε ισχυρό λόγο
στις σχέσεις µε τους εταίρους της στην Ευρωζώνη, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς συνοµιλητές της. 
Για να µετατραπεί η κρίση σε ευκαιρία, είναι ανάγκη να

συνειδητοποιηθεί από όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και
οικονοµικές δυνάµεις της Χώρας, ότι το στοίχηµα της υ-
πέρβασης αυτής της κρίσης συνδέεται άρρηκτα µε την
αυστηρή τήρηση όλων των δεσµεύσεων που αναλαµβά-
νει η Χώρα στο πλαίσιο της απαιτούµενης δηµοσιονοµι-
κής προσαρµογής αλλά και τη συλλογική προσπάθεια
για σύνθεση από όλες τις πολιτικές κοινωνικές και οικο-
νοµικές δυνάµεις αναπτυξιακού ορίζοντα ο οποίος θα
βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήµατα της Χώρας και τις δυνατότητες του ανθρώπι-
νου δυναµικού της και ιδιαίτερα τις δυνατότητες και τις
δεξιότητες των νέων ανθρώπων, µακριά από αγκυλώ-
σεις, συντεχνιακές νοοτροπίες και εσωστρέφεια. 
Τα τελευταία τρία χρόνια, η ραγδαία επιδείνωση των

δηµοσίων οικονοµικών εκτόξευσε το κόστος δανεισµού
της Χώρας σε απαγορευτικά επίπεδα, µε αποτέλεσµα να
αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές και να διογκωθεί το
δηµόσιο χρέος σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Σταθµοί στην προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσης ή-

ταν: 
- Η συµφωνία και υπογραφή στις 3 Μαΐου 2010 του

Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής που ενεργούσε για λογαριασµό των κρατών - µε-
λών της Ευρωζώνης και της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε
τα συστατικά µέρη του, ήτοι: (α) Μνηµόνιο Οικονοµικής
και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, (β) Μνηµόνιο Συνεν-
νόησης στις συγκεκριµένες προϋποθέσεις Οικονοµικής
Πολιτικής και (γ) Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης. Η υπο-
γραφή του εν λόγω Μνηµονίου αποτελούσε προαπαιτού-
µενο για τη σύναψη της Σύµβασης Δανειακής Διευκό-
λυνσης, καθώς και την έγκριση της χρηµατοδότησης από
το Εκτελεστικό Συµβούλιο του Δ.Ν.Τ..

- Η Σύµβαση Δανειακής Διευκόλυνσης ύψους
80.000.000.000 ευρώ της 8ης Μαΐου 2010 ύψους που
συνοµολογήθηκε µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Τράπεζας της Ελλάδος µε τα κράτη - µέλη της
Ευρωζώνης, η οποία προέβλεπε την ενίσχυση της στα-
θερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο µέ-
σω συγκεντρωτικών διµερών δανείων.

- Η έγκριση της 9ης Μαΐου 2010 από το Εκτελεστικό
Συµβούλιο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου της χρη-
µατοδότησης αµέσου ετοιµότητας για την Ελλάδα ισο-
δύναµης µε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώµατα 26,432,9 εκα-
τοµµυρίων. 

- Η κατάρτιση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιο-
νοµικής Στρατηγικής 2012-2015.
Παρά το γεγονός ότι η Χώρα και οι πολίτες της κατέ-

βαλαν τεράστια προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρε-
τικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, η προσπάθεια εξυγίαν-
σης των δηµόσιων οικονοµικών και µείωσης του ελλείµ-
µατος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της
ελληνικής οικονοµίας, η οποία ταλανίζει τη Χώρα, µειώ-
νοντας τα έσοδα σε σχέση µε τα εκάστοτε προσδοκώµε-
να και αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του Α-
ΕΠ. 
Συγκεκριµένα, το δηµόσιο χρέος ανήλθε στα 299 δισ.

ευρώ το 2009, ή 129.3% του ΑΕΠ, αυξήθηκε στα 329 δισ.
ευρώ το 2010, ή 144,9% του ΑΕΠ, ενώ το 2011, σύµφω-
να µε τα έως τώρα στοιχεία, σηµειώνει περαιτέρω επι-
δείνωση, φτάνοντας τα 368 δισ. υπερβαίνοντας το 169%
του ΑΕΠ. Το µεγαλύτερο ποσοστό του χρέους λήγει ε-
ντός των αµέσως εποµένων ετών, γεγονός που καθιστά
τις άµεσες ταµειακές ανάγκες του Δηµοσίου επιτακτικές
και ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία. 
Οι δυσοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας α-

ποτυπώνονται εµφανώς στις αγοραίες τιµές τίτλων εκ-
δοθέντων ή εγγυηµένων από το Ελληνικό Δηµόσιο. Αυ-
τές οι ιστορικά πρωτόγνωρα χαµηλές τιµές αντικατο-
πτρίζουν την εκτίµηση των επενδυτών ότι η πλήρης εξυ-
πηρέτηση του χρέους στο σύνολό του, από το Ελληνικό
Δηµόσιο, µπορεί να καταστεί αδύνατη.
Η δυναµική του χρέους, η οποία αναπτύσσεται σε πε-

ριβάλλον αρνητικών ρυθµών µεγέθυνσης της ελληνικής
οικονοµίας για τέταρτη συνεχή χρονιά το 2012 και σε
περιβάλλον παγκόσµιας οικονοµικής ανασφάλειας, επι-
βάλλει τη λήψη άµεσων µέτρων προς την κατεύθυνση
της ελάφρυνσής του. 
Συγκεκριµένα, επιβάλλεται µια ουσιαστική αναδιάταξη

του δηµόσιου χρέους για να καταστεί το δηµόσιο χρέος
βιώσιµο τόσο βραχυπρόθεσµά όσο και µακροπρόθεσµα.
Η έλλειψη µιας τέτοιας αναδιάταξης θα είχε απρόβλε-
πτες συνέπειες για την ελληνική οικονοµία και τον ελλη-
νικό λαό, τους πιστωτές και το ευρύτερο διεθνές χρηµα-
τοοικονοµικό σύστηµα. Στην περίπτωση που η Χώρα α-
δυνατούσε να συνεχίσει τις πληρωµές, οι πιστωτές θα έ-
χαναν σχεδόν το συνολικό µέρος, αν όχι όλη την αξία
των επενδύσεών τους, γεγονός που θα απαιτούσε την ά-
µεση στήριξη ορισµένων πιστωτών από τις εθνικές κυ-
βερνήσεις. Η µετάδοση των συνεπειών θα επιδείνωνε
την κρίση χρέους σε άλλα δηµοσιονοµικά αδύναµα κρά-
τη της Ευρωζώνης. Οι δυσµενείς συνέπειες θα ήταν α-
πρόβλεπτες για την ευρωπαϊκή και παγκόσµια οικονο-
µία. 
Σε δυο συνεχόµενες Συνόδους Κορυφής, στις 11 και

στις 25 Μαρτίου 2011, και στη συνέχεια, µε ad hoc από-
φαση για την Ελλάδα, στις Συνόδους Κορυφής της 21ης
Ιουλίου και της 26ης Οκτωβρίου 2011, η Ευρωζώνη κάλε-



σε τους ιδιώτες επενδυτές να συµβάλουν και αυτοί στην
επίλυση του προβλήµατος βιωσιµότητας του χρέους της
Ελλάδας, εκ παραλλήλου µε τους φορολογούµενους
της Χώρας, οι οποίοι θα καλούνταν να αναδεχθούν το
µεγαλύτερο κόστος µέσω της εντεινόµενης προσπάθει-
ας προσαρµογής της χώρας τους, και µε συνεισφορά
των δηµοσιονοµικά υγιών κρατών της Ευρωζώνης. 
Επί της αρχής αυτής της τριµερούς χρηµατοδότησης

του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής ενός
κράτους - µέλους της Ευρωζώνης, η οποία αδυνατεί να
προσφύγει στις αγορές για να χρηµατοδοτηθεί µε τρόπο
βιώσιµο, υιοθετήθηκε η προσέγγιση για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους στη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Ο-
κτωβρίου 2011 σε συνέχεια της δήλωσης της 21ης Ιουλί-
ου 2011 από τους επικεφαλής των κρατών - µελών της
ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βάσει της οποίας συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2011 το «Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας»
(Ε.Τ.Χ.Σ.) “European Financial Stability Facility” (EFSF),
µε σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη - µέ-
λη της Ευρωζώνης. 

Tο ΕΤΧΣ µπορεί να παρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση
µε τις ακόλουθες µορφές: 

- «Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης» “Financial
Assistance Facility Agreement”, 

- µε τη µορφή εκταµίευσης δανείων σύµφωνα µε ένα
πρόγραµµα, 

- προληπτικές διευκολύνσεις, 
- διευκολύνσεις για τη χρηµατοδότηση της ανακεφα-

λαιοποίησης πιστωτικών ιδρυµάτων κράτους - µέλους
της Ευρωζώνης (µέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών
των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων χωρών εκτός
προγράµµατος), 

- διευκολύνσεις για την αγορά οµολόγων στις δευτε-
ρογενείς αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που α-
ναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύ-
νων της χρηµατοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την
οικονοµική σταθερότητα ή 

- διευκολύνσεις για την αγορά οµολόγων στην πρωτο-
γενή αγορά. 
Σύµφωνα µε τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυ-

βερνήσεων της Ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου και 26ης Οκτωβρίου
2011, το Ε.Τ.Χ.Σ. θα χρησιµοποιηθεί ως φορέας χρηµα-
τοδότησης για µελλοντικές εκταµιεύσεις από την Ελλά-
δα υπό την χρηµατοδοτική ενίσχυση των κρατών - µε-
λών της Ευρωζώνης.
Για το λόγο αυτόν προβλέπεται η υπογραφή του Μνη-

µονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος, πριν α-
πό την υπογραφή των συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευ-
κόλυνσης, τα σχέδια των οποίων προτείνεται να εγκρι-
θούν µε το παρόν σχέδιο νόµου. Στο Μνηµόνιο Συνεν-
νόησης περιλαµβάνονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις που αποτελούν προαπαιτούµενο για την υπο-
γραφή και θέση σε ισχύ των συµβάσεων χρηµατοδοτικής
διευκόλυνσης. Συγκεκριµένα το Μνηµόνιο Συνεννόησης
αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: (α) Μνηµόνιο Οικο-
νοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, (β) Μνηµόνιο
Συνεννόησης στις συγκεκριµένες προϋποθέσεις Οικονο-
µικής Πολιτικής και (γ) Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης.
Το Μνηµόνιο Συνεννόησης αποτελεί ξεχωριστό και συ-

µπληρωµατικό έγγραφο προς το αρχικό Μνηµόνιο Συ-
νεννόησης που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010, όπως έχει

πρόσφατα αναθεωρηθεί από το συµπληρωµατικό Μνηµό-
νιο Συνεννόησης (Πέµπτο Παράρτηµα) της 6ης Δεκεµ-
βρίου 2011, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελ-
λάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η διαθεσιµότητα των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Δι-

ευκόλυνσης συναρτάται µε την εφαρµογή από την Ελλά-
δα των µέτρων που περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο Συ-
νεννόησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που προβλέπονται σε αυτές. 
Το νέο οικονοµικό πρόγραµµα που συµφωνήσαµε µε

τους ευρωπαίους εταίρους µας και το ΔΝΤ επικαιροποιεί
και τροποποιεί το αρχικό πρόγραµµα που είχε υιοθετηθεί
τον Μάιο του 2010, όπως αυτό αναθεωρήθηκε περιοδικά
έκτοτε, ανάλογα µε την πορεία της ελληνικής οικονο-
µίας και τη δυναµική του χρέους µας. Όλα τα εξαιρετι-
κού χαρακτήρα µέτρα που λαµβάνει η χώρα στο πλαίσιο
αυτό ενσωµατώνονται σε αποφάσεις του Συµβουλίου
της Ε.Ε., οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικα-
σίας υπερβολικού ελλείµµατος της Ε.Ε., διαδικασία στην
οποία ενταχθήκαµε τον Απρίλιο του 2009. Οι αποφάσεις
αυτές του Συµβουλίου της Ε.Ε., καθόσον µας αφορά,
βρίσκουν διπλό έρεισµα στη Συνθήκη για τη Λειτουργία
της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ): 

- Αφ’ ενός στο άρθρο 126 παρ. 9 της ΣΛΕΕ, που αφορά
σε µέτρα που καλείται να λάβει η χώρα µας στο πλαίσιο
της διαδικασίας µείωσης του υπερβολικού ελλείµµατός
της, όπως και κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε., ανεξάρτητα αν
είναι και χώρα της Ευρωζώνης ή όχι.

- Αφ’ ετέρου στο άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχείο α)
της ΣΛΕΕ, που προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης ειδι-
κών µέτρων µόνο για τα κράτη - µέλη µε νόµισµα το ευ-
ρώ, προκειµένου να ενισχυθεί ο συντονισµός και η επο-
πτεία της δηµοσιονοµικής τους πειθαρχίας.
Η αρχική απόφαση 2010/320 του Συµβουλίου της Ε.Ε.

της 10ης Μαΐου 2010 ενσωµάτωσε τα µέτρα του πρώτου
Μνηµονίου, όπως αυτά υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα µε το
ν. 3845/2010. Η απόφαση αυτή προσέδωσε την απαιτού-
µενη ενωσιακή νοµιµότητα στα µέτρα αυτά και την θω-
ράκισε διπλά, επειδή η λήψη τους ήταν απαραίτητη τόσο
για την µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος (που
συνιστά υποχρέωση όλων των κρατών - µελών της Ε.Ε.),
όσο και για την προάσπιση της σταθερότητας της Ευρω-
ζώνης (που συνιστά υποχρέωση όλων των κρατών µε νό-
µισµα το ευρώ). 
Έκτοτε, η απόφαση 2010/320 του Συµβουλίου τροπο-

ποιήθηκε τρεις φορές µε τις ακόλουθες αποφάσεις:
- Απόφαση 2010/486 του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 7ης

Σεπτεµβρίου 2010.
- Απόφαση 2011/57 του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 20ής

Δεκεµβρίου 2010.
- Απόφαση 2011/257 του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 7ης

Μαρτίου 2011.
Στις 12 Ιουλίου 2011 καταργήθηκε η απόφαση

2010/320, που µέχρι τότε είχε υποστεί τις παραπάνω
τροποποιήσεις, και αντικαταστάθηκε από την απόφαση
2011/734 του Συµβουλίου της Ε.Ε., η οποία µε τη σειρά
της τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε την απόφαση
2011/791 του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2011. 
Συµπερασµατικά, οι αποφάσεις του Συµβουλίου της

Ε.Ε., που προσδίδουν ενωσιακή νοµιµότητα στα µέτρα
που λαµβάνει η χώρα µας στο πλαίσιο της δηµοσιονοµι-
κής προσαρµογής της, τροποποιούνται και επικαιροποι-
ούνται κατόπιν της αξιολόγησης της πορείας εφαρµογής
του προγράµµατός µας από την Τρόικα εν όψει της εκτα-
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µίευσης κάθε νέας δόσης από το πρόγραµµα χρηµατο-
δότησης της οικονοµίας µας.
Κατά συνέπεια, και τα νέα µέτρα που η Κυβέρνηση

συµφώνησε να ληφθούν µε τους εταίρους µας και το
ΔΝΤ, στο πλαίσιο του νέου οικονοµικού προγράµµατος
της χώρας, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µε το ποσό των
130 δισ. ευρώ περίπου, θα ενσωµατωθούν σε νέα από-
φαση του Συµβουλίου της Ε.Ε., η οποία θα εκδοθεί στη
βάση ακριβώς των άρθρων 126 παρ. 9 και 136 παρ. 1 α)
της ΣΛΕΕ, καθιστώντας την νοµιµότητα των µέτρων αυ-
τών αδιαµφισβήτητη από την άποψη του ευρωπαϊκού δι-
καίου.
Η χώρα µας πρέπει να συµµορφωθεί προς τις διεθνείς

υποχρεώσεις της έναντι της Ε.Ε., της Ζώνης του Ευρώ,
αλλά και των εταίρων της που την στηρίζουν για να υλο-
ποιήσει το πρόγραµµα της δηµοσιονοµικής της προσαρ-
µογής. Είµαστε, λοιπόν, υποχρεωµένοι να ενσωµατώ-
σουµε στο δίκαιό µας τις ειδικές δεσµεύσεις που ανα-
λαµβάνουµε στο πλαίσιο των άρθρων 126.9 και 136.1α
της ΣΛΕΕ. 
Στο πλαίσιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους και α-

ντικατάστασης των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου µε
νέους τίτλους, εκτός από τις χρηµατοδοτικές διευκολύν-
σεις που απαιτείται να παρασχεθούν από το ΕΤΧΣ, είναι
ανάγκη να διαµορφωθεί το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο,
προκειµένου το σχετικό εγχείρηµα να ολοκληρωθεί µε
ασφάλεια και επιτυχία. 
Τέλος, σηµαντικό θέµα που περιλαµβάνεται στο παρόν

σχέδιο νόµου είναι η πρόβλεψη για παροχή εξουσιοδό-
τησης προκειµένου να συσταθεί ανώνυµη εταιρεία απο-
κλειστικού σκοπού µε την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Α-
σφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» (Ταµείο), µε αποκλειστι-
κό σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων
της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου ή νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου που µεταβιβάζονται στο Τα-
µείο, για την οικονοµική στήριξη του ασφαλιστικού συ-
στήµατος της χώρας.

Β. Ειδικότερα επί των άρθρων του σχεδίου νόµου

Επί του άρθρου 1 
Με την υποπαράγραφο α΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 1 του σχεδίου νόµου προτείνεται η έγκριση του
Σχεδίου της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (η
«Σύµβαση Διευκόλυνσης για τη Διαχείριση Υποχρεώσε-
ων Συµµετοχής του Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΙΤ)») για τη χρη-
µατοδοτική ενίσχυση ύψους µέχρι ευρώ 30.000.000.000,
προκειµένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηµατοδο-
τήσει, εν µέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης
Υποχρεώσεων, δηλαδή τη διαχείριση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την εθελούσια ανταλλαγή οµολό-
γων που θα συναφθεί µεταξύ της Ελλάδας και ορισµέ-
νων επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα, όπως περιγράφεται
στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της
26ης Οκτωβρίου 2011. 
Σκοπός της Σύµβασης αυτής είναι το Ε.Τ.Χ.Σ. να παρέ-

χει στην Ελλάδα χρηµατοδοτική ενίσχυση, υπό τους ό-
ρους και τις προϋποθέσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης,
και της παρούσας Σύµβασης, µέχρι του συνολικού ποσού
των 30 δισ. ευρώ για να χρηµατοδοτήσει η Ελλάδα το
µέρος τίτλων της Ευρωζώνης στο πλαίσιο της εθελοντι-
κής συναλλαγής διαχείρισης υποχρεώσεων, προκειµέ-
νου κάθε ένα (1) ευρώ του ανταλλάγµατος της προσφο-
ράς να αποτελείται κατά τριάντα (30) λεπτά του ευρώ α-

πό µέρος τίτλων ευρωζώνης και κατά εβδοµήντα (70) λε-
πτά του ευρώ από Νέα Ελληνικά Οµόλογα. 
Αυτό σηµαίνει ότι µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδοτική

ενίσχυση το Ελληνικό Δηµόσιο χρηµατοδοτεί την αγορά
οµολόγων του Ε.Τ.Χ.Σ. που θα δοθούν προς την κάλυψη
του [15% ] της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων οµο-
λόγων. Το Ελληνικό Δηµόσιο θα καλύψει το υπόλοιπο
[35%] της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων οµολό-
γων µε έκδοση νέων τίτλων, ώστε συνολικά οι οµολογι-
ούχοι να ανταλλάξουν τους υφιστάµενους τίτλους µε
νέους τίτλους ονοµαστικής αξίας 50% των υφιστάµε-
νων. 
Η διευκόλυνση αυτή θα είναι διαθέσιµη προς εκταµίευ-

ση σε ένα (1) ή περισσότερα τµήµατα κατά τη διάρκεια
της περιόδου ισχύος της Σύµβασης. 
Με την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 1 προτείνεται η έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης
Συγχρηµατοδότησης «Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης»
(“Co–Financing Agreement”) µεταξύ της Ελληνικής Δη-
µοκρατίας ως επωφελούµενου κράτους - µέλους, της
ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington Trust (London)
Limited, ως Εµπιστευµατοδόχων των Οµολογιών και της
ΤτΕ ως κοινού φορέα πληρωµής, µε σκοπό να καθορι-
στούν για την εκτέλεση της Σύµβασης Διευκόλυνσης για
τη Διαχείριση Υποχρεώσεων Συµµετοχής του Ιδιωτικού
Τοµέα (ΣΙΤ/PSI), το οφειλόµενο ποσό, οι πληρωµές και οι
υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πληρωµής µέσω του
κοινού φορέα πληρωµής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
Σχέδιο της Σύµβασης. 
Με τη συγκεκριµένη σύµβαση ενισχύεται η χρηµατοπι-

στωτική αξία των νέων τίτλων που θα εκδοθούν από το
Ελληνικό Δηµόσιο παρέχοντας περαιτέρω διασφαλίσεις
ως προς την αποπληρωµή τους. 
Με την υποπαράγραφο γ΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 1 προτείνεται η έγκριση της σύµβασης χρηµατοδο-
τικής διευκόλυνσης (η «Σύµβαση Πιστωτικής Ενίσχυσης
ΕΚΤ») ύψους µέχρι ευρώ 35.000.000.000, προκειµένου
να µπορέσει η Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει την προσφο-
ρά επαναγοράς, µε την οποία η ΕΚΤ, ενεργώντας ως εκ-
πρόσωπος της Ελλάδας, προσφέρεται να επαναγοράσει
από εθνικές κεντρικές τράπεζες («ΕθΚΤ») του Συστήµα-
τος του ευρώ ορισµένα κρατικά οµόλογα εκδόσεως της
Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ΕθΚΤ ως
εξασφάλιση για νοµισµατικές πράξεις ή πράξεις ανοι-
χτής αγοράς µε αποδεκτά (επιλέξιµα) τρίτα µέρη. 

Mε τον τρόπο αυτόν, θα παρασχεθεί η δυνατότητα
στην Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει την απόκτηση των χρε-
ωστικών τίτλων Ε.Τ.Χ.Σ. που απαιτούνται για το σκοπό
της προσφοράς επαναγοράς. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση
θα πραγµατοποιηθεί µέσω µιας µόνο εκταµίευσης µέχρι
του ποσού των 35 δισ. ευρώ που αρχίζει από την ηµερο-
µηνία υπογραφής της Σύµβασης. 
Με την υποπαράγραφο δ΄ της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 1 προτείνεται η έγκριση της σύµβασης χρηµατοδο-
τικής διευκόλυνσης ύψους ευρώ 5.700.000.000 του
Ε.Τ.Χ.Σ. προς την Ελλάδα (η «Διευκόλυνση αποπληρω-
µής Τόκων Οµολόγων») µε σκοπό να έχει τη δυνατότητα
η Ελλάδα να διενεργήσει πληρωµές για δεδουλευµέ-
νους τόκους που απορρέουν από ορισµένα ανεξόφλητα
κρατικά οµόλογα της Ελλάδος στο πλαίσιο του PSI. Οι
πληρωµές αυτές πρόκειται να γίνουν πριν την ανταλλα-
γή κατά το χρόνο και στο µέτρο που τα εν λόγω κρατικά
οµόλογα ανταλλαγούν µε Νέα Ελληνικά Οµόλογα. 
Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
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του σχεδίου νόµου εγκρίνεται το Σχέδιο του Μνηµονίου
Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding), το οποίο
αποτελείται από τα ακόλουθα διακριτά Μνηµόνια: 

- το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πο-
λιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies), 

- το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋ-
ποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής (Memorandum of
Understanding on Specific Economic Policy conditionality)
και 

- το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (Technical
Memorandum of Understanding), 

µε τα παραρτήµατα και τους πίνακες που τα συνοδεύ-
ουν. 
Με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1

του σχεδίου νόµου εγκρίνονται τα Σχέδια των Επιστο-
λών Πρόθεσης (Letters of Intent) του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών καθώς και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος που απευθύνονται: 
α. Στους εκπροσώπους θεσµικών οργάνων της Ε.Ε.: 
- τον Πρόεδρο των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, 
- τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για τις Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και
το ευρώ, και 

- τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
β. Στον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµεί-

ου. 
Οι επιστολή προς τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. συνο-

δεύεται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης και η επιστολή
προς το ΔΝΤ από το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµα-
τοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεν-
νόησης.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου

παρέχεται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονο-
µικών η εξουσιοδότηση να υπογράψουν τα Σχέδια των
Επιστολών Πρόθεσης, όπως εγκρίνονται σύµφωνα µε
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, συνοδευόµενα α-
πό το Σχέδιο του Μνηµονίου Συνεννόησης, µετά την έ-
γκρισή του σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 2.
Επίσης, παρέχονται στον Υπουργό Οικονοµικών οι α-

κόλουθες εξουσιοδοτήσεις: 
- να υπογράψει τα εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβάσε-

ων,
- να εκπροσωπεί και να υπογράφει τις ανά τρίµηνο α-

ναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης καθώς και τις
αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης προς την Ε.Ε. και το
ΔΝΤ. 
Στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος παρέχεται η

εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλά-
δος και να υπογράφει τα εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβά-
σεων και τα εγκεκριµένα Σχέδια του Μνηµονίου Συνεν-
νόησης και των Επιστολών Πρόθεσης, καθώς και τις ανά
τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης µε
τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. 
Στις προαναφερόµενες εξουσιοδοτήσεις περιλαµβά-

νεται και η υπογραφή των Σχεδίων των Συµβάσεων και
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις τυχόν
αναγκαίες τροποποιήσεις τους για την αποκατάσταση
λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών. 
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 και δεδοµένου ότι,

µία εκ των αναγκαίων συβάσεων χρηµατοδοτικής διευ-
κόλυνσης δεν έχει οριστικοποιηθεί στα βασικά της ση-
µεία, παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οι-
κονοµικών να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία

και να υπογράψει µε το Ε.Τ.Χ.Σ. και την Τράπεζα της Ελ-
λάδος σχετική σύµβαση, της οποία το σχέδιο δεν συµπε-
ριλαµβάνεται στα προσαρτώµενα στο παρόν σχέδιο νό-
µου. Πρόκειται για τη Σύµβαση Παροχής Διευκόλυνσης
για την Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών (“Bank
Recapitalisation Facility”), η οποία θα συναφθεί µε σκοπό
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα και
η οποία, µετά την υπογραφή της, θα διαβιβαστεί στη
Βουλή για ενηµέρωση.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 ορίζεται ότι οι Συµβά-

σεις που εγκρίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 1 και 4 ισχύουν από την ηµεροµηνία υπογρα-
φής τους από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορί-
ζονται σε αυτές και ότι ο Υπουργός Οικονοµικών µερι-
µνά ώστε οι Συµβάσεις της παραγράφου 1 και 4, το Μνη-
µόνιο Συνεννόησης, οι ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του
Μνηµονίου Συνεννόησης και οι Επιστολές Πρόθεσης,
µετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέ-
ρη, να διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση. 
Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι ειδικά οι ρυθµίσεις

που περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο Ε΄ «Διαρθρωτικές
Μεταρρυθµίσεις» παραγράφου 28 και 29 του Μνηµονίου
Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και στο
Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την Ενί-
σχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: Διασφάλιση
της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και ενί-
σχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας» του Μνηµονί-
ου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οι-
κονοµικής Πολιτικής, συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαί-
ου άµεσης εφαρµογής δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του Μνηµονίου συνιστούν µέτρα που πρέπει
να υιοθετηθούν πριν την εκταµίευση των ενισχύσεων και
συνεπώς επιβάλλεται η άµεση ενσωµάτωση των προβλέ-
ψεών τους ως κανόνων δικαίου στην εσωτερική έννοµη
τάξη. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου προ-
βλέπεται να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα αναγκαίο
για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.

Επί του άρθρου 2:
Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και

αντικατάστασης των Οµολόγων Ελληνικού Δηµοσίου µε
νέους τίτλους, πρέπει να ρυθµιστεί το θέµα µεταφοράς
των νέων τίτλων στους δικαιούχους τους. Στο πλαίσιο
της Συµµετοχής του Ιδιωτικού Τοµέα/ΣΙΤ (Private Sector
Involvement – PSI) τα υφιστάµενα Οµόλογα του Ελληνι-
κού Δηµοσίου (ΟΕΔ) πρόκειται, µετά από συµφωνία των
Οµολογιούχων να αντικατασταθούν από νέους τίτλους
του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και από οµόλογα που
θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ./EFSF). Το Ε.Τ.Χ.Σ. πρόκειται να
εκδώσει τα οµόλογα αυτά στο Κεντρικό Μητρώο/Κεντρι-
κό Αποθετήριο της Clearstream Φραγκφούρτης. To ζήτη-
µα τίθεται ενόψει της έλλειψης διασύνδεσης (link) µετα-
ξύ του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) της Τράπεζας
της Ελλάδος και της Clearstream Φραγκφούρτης. Το ζή-
τηµα τίθεται επίσης – και µάλιστα αποκτά ιδιαίτερη ση-
µασία – και ως προς τη δυνατότητα χρήσης από τις ελ-
ληνικές τράπεζες των οµολόγων του Ε.Τ.Χ.Σ. για παρο-
χή ασφάλειας στην ΤτΕ / ΕΚΤ, προς χρηµατοδότηση για
σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής ή ηµερήσιας ρευστότη-
τας.
Επιδιώκεται, εποµένως, να καταστεί δυνατή η κατοχή

µέσω των φορέων του ΣΑΤ των οµολόγων του Ε.Τ.Χ.Σ.,
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που θα πρωτοεκδοθούν και θα έχουν καταχωρισθεί στην
Clearstream. Για το σκοπό αυτόν κρίνεται απαραίτητη η
δηµιουργία θεσµικής γέφυρας µεταξύ του ΣΑΤ και της
Clearstream, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία
των δύο αυτών κεντρικών µητρώων. Σηµειώνεται ότι σή-
µερα υπάρχει µονοµερώς µόνο δίαυλος επικοινωνίας,
µέσω µηχανισµού που έχει εγκριθεί από το Ευρωσύστη-
µα: Οι φορείς του ΣΑΤ δύνανται να κατέχουν τίτλους εκ-
δοθέντες το πρώτον στο ΣΑΤ. Δεν ισχύει, όµως, το αντί-
στροφο. 
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις σκοπείται η ασφαλής

θεσµοθέτηση της δυνατότητας της καταχώρισης στο
ΣΑΤ της ΤτΕ τίτλων πέραν των ΟΕΔ – όπως τα οµόλογα
του ΕΤΧΣ –, οι οποίοι θα µπορούν και να έχουν εκδοθεί
το πρώτον σε άλλα κεντρικά µητρώα. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα καταστεί δυνατή και η επιδιωκόµενη αντιστοί-
χιση µε τα οµόλογα του ΕΤΧΣ, που έχουν πρωτοεκδοθεί
και είναι πρωταρχικώς εισηγµένα στην Clearstream. Ως
νοµοθετική µέθοδος επιλέχθηκε η τροποποίηση του άρ-
θρου 11 του ν. 2198/1994.
Το άρθρο 10 του ν. 2198/1994, ως ισχύει, προβλέπει τη

δυνατότητα µετατροπής των, σε φυσική µορφή εκδιδό-
µενων, τίτλων, σε άυλους, αλλά δεν προβλέπει την αντί-
στροφη δυνατότητα, δηλαδή της µετατροπής των άυλων
τίτλων σε ενσώµατους, αν για οποιονδήποτε λόγο, κυ-
ρίως τεχνικό, ανασταλεί η λειτουργία του Συστήµατος
Άυλων Τίτλων. Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου, καλύπτει αυτόν
το κενό και περαιτέρω, συνδέει την έκδοση των ενσώµα-
των τίτλων µε την επέλευση συγκεκριµένου γεγονότος,
ήτοι της µη της λειτουργίας του Συστήµατος για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον 14 ηµερών. Με τον τρόπο αυτόν,
καλύπτεται και η ανάγκη που γεννάται από την υποχρέ-
ωση την οποία αναλαµβάνει το Ελληνικό Δηµόσιο, ως
εκδότης των νέων οµολόγων, έναντι των οµολογιούχων,
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασής του µε τον εκ-
πρόσωπο των οµολογιούχων (Bond Trustee), ήτοι να µε-
ριµνά για την έκδοση αξιογράφων σε ενσώµατη µορφή
σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του Συστήµα-
τος.
Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 προβλέπει τη δυνατότη-

τα εισαγωγής στο ΣΑΤ και τίτλων άλλων εκδοτών πλην
του Ελληνικού Δηµοσίου. Οι διατάξεις αυτές είναι ανα-
γκαίο να εκσυγχρονισθούν, συµπληρωθούν και εξειδι-
κευθούν, χάριν ασφαλείας δικαίου, ιδίως µάλιστα όταν
θα πρόκειται να αποτελέσουν και αντικείµενο εξέτασης
από το Ευρωσύστηµα, για να είναι οι τίτλοι που θα εισά-
γονται στο ΣΑΤ βάσει των νέων διατάξεων επιλέξιµοι ως
ασφάλεια για χρηµατοδότηση των τραπεζών. 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 σκοπό έχει: α) τη δια-

σφάλιση της ασφαλέστερης εκπλήρωσης από το ΣΑΤ
του ρόλου του κεντρικού µητρώου/αποθετηρίου τίτλων
πέραν των ΟΕΔ (συναφώς προβλέπεται ρητά η δυνατό-
τητα εισαγωγής στο ΣΑΤ οποιουδήποτε από τα αναφε-
ρόµενα στο άρθρο 2 στοιχείο 13 περ. β΄ και γ΄ και στοι-
χείο 14 του ν. 3606/2007 χρηµατοπιστωτικού µέσου, έλ-
ληνα ή αλλοδαπού εκδότη), συµπεριλαµβανοµένης της
περίπτωσης κατά την οποία το ΣΑΤ αποτελεί το δίαυλο
επικοινωνίας των φορέων του και επενδυτών για την
κτήση και άσκηση δικαιωµάτων επί τίτλων καταχωρηµέ-
νων σε αλλοδαπό κεντρικό µητρώο / κεντρικό αποθετή-
ριο τίτλων, καθώς και β) την προστασία των δικαιωµάτων
των επενδυτών, που θα αποκτούν τους τίτλους αυτούς,
σύµφωνα και µε τις νεότερες εξελίξεις της επιστήµης,

της τεχνολογίας, αλλά και της ελληνικής νοµοθεσίας. Οι
ρυθµίσεις αυτές προβλέπουν, καθιστώντας µε τον τρόπο
αυτόν δυνατή, τη διάνοιξη δίαυλου επικοινωνίας (δια-
σύνδεσης / link) µεταξύ του ΣΑΤ και άλλων κεντρικών µη-
τρώων / κεντρικών αποθετηρίων. Στο πλαίσιο αυτό προ-
βλέπεται, µεταξύ άλλων, η τήρηση εκ µέρους της Τράπε-
ζας της Ελλάδος (ιδίως υπό την ιδιότητα του διαχειριστή
κεντρικού µητρώου/αποθετηρίου τίτλων) λογαριασµού
χρηµατοπιστωτικών µέσων, σε αλλοδαπό κεντρικό µη-
τρώο/κεντρικό αποθετήριο τίτλων µέσω του οποίου έ-
χουν εκδοθεί τα εν λόγω χρηµατοπιστωτικά µέσα. Κατά
την κρατούσα ορολογία, εν προκειµένω το ΣΑΤ της ΤτΕ
ενεργεί ως «Investor SSS», το δε κεντρικό µητρώο/απο-
θετήριο µέσω του οποίου έχει γίνει η έκδοση των τίτλων
συνιστά το «Issuer SSS». Επισηµαίνεται ότι, κατόπιν
σχετικής αξιολόγησής της από το Ευρωσύστηµα, η δια-
σύνδεση του ΣΑΤ µε άλλα κεντρικά µητρώα/αποθετήρια
τίτλων, ιδίως ως ανωτέρω περιγράφεται, καθιστά εφικτή
τη χρήση των τίτλων που κατέχουν οι φορείς του ΣΑΤ
και οι οποίοι έχουν πρωταρχικώς εκδοθεί σε άλλο κε-
ντρικό µητρώο / κεντρικό αποθετήριο τίτλων ως ασφά-
λεια για χρηµατοδότηση των ελληνικών τραπεζών από
την ΤτΕ / ΕΚΤ. 
Στα πλαίσια της νοµοθετικής αυτής πρωτοβουλίας α-

ντικαθίσταται το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 µε την αντι-
κατάσταση της παραγράφου 1 του ισχύοντος, την ανα-
ρίθµηση της ισχύουσας παραγράφου 2 σε 12 και την τρο-
ποποίηση της ισχύουσας παραγράφου 3 (και αναριθµού-
µενης σε παράγραφο 13), δεδοµένου ότι το κύριο φορο-
λογικό της περιεχόµενο έχει καταργηθεί µεταγενεστέ-
ρως από τις νεότερες διατάξεις του ΚΦΕ.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, τροποποιείται το

σχετικό άρθρο του ν. 2198/1994, σύµφωνα µε το οποίο, οι
λογαριασµοί τίτλων µε λογιστική µορφή καλύπτονται α-
πό το απόρρητο που διέπει και τους λογαριασµούς κατα-
θέσεων, όπως αυτό εκάστοτε εφαρµόζεται στο πλαίσιο
της κείµενης νοµοθεσίας. Η διαδικασία ανταλλαγής που
θεσµοθετείται ωστόσο, απαιτεί τη διαβίβαση στοιχείων
σχετικά µε το περιεχόµενο των τηρουµένων στο Σύστη-
µα λογαριασµών τίτλων στο Ελληνικό Δηµόσιο και τους
εντολοδόχους του και δεδοµένης της αυστηρότητας του
ισχύοντος δυνάµει του ν.δ. 1059/1971 απορρήτου, στενή
ερµηνεία του θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει σε κατάφα-
ση της ισχύος του απορρήτου, ακόµη και έναντι του εκ-
δότη των τίτλων. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω,
για λόγους ασφάλειας δικαίου, µε την παρούσα παρά-
γραφο προβλέπεται ότι το απόρρητο δεν ισχύει έναντι
του εκδότη των τίτλων. Νοείται εν προκειµένω ότι το α-
πόρρητο δεν θα ισχύει και έναντι των εντολοδόχων του
εκδότη. Η εν λόγω διάταξη, όπως προκύπτει από το
γράµµα, αλλά και το πνεύµα της, θα πρέπει να νοηθεί ό-
τι καταλαµβάνει και τους τίτλους που θα εκδοθούν σε α-
ντικατάσταση των υφισταµένων.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 ρυθµίζεται το ζήτη-

µα των εντολών µεταβίβασης που έχουν τυχόν εισαχθεί
στο Σύστηµα χωρίς να έχουν εκτελεσθεί µέχρι τη δηµο-
σίευση της απόφασης µε την οποία εγκρίνεται η απόφα-
ση των Οµολογιούχων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
αµφισβητήσεων ως προς το πρόσωπο των δικαιούχων ε-
πενδυτών-οµολογιούχων. Με την προτεινόµενη διάταξη
προβλέπεται αφ’ ενός µεν ότι, από το πέρας της ηµέρας
δηµοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του Υπουργικού
Συµβουλίου, δεν επέρχονται µεταβολές στους τηρούµε-
νους στο Σύστηµα λογαριασµούς τίτλων, αφ’ ετέρου δε
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ότι εντολές µεταβίβασης, οι οποίες είχαν στο µεταξύ ει-
σαχθεί στο Σύστηµα χωρίς να έχουν εκτελεστεί µέχρι το
πέρας της ηµέρας δηµοσίευσης δεν εκκαθαρίζονται πλέ-
ον στο Σύστηµα, νοουµένου ότι τα µέρη θα πρέπει να εκ-
καθαρίσουν διµερώς τις µεταξύ τους συναλλαγές. 
Η υλοποίηση των αποφάσεων της συνόδου Κορυφής

της 26/27ης Οκτωβρίου 2011, οι διαδικασίες ανταλλαγής
των παλαιών οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου µε την
έκδοση νέων, οι νέες δανειακές συµβάσεις που θα υπο-
γραφούν και η εφαρµογή τους, περιλαµβάνουν µια αλλη-
λουχία γεγονότων που πρέπει να ακολουθηθεί και να υ-
λοποιηθεί σε πολύ στενά χρονικά περιθώρια. 
Με τις παραγράφους 5-8 του άρθρου 2 προτείνεται η

κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δηµοσίου Λογιστι-
κού του ν. 2362/1995 (άρθρα 8Α, 21, 43, 64, 65 κ.λπ.), τα-
κτοποίηση των εσόδων και πληρωµών µε ή χωρίς ταµεια-
κή ροή που θα γίνουν, απολογιστικά µε συµψηφιστικά ε-
ντάλµατα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα καθοριστούν µε
υπουργικές αποφάσεις, προκειµένου το Ελληνικό Δηµό-
σιο να µην καταστεί υπερήµερο σε πληρωµές και κινή-
σεις κεφαλαίων που πρέπει να γίνουν καθόλο το χρόνο
εφαρµογής και υλοποίησης των αποφάσεων της συνό-
δου κορυφής και ανταλλαγής των οµολόγων του Ελλη-
νικού Δηµοσίου παλαιοτέρων εκδόσεων, µε οµόλογα νέ-
ας έκδοσης.

Επί του άρθρου 3:
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1

του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου ορίζεται ότι, η ανταλ-
λαγή οµολόγων, στα πλαίσια της αναδιάταξης του ελλη-
νικού χρέους, θεωρείται διακράτηση µέχρι την ηµεροµη-
νία λήξης των αρχικών οµολόγων και συνεπώς, ισχύει η
φορολογική απαλλαγή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήµατος.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2

του άρθρου 3 οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που
εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας/ΕΤΧΣ) κατ’ εφαρµογή προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έ-
χουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους τόκους
που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδει το Ελληνικό
Δηµόσιο στην Ελλάδα.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις των παραγράφων 3

και 4 του άρθρου 3 ρυθµίζεται η φορολογική µεταχείριση
των τίτλων εκδόσεως Ελληνικού Δηµοσίου, η απόδοση
των οποίων συνδέεται µε το ΑΕΠ, µε την εξοµοίωση των
εισοδηµάτων και κεφαλαιακών κερδών από αυτούς τους
τίτλους µε τα εισοδήµατα και κεφαλαιακά κέρδη από πα-
ράγωγα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5

του άρθρου 3 δίνεται η δυνατότητα στις τράπεζες, α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταµεία και λοιπά
νοµικά πρόσωπα να αποσβέσουν τη χρεωστική διαφορά
που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή των ο-
µολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου µε νέους τίτλους ο-
νοµαστικής αξίας (ανταλλαγή σε «discount») σε όσες
διαχειριστικές περιόδους µεσολαβούν µέχρι τη λήξη των
οµολόγων. Η ρύθµιση αυτή γίνεται για να αποφευχθεί η
υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση των πιο πάνω νοµι-
κών προσώπων. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 6

του άρθρου 3 προβλέπεται η µεταφορά προς συµψηφι-
σµό µε το φόρο εισοδήµατος τυχόν πιστωτικού υπολοί-

που από δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµι-
κού έτους 2011 και µετά, των τραπεζών, κατά το µέρος
που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων
οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµο-
σίου και οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων διαδοχικώς
στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη από τη δηµιουργία
του πιστωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που απο-
µένει κάθε φορά. 
Είναι προφανές ότι η επιτυχία του προγράµµατος ανα-

διάταξης του ελληνικού χρέους που αποφασίστηκε από
τη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 είναι ε-
ξαιρετικής σηµασίας για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου απαι-
τείται συστράτευση όλων των εµπλεκοµένων στην εθνι-
κή αυτή προσπάθεια, η αίσια έκβαση της οποίας είναι
κρίσιµη για τα δηµόσια οικονοµικά και, κατ’ επέκταση,
για τα οικονοµικά των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δι-
καίου, δηµοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων,
αλλά και των Οµολογιούχων γενικά. 
Η αρµοδιότητα απόφασης συµµετοχής σε πρόγραµµα

ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, των ηµε-
δαπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαί-
ου, είτε ως φορέων του Συστήµατος Λογιστικής Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του ν.2198/1994, είτε ως επενδυτών που έχουν αξίωση
επί ή εκ του τίτλου, επιβάλλεται να προσδιοριστεί ειδικά,
δεδοµένου ότι πρόκειται για έκτακτη διαχειριστική πρά-
ξη, µη προβλεπόµενη ειδικά στους γενικούς κανόνες δι-
καίου και στις καταστατικές διατάξεις των νοµικών προ-
σώπων. 
Εν όψει δε του κατεπείγοντος της διαδικασίας και της

προφανούς ανάγκης ολοκλήρωσής της σε συγκεκριµένα
χρονικά πλαίσια, η αρµοδιότητα για τη λήψη της αποφά-
σεως αυτής, ανατίθεται, ειδικά και αποκλειστικά, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως νό-
µου ή καταστατικού, στο συλλογικό όργανο διοίκησης
(δηλαδή στο διοικητικό συµβούλιο ή στο αντίστοιχο του
διοικητικού συµβουλίου ανώτατο όργανο διοίκησης προ-
κειµένου περί νοµικών προσώπων στα οποία δεν προ-
βλέπεται διοικητικό συµβούλιο). 
Περαιτέρω, πρέπει να διασφαλιστεί ο εθελοντικός χα-

ρακτήρας συµµετοχής στη διαδικασία ανταλλαγής τίτ-
λων του Ελληνικού Δηµοσίου. Προς τούτο, επιβάλλεται
να οριστεί ότι το θεσµικό «περιβάλλον», εντός του οποί-
ου λαµβάνεται η σχετική απόφαση των αρµόδιων οργά-
νων, είναι περιβάλλον εντός του οποίου αποτυπώνεται
ελεύθερα η βούλησή τους, στην παραγωγή της οποίας,
πρυτανεύει το συµφέρον του οικείου νοµικού προσώπου
κατά τη συνείδηση των φυσικών προσώπων που λαµβά-
νουν την απόφαση, τα οποία ως εκ τούτου δεν υπέχουν
ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη, εκ του γεγο-
νότος ασκήσεως της αρµοδιότητας που τους ανατίθεται
µε τις προτεινόµενες διατάξεις.
Για τους ανωτέρω λόγους, µε τις παραγράφους 7 και 8

του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου, προστίθενται εδάφια
στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.
3863/2010, και στο τέλος της υποπαραγράφου γ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, ενώ µε
την παράγραφο 9, τίθεται η γενική διάταξη αποσαφήνι-
σης της αρµοδιότητας για τη λήψη της ειδικής απόφα-
σης που προεκτέθηκε από τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Επί του άρθρου 4:
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
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παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την έκ-
δοση κανονιστικής απόφασης µε την οποία συστήνεται
ανώνυµη εταιρεία αποκλειστικού σκοπού µε την επωνυ-
µία «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.»
(Ταµείο). Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της
ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου ή νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου που µεταβιβάζονται στο Ταµείο α-
ποτελεί τον αποκλειστικό σκοπό του Ταµείου, προκειµέ-
νου να στηριχθεί οικονοµικά το ασφαλιστικό σύστηµα
της χώρας. Τα περιουσιακά στοιχεία θα προβλέπεται να
µεταβιβάζονται και να περιέρχονται στο Ταµείο χωρίς α-
ντάλλαγµα µε κοινή υπουργική απόφαση. 
Σύµφωνα µε την κανονιστική απόφαση σύστασης του

Ταµείου και έγκρισης του καταστατικού της παραγράφου
2 του άρθρου 4, προσδιορίζεται ειδικότερα ο σκοπός του
και καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τα περιουσια-
κά στοιχεία που περιέρχονται σε αυτό, τα έσοδα και τη
διάθεσή τους και εγκρίνεται το καταστατικό του Ταµείου.
Στο καταστατικό του ρυθµίζονται τα θέµατα που προβλέ-
πονται από την κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες ε-
ταιρείες (έδρα, αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, αύξηση και
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, έκδοση των µετοχών,
δικαιώµατα των µετόχων, σύγκληση, συγκρότηση, λει-
τουργία και αρµοδιότητες της Γ.Σ. και του Δ.Σ., τις αρµο-
διότητες του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος
Συµβούλου, πόροι του Ταµείου, ελεγκτές, εταιρική χρή-
ση, ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, λύση και εκκαθά-
ριση της εταιρείας, κ.λπ.). 
Με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4, παρέχονται

εξουσιοδοτήσεις για έκδοση υπουργικών αποφάσεων µε
τις οποίες εγκρίνονται ο εσωτερικός κανονισµός λει-
τουργίας του Ταµείου (διάρθρωση Ταµείου, θέσεις προ-
σωπικού, αναγκαία προσόντα κ.λπ.) και ο κανονισµός
του (όροι και διαδικασίες ανάθεσης µελετών, υπηρεσιών,
εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών, αγορών α-
κινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχω-
ρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου
δικαιώµατος επί ακινήτων). 
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου

και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφι-
σή του.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ. Ρέππας Α. Γιαννίτσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στ. Δήµας Δ. Αβραµόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άν. Διαµαντοπούλου Γ. Κουτρουµάνης

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος Γ. Σταυρόπουλος

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Π. Καψής

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ. Γεννηµατά Φ. Σαχινίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Π. Οικονόµου Ι. Ραγκούσης

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σ. Ξυνίδης Ν. Σηφουνάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Αρβανιτόπουλος
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δηµοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδί-
ου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για
τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της ε-
θνικής οικονοµίας

Άρθρο 1
Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής

Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνηµονίου 
Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων 

για την υπογραφή τους

1. Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συµβάσεων Χρη-
µατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτή-
µατά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα
των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελλη-
νική γλώσσα προσαρτώνται στον παρόντα νόµο:
α) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης

µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της
ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υπο-
χρεώσεων ΣΙΤ» (“PSI LM Facility Agreement”), µαζί µε τα
επτά (7) παραρτήµατά της, για την παροχή χρηµατοδοτι-
κής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα
δισεκατοµµυρίων (30.000.000.000) ευρώ, µε σκοπό να
χρηµατοδοτηθεί µέρος της εθελοντικής ανταλλαγής ο-
µολόγων της Ελλάδας µε επενδυτές του ιδιωτικού το-
µέα, κατ’ εφαρµογή της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής
των κρατών - µελών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρί-
ου 2011, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµ-
βασης (Παράρτηµα I).
β) Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης µεταξύ

της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως επωφελούµενου κρά-
τους - µέλους, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington
Trust (London) Limited, µε τίτλο «Σύµβαση Συγχρηµατο-
δότησης» (“Co–Financing Agreement”), µε τα τρία (3) πα-
ραρτήµατά της, µε σκοπό να καθοριστούν για την εκτέ-
λεση της Σύµβασης της περίπτωσης α΄, το οφειλόµενο
ποσό, οι πληρωµές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο τρό-
πος πληρωµής µέσω κοινού φορέα πληρωµής, όπως ειδι-
κότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης (Παράρτηµα
ΙΙ). 
γ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης

µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της
ΤτΕ, µε τίτλο «Συµφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενί-
σχυσης της ΕΚΤ» (“ECB Credit Enhancement Facility
Agreement”), µαζί µε τα έξι (6) παραρτήµατά της, για την
παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, µέχρι του συνολι-
κού ποσού των τριάντα πέντε δισεκατοµµυρίων
(35.000.000.000) ευρώ, µε σκοπό να παρασχεθεί στην
Ελληνική Δηµοκρατία η δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει
την ενδεχόµενη επαναγορά τίτλων της που έχουν παρα-
σχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστηµα, µε τίτλους του
Ε.Τ.Χ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµ-
βασης (Παράρτηµα IIΙ). 

δ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της
ΤτΕ µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµο-
λόγων» (“Bond Interest Facility”) µαζί µε τα έξι (6) παραρ-
τήµατά της, σχετικά µε την παροχή χρηµατοδοτικής ενί-
σχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των πέντε δισεκα-
τοµµυρίων επτακοσίων εκατοµµυρίων (5.700.000.000)
ευρώ, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευµένων
τόκων οµολόγων πριν την ανταλλαγή, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης, (Παράρτηµα ΙV). 

2. Εγκρίνονται τα Σχέδια: 
α) Του Μνηµονίου Συνεννόησης (Memorandum Of

Understanding) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
το οποίο αποτελείται από: αα) το Μνηµόνιο Οικονοµικής
και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of
Economic and Financial Policies), ββ) το Μνηµόνιο Συνεν-
νόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής
Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific
Economic Policy conditionality) και γγ) το Τεχνικό Μνηµό-
νιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding)
µε τα παραρτήµατα και τους πίνακες που το συνοδεύουν
στην αγγλική ως επίσηµη γλώσσα, και σε µετάφρασή του
στην ελληνική γλώσσα, όπως το Σχέδιο του Μνηµονίου
προσαρτάται στον παρόντα νόµο (Παράρτηµα V).
β) Των Επιστολών Πρόθεσης (Letters of Intent) του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς: αα)
τον Πρόεδρο των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, τον
αρµόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ,
και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η
οποία θα συνοδεύεται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης ό-
πως εγκρίνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτω-
ση α΄ και ββ) το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ), η ο-
ποία θα συνοδεύεται από το Μνηµόνιο Οικονοµικής και
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνηµόνιο
Συνεννόησης, όπως εγκρίνονται σύµφωνα µε την προη-
γούµενη περίπτωση α΄, των οποίων τα Σχέδια στην αγ-
γλική ως επίσηµη γλώσσα και σε µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στον παρόντα νόµο
(Παράρτηµα VI). 

3. α) Παρέχεται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό
Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την
Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψουν τα εγκεκριµέ-
να, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2,
Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης µε το συνηµµένο σε
αυτές, εγκεκριµένο σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2, Σχέδιο του Μνηµονίου Συνεννόησης. 
β) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιο-

δότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και
να υπογράψει τα εγκεκριµένα σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1, Σχέδια των Συµβάσεων, καθώς και των παραρτηµά-
των τους όπου προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-

δος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της
Ελλάδος και να υπογράφει τα εγκεκριµένα σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 Σχέδια των Συµβάσεων και τα εγκεκρι-
µένα σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2,
Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης, µε το συνηµµένο σε
αυτές Μνηµόνιο Συνεννόησης, καθώς και τις ανά τρίµη-
νο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις α-
ντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. 
δ) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιο-
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δότηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δηµοκρατία και να
υπογράφει τις ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονί-
ου Συνεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2,
µε τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης προς τον Πρόε-
δρο των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, τον αρµόδιο Α-
ντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονοµι-
κές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ, τον Πρόε-
δρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ). 
Στις ως άνω παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις περιλαµ-

βάνεται και η υπογραφή των Σχεδίων των Συµβάσεων
της παραγράφου 1 και των Σχεδίων του Μνηµονίου Συ-
νεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, µε τις
τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση
λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων. 

4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδό-
τηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δηµοκρατία και να υ-
πογράψει Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µε το
Ε.Τ.Χ.Σ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, µε την οποία θα
παρέχεται χρηµατοδοτική ενίσχυση από το Ε.Τ.Χ.Σ.,
προς τον σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
στην Ελλάδα.

5. Η ισχύς των Συµβάσεων των παραγράφων 1 και 4
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους από όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές.
Με µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών, οι Συµβάσεις
των παραγράφων 1 και 4, το Μνηµόνιο Συνεννόησης της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι ανά τρίµηνο ανα-
θεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης και οι Επιστο-
λές Πρόθεσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2,
καθώς και της προηγούµενης παραγράφου, µετά την υ-
πογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβά-
ζονται στη Βουλή για ενηµέρωση. 

6. Οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Ε΄
«Διαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις», παράγραφοι 28 και 29
του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πο-
λιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθµί-
σεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1:
«Διασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς ερ-
γασίας και ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας»
του Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋ-
ποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων
εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως
παράρτηµα V στον παρόντα νόµο, συνιστούν πλήρεις κα-
νόνες δικαίου άµεσης εφαρµογής. Με αποφάσεις του Υ-
πουργικού Συµβουλίου ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα
για την εφαρµογή της παρούσης παραγράφου. 

Άρθρο 2
Τροποποίηση των νόµων 2198/1994 και 2362/1995 

Οι υφιστάµενες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/
1994 (Α΄ 43), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την
περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997
(Α΄ 67), αριθµούνται ως παράγραφος 1 και προστίθεται
νέα παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του Συ-
στήµατος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 συνεχό-
µενων ηµερών, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
εκδίδονται ενσώµατοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται
στους φορείς του Συστήµατος προς φύλαξη ή προς διά-
θεση στους δικαιούχους επενδυτές. Οι τίτλοι του προη-
γούµενου εδαφίου δύνανται να εκδίδονται και υπό µορ-

φή αποθετηρίων εγγράφων. Ειδικά θέµατα και λεπτοµέ-
ρειες σχετικά µε τους τίτλους της παρούσας παραγρά-
φου ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οι-
κονοµικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»
Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 (Α΄43) αντικαθίσταται

ως εξής:

«Άρθρο 11
Επέκταση Συστήµατος - Φορολογικές απαλλαγές 

1. Στο Σύστηµα δύνανται να εισάγονται και χρηµατοπι-
στωτικά µέσα ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄
και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007. Η εισαγωγή στο Σύστη-
µα των παραπάνω χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται µε
πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι δια-
τάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και
ως προς τα χρηµατοπιστωτικά µέσα της παρούσας παρα-
γράφου.

2. Στο Σύστηµα δύνανται επίσης να καταχωρίζονται, υ-
πό µορφή τίτλων σε λογιστική µορφή, και: α) χρηµατοπι-
στωτικά µέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13
περιπτώσεις β΄ και γ΄ και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007,
ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε
υλική ή άυλη µορφή, καθώς και β) δικαιώµατα επί των ως
άνω χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η εισαγωγή στο Σύστη-
µα των παραπάνω τίτλων γίνεται µε πράξεις του Διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρό-
ντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς τους
τίτλους της παρούσας παραγράφου, µε την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. α) Η καταχώριση στο Σύστηµα των χρηµατοπιστωτι-
κών µέσων της παραγράφου 2 ή και των δικαιωµάτων επ’
αυτών γίνεται:
αα) από τον εκδότη των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή
ββ) από 
i) φορέα του Συστήµατος ή 
ii) άλλο πρόσωπο που παρέχει νόµιµα υπηρεσίες θεµα-

τοφύλακα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο
α΄ του ν. 3606/2007 σε κράτος - µέλος του ΕΟΧ, 
που κατέχει αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα (οι «υπο-

κείµενες αξίες») σε υλική ή άυλη µορφή µέσω λογαρια-
σµών τίτλων που τηρεί σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων, Κε-
ντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή άλλο θεµατοφύλακα υπό
µορφή πιστωτικού ιδρύµατος, ΕΠΕΥ ή άλλου φορέα που
αποτελεί αντικείµενο εποπτείας για την άσκηση της δρα-
στηριότητας αυτής σε κράτος - µέλος του ΕΟΧ (ο «Θε-
µατοφύλακας των υποκείµενων αξιών»). 
β) Τα ως άνω πρόσωπα, που καταχωρίζουν στο Σύστη-

µα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή δικαιώµατα επ’ αυτών κατά
τα ανωτέρω, αποτελούν τους εκδότες των τίτλων σε λο-
γιστική µορφή του Συστήµατος. 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ. εφαρ-
µόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αα΄ του στοιχεί-
ου α΄ της παραγράφου 3. 

5. Κατά την έκδοση των καταχωριζόµενων στο Σύστη-
µα, σε λογιστική µορφή τίτλων, της περίπτωσης ββ΄ του
στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, καθορίζεται εάν η κατα-
βολή των ληξιπρόθεσµων τόκων και κεφαλαίων των υπο-
κείµενων αξιών, θα γίνεται: α) από τον εκδότη των τίτ-
λων που εκδίδονται στο Σύστηµα ή β) απ’ ευθείας από
τον Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών, µέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαχειρίστριας του Συστήµα-
τος, στους οικείους λογαριασµούς των φορέων του Συ-
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στήµατος στους οποίους είναι καταχωρισµένοι οι τίτλοι
σε λογιστική µορφή που αντιστοιχούν στις υποκείµενες
αξίες. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ..

6. Ο κατά περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5 αποδίδει στους οικείους λο-
γαριασµούς του κάθε φορέα του Συστήµατος τους τό-
κους και το κεφάλαιο των οφειλοµένων τίτλων. Η κατά
τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των υπο-
χρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, του εκδότη των
τίτλων σε λογιστική µορφή, του Θεµατοφύλακα των υ-
ποκείµενων αξιών και του εκδότη των υποκείµενων α-
ξιών έναντι των δικαιούχων των τίτλων.

7. Δικαιούχοι των δικαιωµάτων που απορρέουν από
τους τίτλους που καταχωρίζονται και παρακολουθούνται
από το Σύστηµα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2
επ. του παρόντος άρθρου, έναντι του εκδότη τους ή, κα-
τά περίπτωση, του εκδότη των υποκείµενων αξιών, κα-
θώς και ως προς τον Θεµατοφύλακα των υποκείµενων α-
ξιών και κάθε τρίτο είναι οι δικαιούχοι των λογαριασµών
των φορέων που τηρούνται στο Σύστηµα κατά τις διατά-
ξεις των άρθρων 6 – 8 και του παρόντος. Προκειµένου
περί λογαριασµών επενδυτών, δικαιούχοι είναι οι επεν-
δυτές, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρ-
µοζοµένων αναλόγως και των διατάξεων των άρθρων
6 – 8 του παρόντος νόµου, του άρθρου 68 παρ. 3
του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), καθώς και του άρθρου 23
παρ. 4 και του άρθρου 12 παράγραφοι 10-11 του ν.
3606/2007 (Α΄ 195).

8. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του
παρόντος άρθρου, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτ-
λου του, στρεφόµενη µόνο κατά του φορέα του Συστή-
µατος, στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός του. Προκει-
µένου περί τίτλων της περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄
της παραγράφου 3, εάν ο εκδότης του τίτλου δεν έχει
εκπληρώσει τις κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 υ-
ποχρεώσεις του, οι δικαιούχοι των τίτλων, φορείς του
Συστήµατος και επενδυτές, έχουν αξίωση εκ του τίτλου
µόνο κατά του εκδότη του τίτλου. Προκειµένου περί τίτ-
λων της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄ της παραγρά-
φου 3, οι φορείς του Συστήµατος και, κατά περίπτωση, οι
επενδυτές, έχουν αξίωση στρεφόµενη µόνο κατά του
εκδότη της υποκείµενης αξίας ή, κατά περίπτωση, του
Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών, εφόσον ο εκδό-
της της υποκείµενης αξίας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώ-
σεις του ή ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών
δεν αποδίδει τα προσηκόντως καταβληθέντα σε αυτόν
από τον εκδότη κεφάλαια ή τόκους, αντιστοίχως, προς
πληρωµή των δικαιούχων των υποκείµενων αξιών.

9. α) Εάν ο εκδότης των υποκείµενων αξιών δεν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ληξι-
πρόθεσµων τόκων και κεφαλαίων, δεν ευθύνονται έναντι
των φορέων ή των επενδυτών ο εκδότης των τίτλων σε
λογιστική µορφή, ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων α-
ξιών ή η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο εκδότης των τίτλων σε
λογιστική µορφή, καθώς και, κατά περίπτωση, οι οικείοι
φορείς του Συστήµατος και οι επενδυτές έχουν ευθεία
αξίωση κατά του εκδότη των υποκείµενων αξιών. Ο εκ-
δότης των τίτλων σε λογιστική µορφή ασκεί τις αξιώσεις
ή συνδράµει στην άσκηση των αξιώσεων επί και εκ των
υποκείµενων αξιών για λογαριασµό των εκάστοτε τελι-
κών δικαιούχων.
β) Εάν ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών δεν

έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς καταβολή
στον εκδότη των τίτλων σε λογιστική µορφή των κεφα-
λαίων και τόκων, που αποδόθηκαν σε αυτόν από τον εκ-
δότη των υποκείµενων αξιών, προς πληρωµή των δικαι-
ούχων τους, ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική µορφή,
καθώς και οι οικείοι φορείς του Συστήµατος και οι επεν-
δυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά του Θεµατοφύλακα
των υποκείµενων αξιών, εφαρµοζοµένου και του τελευ-
ταίου εδαφίου του στοιχείου α΄ της παρούσας παραγρά-
φου. Δεν ευθύνονται έναντι των φορέων του Συστήµα-
τος ή των επενδυτών ο εκδότης των υποκείµενων αξιών,
ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική µορφή ή η Τράπεζα
της Ελλάδος.
γ) Επιφυλασσοµένων των ανωτέρω, εφαρµόζονται α-

ναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ.. 
10. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να τηρεί λογα-

ριασµούς τίτλων σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων για χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄
και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007, ελλήνων ή αλλοδαπών
εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε υλική ή άυλη µορφή ή δι-
καιώµατα επ’ αυτών. Ως προς τους τίτλους αυτούς δύνα-
ται:  αα) να εκδίδει στο Σύστηµα σε λογιστική µορφή τίτ-
λους που αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα στα εν λόγω υ-
ποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή τα δικαιώµατα επ’
αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ββ) να
καταχωρίζει τα δικαιώµατα εξ αυτών µε λογιστικές εγ-
γραφές στους λογαριασµούς τίτλων που τηρεί κατ’ ανά-
λογο εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου. 
β) Οι διατάξεις του παρόντος νόµου για την τήρηση και

µεταβίβαση τίτλων στο Σύστηµα, περιλαµβανοµένων
των διατάξεων για τα δικαιώµατα, τις αξιώσεις και την
προστασία των δικαιούχων των τίτλων, φορέων και ε-
πενδυτών, εφαρµόζονται και ως προς τους τίτλους της
περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄, καθώς και ως προς τα
δικαιώµατα της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄. Σε πε-
ρίπτωση µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων: αα) εκδότη υπο-
κείµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων που η Τράπεζα της
Ελλάδος κατέχει µέσω λογαριασµού σε Κεντρικό Μη-
τρώο Τίτλων ή σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή ββ) Κε-
ντρικού Μητρώου Τίτλων και Κεντρικού Αποθετηρίου
Τίτλων, ως προς τα υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει µέσω αυτών, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος λαµβάνει κάθε εύλογο πρόσφορο µέ-
τρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων και συµφερό-
ντων των δικαιούχων των υποκείµενων αξιών, όπως αυ-
τοί προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία
και στοιχεία της, σύµφωνα µε τις οδηγίες που λαµβάνει
από αυτούς, όπως δύναται να προσδιορίζεται µε Πράξεις
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 
γ) Ως προς τους τίτλους και τα δικαιώµατα επί χρηµα-

τοπιστωτικών µέσων της παρούσας παραγράφου, περι-
λαµβανοµένων και των δικαιωµάτων επί των υποκειµέ-
νων αξιών εφόσον εφαρµόζεται Ελληνικό Δίκαιο, εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 10 και
11 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 57Α τέ-
ταρτη παράγραφος του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος και της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του
ν. 3601/2007. 

11. Ειδικά θέµατα του παρόντος άρθρου, ενδεικτικώς
ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φορέων
και, εν γένει, ως προς την άσκηση των δικαιωµάτων που
απορρέουν από τους τίτλους του παρόντος άρθρου, και
λεπτοµέρειες επεκτάσεως του Συστήµατος ως προς τις
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κατηγορίες των τίτλων που θα εγγράφονται σε λογαρια-
σµούς του Συστήµατος κατά το παρόν άρθρο, δύνανται
να ρυθµίζονται µε Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.

12. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται πράξη του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, νοείται και πράξη
του νοµίµως υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένου οργάνου.

13. Απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήµου η εξόφλη-
ση των τόκων των κατά τον παρόντα νόµο εκδιδόµενων
δανείων του Δηµοσίου. Οµοίως απαλλάσσονται των τε-
λών χαρτοσήµου οι οµολογιακοί τίτλοι ή οµόλογα µε ρή-
τρα συναλλάγµατος ή άλλη ρήτρα, καθώς και η µεταβί-
βασή τους και η ενεχυρίασή τους.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν. 2198/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Το απόρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι του εκδότη των
τίτλων.»

4. Σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού
Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιά-
ταξη του ελληνικού χρέους, ουδεµία µεταβολή επέρχε-
ται στους λογαριασµούς τίτλων που τηρούνται στο Σύ-
στηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λο-
γιστική Μορφή που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλά-
δος (το Σύστηµα), όσον αφορά τους επιλέξιµους τίτ-
λους, µετά το πέρας της ηµέρας κατά την οποία δηµοσι-
εύεται η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου
για έγκριση της απόφασης των Οµολογιούχων. Εντολές
µεταβίβασης, ως προς τους επιλέξιµους τίτλους που
πρόκειται να ανταλλαγούν, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο
Σύστηµα και δεν έχουν εκτελεστεί µέχρι το πέρας της η-
µέρας δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργικού Συµ-
βουλίου, δεν ισχύουν πλέον ως προς το Σύστηµα και τα
συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν διµερώς για την εκκαθά-
ριση και το διακανονισµό των µεταξύ τους απαιτήσεων
και υποχρεώσεων. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παρα-
γράφου.

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 38 του
ν. 3871/2010 (Α΄ 141), µετά την περίπτωση η΄ προστίθε-
ται περίπτωση θ΄ ως εξής:

«(θ) προσδιορίζονται οι δαπάνες και τα έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού που δηµιουργούνται χωρίς
ταµειακή ροή και καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δι-
καιολογητικά για την εµφάνιση στα έσοδα και τα έξοδα
του Κρατικού Προϋπολογισµού.»

6. Η παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995, όπως α-
ντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 38 του ν. 3871/2010
(Α΄ 141), αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«5. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να ορίζεται η
πραγµατοποίηση των ανωτέρω δαπανών και εσόδων της
παραγράφου 4, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πα-
ρόντος νόµου.»

7. Στο άρθρο 15 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντι-
καταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 17 του ν. 3871/2010
(Α΄ 141), προστίθεται νέα παράγραφος 11, ως εξής:

«11. Για δαπάνες χρεολυσίων που αφορούν αγορά
χρέους λήξης µελλοντικών ετών και εξόφλησης βραχυ-
πρόθεσµου δανεισµού, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφο-
νται και αναλαµβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό
κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών
και δεν απαιτείται για την κατηγορία αυτή ψήφιση συ-
µπληρωµατικού προϋπολογισµού.»

8. Δαπάνες και έσοδα, µε ή χωρίς ταµειακή ροή, που
δηµιουργούνται στο πλαίσιο και κατά την υλοποίηση α-
ποφάσεων της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης της 26ης Οκτωβρίου 2011 για την αναδιάταξη του
ελληνικού δηµόσιου χρέους και την παροχή χρηµατοδο-
τικών διευκολύνσεων προς την Ελλάδα, ή αντίστοιχων
µεταγενέστερων αποφάσεων Συνόδων Κορυφής, καθώς
και την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου
µε οµόλογα νέας έκδοσης, τακτοποιούνται κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων του Δηµόσιου Λογιστικού. Οι ειδι-
κότερες διαδικασίες και κάθε αναγκαίο θέµα για την ε-
φαρµογή του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µε
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
Με όµοια απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, στα

πλαίσια εφαρµογής των ανωτέρω προγραµµάτων και για
την ολοκλήρωσή τους, µπορεί να παρέχεται εξουσιοδό-
τηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλο πι-
στωτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή εξωτερικού, να προ-
βαίνει ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµο-
σίου σε οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια η διαδικασία κρί-
νεται αναγκαία για την εκτέλεση του προγράµµατος, κα-
τά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 3
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολόγησης οµολόγων

και συµπλήρωση διατάξεων των νόµων 3863/2010 
και 2469/1997

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε
το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), προστίθεται νέο εδάφιο που έ-
χει ως εξής:

«Η ανταλλαγή οµολόγων από τον αρχικό κάτοχό τους
µε άλλους τίτλους, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµ-
µετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, θεω-
ρείται διακράτηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των αρχι-
κών οµολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο πρώ-
το εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»

2. Στο άρθρο 12 του ΚΦΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/
1994 (Α΄ 151), προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως ακο-
λούθως:

«14. Οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδί-
δονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρµογή προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έ-
χουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους τόκους
που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδει το Ελληνικό
Δηµόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν
από τα οµόλογα αυτά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατά-
ξεις της παραγράφου 11.»

3. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 24 του ΚΦΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994
(Α΄ 151), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται
και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδίδει το Ελληνικό
Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, η απόδοση των
οποίων συνδέεται µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρή-
τρες ΑΕΠ).»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38
του ΚΦΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατοµικές επι-
χειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγρα-

23



φο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κα-
τηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συναλ-
λαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γγ΄
έως ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 2396/1996 (Α΄ 73) και της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 (Α΄
178) ή από συναλλαγές σε προϊόντα του τελευταίου ε-
δαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 24 του ΚΦΕ, που διαπραγµατεύονται στην αγορά
παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό
χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωµένη αγο-
ρά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.» 

5.α) Στο άρθρο 105 του ΚΦΕ, οι παράγραφοι που προ-
στέθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του
ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ως παράγραφοι 15 και 16 αναριθ-
µούνται σε 16 και 17 αντίστοιχα.
β) Στο άρθρο 105 του ΚΦΕ, οι παράγραφοι 13, 14, 15,

16 και 17 , όπως αναριθµήθηκαν µε την προηγούµενη πε-
ρίπτωση, αναριθµούνται σε 14, 15, 16, 17 και 18 αντί-
στοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 13 που έχει ως
εξής:

«13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος
των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων
του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων, κατ’ ε-
φαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα α-
καθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που µε-
σολαβούν µέχρι τη λήξη των οµολόγων του Ελληνικού
Δηµοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενοµένης
από αυτή µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλα-
γή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτη-
σής τους.»

6. Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011
και µετά των τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νοµική µορ-
φή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το µέρος που ο-
φείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων οµο-
λόγων ή εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου
και οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων, συµψηφίζεται µε
το φόρο εισοδήµατος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα
οικονοµικά έτη από τη δηµιουργία του πιστωτικού υπο-
λοίπου, κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά. 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η απόφαση συµµετοχής ή µη των Φ.Κ.Α. σε πρόγραµ-
µα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου που βρί-
σκονται στο χαρτοφυλάκιό τους µε νέους τίτλους, κατ’
εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελλη-
νικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα
του Διοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., τα µέλη του ο-
ποίου, κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν υ-
πέχουν καµία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλ-
λη.»

8. Στο τέλος της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου
11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:

«Η απόφαση συµµετοχής ή µη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και
Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού
Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιά-
ταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην
αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή
του Κ.Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την ά-
σκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καµία ευ-
θύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.»

9. Η απόφαση συµµετοχής ή µη, ηµεδαπών εταιρειών
και λοιπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς
και ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, σε
πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσί-
ου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητι-
κό τους συµβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόµο
ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώ-
τατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκ-
κλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόµου ή καταστατι-
κού. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή του συλλογι-
κού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρµοδιό-
τητας αυτής, δεν υπέχουν καµιά ευθύνη ποινική, αστική,
διοικητική ή άλλη. 

Άρθρο 4
Σύσταση «Ταµείου Στήριξης Ασφαλιστικού 

Συστήµατος Α.Ε.»

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται ανώνυµη
εταιρεία αποκλειστικού σκοπού µε την επωνυµία «Τα-
µείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» (Ταµείο)
και καταρτίζεται το καταστατικό της. 
Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση πε-

ριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δη-
µοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία
µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο χωρίς α-
ντάλλαγµα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Το προϊόν της αξιοποίη-
σης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποι-
είται αποκλειστικά για την οικονοµική στήριξη του ασφα-
λιστικού συστήµατος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται
στο καταστατικό του. 
Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσί-

ου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτι-
κής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός ε-
άν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση που προβλέπε-
ται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1, που δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται
ειδικότερα ο σκοπός του Ταµείου και καθορίζονται τα θέ-
µατα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρ-
χονται σε αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και εγκρί-
νεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920
καταστατικό του Ταµείου, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα
τα θέµατα που προβλέπονται από την κείµενη για τις α-
νώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Το καταστατικό µπορεί να
τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης του Ταµείου, που εγκρίνεται µε από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφο-

ρούν την έδρα, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, την αύξη-
ση και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση
των µετοχών, τα δικαιώµατα των µετόχων, τη σύγκληση,
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου, τις
αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, τους πόρους του
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Ταµείου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση
της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοι-
κητικό Συµβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρω-
µατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προ-
βλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νο-
µοθεσία.

3. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ταµείου,
µε τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του Ταµείου, οι
θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσ-
ληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσω-
πικού, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά του προσό-
ντα και τα καθήκοντα που ασκεί, και ο πειθαρχικός έλεγ-
χος του προσωπικού καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 

4. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνι-

κής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες α-
νάθεσης µελετών και υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων
και εργασιών, προµηθειών, αγορών ακινήτων, µισθώσε-
ων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και
κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί α-
κινήτων. 

5. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών που προβλέπο-
νται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα
σχετικά θέµατα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
γενικές διατάξεις, επιφυλασσοµένων των διατάξεων για
το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έρ-
γων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει α-
πό τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατά-
ξεις του.
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Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θ. Πάγκαλος Ευάγ. Βενιζέλος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Δ. Ρέππας Α. Γιαννίτσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Στ. Δήµας Δ. Αβραµόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Α. Διαµαντοπούλου Γ. Κουτρουµάνης

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος Γ. Σταυρόπουλος

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Π. Καψής

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ. Γεννηµατά Φ. Σαχινίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Π. Οικονόµου Ι. Ραγκούσης

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σ. Ξυνίδης Ν. Σηφουνάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ. Αρβανιτόπουλος

Αριθµ. 37/11/2012
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεν-
νόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσί-
ου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας»

Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προβλέπο-
νται µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συµβάσεων Χρη-
µατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα Παραρτή-
µατά τους προσαρτώνται στον υπό ψήφιση νόµο:
α.i) Το Σχέδιο Σύµβασης µε τίτλο «Σύµβαση Διευκό-

λυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων», για την παροχή
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού
των τριάντα δισεκατοµµυρίων (30.000.000.000) Ευρώ,
µε σκοπό να χρηµατοδοτηθεί µέρος της εθελοντικής α-
νταλλαγής οµολόγων της Ελλάδας µε επενδυτές του ι-
διωτικού τοµέα.

ii) Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ. και
της Wilmington Trust (London) Limited, µε τίτλο «Σύµβα-
ση Συγχρηµατοδότησης», µε σκοπό να καθοριστούν για
την εκτέλεση της προαναφερόµενης Σύµβασης, το οφει-
λόµενο ποσό, οι πληρωµές και οι υποχρεώσεις, καθώς
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και ο τρόπος πληρωµής µέσω κοινού φορέα πληρωµής.
iii) Το Σχέδιο Σύµβασης µε τίτλο «Συµφωνία Διευκό-

λυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.)», για την παροχή χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέ-
ντε δισεκατοµµυρίων (35.000.000.000) Ευρώ, µε σκοπό
να παρασχεθεί στην Ελληνική Δηµοκρατία η δυνατότητα
να χρηµατοδοτήσει την ενδεχόµενη επαναγορά τίτλων
της που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστη-
µα µε τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.

iv) Το Σχέδιο Σύµβασης µε τίτλο «Διευκόλυνση απο-
πληρωµής Τόκων Οµολόγων», σχετικά µε την παροχή
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού
των πέντε δισεκατοµµυρίων επτακοσίων εκατοµµυρίων
(5.700.000.000) Ευρώ, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των
συσσωρευµένων τόκων οµολόγων µέχρι την ηµεροµηνία
εθελοντικής ανταλλαγής των οµολόγων.
β. Εγκρίνονται τα σχέδια:
i) του Μνηµονίου Συνεννόησης, µεταξύ της Ελληνικής

Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ,
το οποίο αποτελείται από:

- το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πο-
λιτικής,

- το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋ-
ποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, και

- το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης, µε τα παραρτή-
µατα και τους πίνακες που το συνοδεύουν.

ii) των Επιστολών Πρόθεσης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος προς:

- τον Πρόεδρο των κρατών - µελών της Ευρωζώνης,
τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το
Ευρώ, και τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Τ., η οποία θα συνοδεύε-
ται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης και

- το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (Δ.Ν.Τ.), η οποία θα
συνοδεύεται από το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατο-
πιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεν-
νόησης.
γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον: 
i) Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονοµικών να εκ-

προσωπήσουν την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογρά-
ψουν το εγκεκριµένο Σχέδιο του Μνηµονίου Συνεννόη-
σης και των Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης.

ii) Υπουργό Οικονοµικών να εκπροσωπήσει την Ελλη-
νική Δηµοκρατία και να υπογράψει τα εγκεκριµένα Σχέ-
δια των Συµβάσεων, καθώς και να εκπροσωπεί την Ελλη-
νική Δηµοκρατία και να υπογράφει τις ανά τρίµηνο ανα-
θεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης και τις αντίστοι-
χες Επιστολές Πρόθεσης προς τον Πρόεδρο των κρατών
- µελών της Ευρωζώνης, τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονοµικές και Νοµισµα-
τικές Υποθέσεις και το Ευρώ, τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Τ .
και το Δ.Ν.Τ.

iii) Διοικητή της ΤτΕ να εκπροσωπεί την ΤτΕ και να υ-
πογράφει τα εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβάσεων, καθώς
και τα εγκεκριµένα Σχέδια του Μνηµονίου Συνεννόησης
και των Επιστολών Πρόθεσης, καθώς και της ανά τρίµη-
νο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις α-
ντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης. 
δ. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφεροµέ-

νων Συµβάσεων κ.λπ.. (άρθρο 1)
2.α. Συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 10 του ν.

2198/1994 αναφορικά µε τη µετατροπή εντόκων γραµµα-

τίων, οµολόγων ή τίτλων οµολογιακών δανείων σε τίτ-
λους µε λογιστική µορφή.
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι, σε περίπτωση συνεχούς α-

δυναµίας λειτουργίας του Συστήµατος Λογιστικής Παρα-
κολούθησης Συναλλαγών, για χρονικό διάστηµα τουλά-
χιστον 14 ηµερών, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών εκδίδονται ενσώµατοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται
στους φορείς του Συστήµατος προς φύλαξη ή προς διά-
θεση στους δικαιούχους επενδυτές. Οι εν λόγω τίτλοι
δύνανται να εκδίδονται και υπό µορφή αποθετηρίων εγ-
γράφων.
β. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του

άρθρου 11 του ν. 2198/1994 αναφορικά µε την εισαγωγή
στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και τίτλων άλλων
εκδοτών πλην του Ελληνικού Δηµοσίου στα εξής, κατά
βάση, σηµεία:

i) Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής / καταχώρισης
στο Σ.Α.Τ., µε πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ των οριζό-
µενων χρηµατοπιστωτικών µέσων Ελλήνων ή αλλοδα-
πών εκδοτών, καθώς και των δικαιωµάτων επί των σχετι-
κών χρηµατοπιστωτικών µέσων.

ii) Προβλέπεται ότι:
- Ο κατά περίπτωση υπόχρεος, για την καταβολή των

τόκων και του κεφαλαίου των οφειλόµενων τίτλων, οφεί-
λει να αποδίδει αυτά στους οικείους λογαριασµούς του
εκάστοτε φορέα του Συστήµατος.

- Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβε-
ση των υποχρεώσεων αα) της ΤτΕ, ββ) του εκδότη των
τίτλων σε λογιστική µορφή, γγ) του Θεµατοφύλακα των
υποκείµενων αξιών και δδ) του εκδότη των υποκείµενων
αξιών, έναντι των δικαιούχων των τίτλων.

- Ο εκάστοτε επενδυτής, µε την επιφύλαξη των ειδικό-
τερων διατάξεων, έχει αξίωση εκ του τίτλου του, στρε-
φόµενη µόνο κατά του φορέα του Συστήµατος, στον ο-
ποίο τηρείται ο λογαριασµός του.

iii) Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο εκδότης των υπο-
κείµενων αξιών δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του για καταβολή των ληξιπρόθεσµων τόκων και κεφα-
λαίων, δεν ευθύνεται έναντι των φορέων ή των επενδυ-
τών ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική µορφή, ο Θεµα-
τοφύλακας των υποκείµενων αξιών ή η Τράπεζα της Ελ-
λάδος.
Ο εκδότης των προαναφερόµενων τίτλων, καθώς και

κατά περίπτωση, οι οικείοι φορείς του Συστήµατος και οι
επενδυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά του εκδότη των υ-
ποκείµενων αξιών. Το ίδιο συµβαίνει και επί του Θεµατο-
φύλακα των υποκείµενων αξιών, ο οποίος δεν έχει εκ-
πληρώσει την σχετική του υποχρέωση.

iv) Προβλέπεται ότι, η ΤτΕ δύναται να τηρεί λογαρια-
σµούς τίτλων σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό Α-
ποθετήριο Τίτλων για τα ανωτέρω χρηµατοπιστωτικά µέ-
σα Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί
σε υλική ή άϋλη µορφή ή δικαιώµατα επ’ αυτών.
Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων αα) εκ-

δότη υποκείµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων που η ΤτΕ
κατέχει µέσω λογαριασµού σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων
ή σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή ββ) Κεντρικού Μη-
τρώου Τίτλων και Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ως
προς τα υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα που η ΤτΕ
κατέχει µέσω αυτών, η ΤτΕ λαµβάνει κάθε εύλογο πρό-
σφορο µέτρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων και
συµφερόντων των δικαιούχων των υποκείµενων αξιών.
γ. Ορίζεται ότι, το απόρρητο επί των άυλων τίτλων δεν

ισχύει έναντι του εκδότη αυτών.
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δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων
του Ελληνικού Δηµοσίου, κατά εφαρµογή προγράµµα-
τος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ουδεµία
µεταβολή επέρχεται στους λογαριασµούς τίτλων που
τηρούνται στο Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών
επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή που διαχειρίζεται η ΤτΕ
κ.λπ.
ε. Συµπληρώνεται ο ν. 2362/1995 (Δηµόσιο Λογιστικό)

και προβλέπεται ότι: 
- Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών προσδιο-

ρίζονται οι δαπάνες και τα έσοδα του Κρατικού Προϋπο-
λογισµού που δηµιουργούνται χωρίς ταµειακή ροή και
καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για
την εµφάνιση στα έσοδα και τα έξοδα αυτού.

- Για δαπάνες χρεολυσίων που αφορούν αγορά χρέους
λήξης µελλοντικών ετών και εξόφλησης βραχυπρόθε-
σµου δανεισµού, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται και
αναλαµβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά το
χρόνο πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών και δεν α-
παιτείται για την κατηγορία αυτή ψήφιση συµπληρωµατι-
κού προϋπολογισµού.
στ. Ορίζεται ότι, δαπάνες και έσοδα, µε ή χωρίς ταµει-

ακή ροή, που δηµιουργούνται στο πλαίσιο και κατά την
υλοποίηση αποφάσεων της συνόδου κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 2011, για την ανα-
διάταξη του Ελληνικού δηµόσιου χρέους και την παροχή
χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων προς την Ελλάδα ή α-
ντίστοιχων µεταγενέστερων αποφάσεων Συνόδων Κο-
ρυφής, καθώς και την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνι-
κού Δηµοσίου µε οµόλογα νέας έκδοσης, τακτοποιού-
νται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δηµοσίου Λο-
γιστικού. Οι ειδικότερες διαδικασίες και κάθε αναγκαίο
θέµα, για την εφαρµογή των προαναφερόµενων, θα κα-
θορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών.
Με όµοια απόφαση, στα πλαίσια εφαρµογής των ανω-

τέρω προγραµµάτων και για την ολοκλήρωσή τους, µπο-
ρεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στην ΤτΕ ή οποιοδήπο-
τε άλλο πιστωτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή εξωτερικού,
να προβαίνει ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνι-
κού Δηµοσίου σε οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή διαδι-
κασία κρίνεται αναγκαία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
ή ειδικής διάταξης. (άρθρο 2)

3. Ρυθµίζονται θέµατα φορολόγησης των οµολόγων
που εκδίδονται στο πλαίσιο της αναδιάταξης του ελληνι-
κού χρέους. Επίσης καθορίζονται τα αρµόδια όργανα
των φορέων για την απόφαση συµµετοχής ή µη αυτών
σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµο-
σίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους. Ειδικότερα, ορίζεται ότι:
α. Η ανταλλαγή οµολόγων από τον αρχικό κάτοχο

τους µε άλλους τίτλους κατ’ εφαρµογή προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, θε-
ωρείται διακράτηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των αρ-
χικών οµολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 12 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος ( Κ.Φ.Ε., ν.2238/1994), δηλ.
για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των τόκων
οµολογιακών δανείων µε διάρκεια ίση ή µεγαλύτερη των
δύο (2) ετών, εφόσον διακρατούνται από τον αρχικό κά-
τοχο των τίτλων. 
β. Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Ε.,

σύµφωνα µε την οποία, οι τόκοι που προκύπτουν από ο-
µόλογα που εκδίδονται από το Ε.Τ.Χ.Σ., κατ’ εφαρµογή

προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελλη-
νικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση
µε τους τόκους που προκύπτουν από οµόλογα που εκδί-
δει το Ελληνικό Δηµόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους
που προκύπτουν από τα οµόλογα αυτά εφαρµόζονται α-
νάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 11 του ίδιου άρ-
θρου (περί απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος των τό-
κων οµολογιακών δανείων µε διάρκεια ίση ή µεγαλύτερη
των δύο (2) ετών που διακρατούνται από τον αρχικό κά-
τοχο τους). 
γ. Στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε το εισόδηµα α-

πό κινητές αξίες, προστίθεται διάταξη, σύµφωνα µε την
οποία, ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοού-
νται και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδίδει το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετο-
χής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους η απόδοση
των οποίων συνδέεται µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ρήτρες ΑΕΠ).
Επίσης ορίζεται ότι, τα κεφαλαιακά κέρδη που απο-

κτούν ατοµικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι της παρ. 4 του
άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (προσωπικές εταιρείες, κοινωνίες α-
στικού δικαίου κ.λπ.) που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγο-
ρίας, από συναλλαγές και στην ανωτέρω κατηγορία πα-
ράγωγων προϊόντων, που διαπραγµατεύονται στην αγο-
ρά παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε αλλο-
δαπό χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωµένη
αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, για ό-
σο χρόνο τα κέρδη αυτά εµφανίζονται σε λογαριασµό ει-
δικού αποθεµατικού.
δ. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των

νοµικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του
Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισµών κ.λπ.) από την α-
νταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρι-
κών οµολόγων, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετο-
χής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε
ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστι-
κών περιόδων που µεσολαβούν µέχρι τη λήξη των οµο-
λόγων του Ελληνικού Δηµοσίου που δόθηκαν σε ανταλ-
λαγή, αρχής γενοµένης από αυτή µέσα στην οποία
πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρ-
τητα από το χρόνο διακράτησής τους.
ε. Προβλέπεται η µεταφορά προς συµψηφισµό µε το

φόρο εισοδήµατος τυχόν πιστωτικού υπολοίπου από δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους
2011 και µετά των τραπεζών, κατά το µέρος που οφείλε-
ται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων οµολόγων
ή εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου και οµο-
λόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων διαδοχικώς στα πέντε
(5) επόµενα οικονοµικά έτη από τη δηµιουργία του πι-
στωτικού υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που αποµένει
κάθε φορά.
στ. Ορίζονται τα αρµόδια όργανα των Φορέων Κοινω-

νικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), του Κοινού Κεφαλαίου Νοµι-
κών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φο-
ρέων (Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ.), των ηµεδαπών εταιρειών
και λοιπών ν.π.ι.δ., καθώς και των ηµεδαπών ν.π.δ.δ., για
την απόφαση συµµετοχής ή µη αυτών σε πρόγραµµα α-
νταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, κατ΄ εφαρ-
µογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους και προβλέπεται ότι, τα µέλη και στελέχη των
οργάνων αυτών δεν υπέχουν, κατά την άσκηση της ανω-
τέρω αρµοδιότητας, καµία ποινική, αστική, διοικητική ή
άλλη ευθύνη. (άρθρο 3)

4.α. Προβλέπεται η σύσταση, µε κ.υ.α., ανώνυµης εται-
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ρείας αποκλειστικού σκοπού µε την επωνυµία «Ταµείο
Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» (Ταµείο) και η
κατάρτιση του καταστατικού της. 
Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση πε-

ριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δη-
µοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία
µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο, χωρίς α-
ντάλλαγµα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Το προϊόν της αξιοποίη-
σης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, χρησιµο-
ποιείται αποκλειστικά για την οικονοµική στήριξη του α-
σφαλιστικού συστήµατος, όπως ειδικότερα προσδιορίζε-
ται στο καταστατικό του. 
Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσί-

ου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτι-
κής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην απόφαση σύστασης του. 
β. Με την απόφαση σύστασης του Ταµείου προσδιορί-

ζεται ειδικότερα ο σκοπός αυτού και καθορίζονται τα θέ-
µατα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρ-
χονται σε αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και εγκρί-
νεται το καταστατικό του, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα
τα θέµατα που προβλέπονται από την κείµενη για τις α-
νώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Το καταστατικό µπορεί να
τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης του Ταµείου, που εγκρίνεται µε από-
φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφο-

ρούν την έδρα, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, την αύξη-
ση και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση
των µετοχών, τα δικαιώµατα των µετόχων, τη σύγκληση,
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου, τις
αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλί-
ου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, τους πόρους του
Ταµείου, κ.λπ.
γ. Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Τα-

µείου, ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό του Συµ-
βούλιο και εγκρίνεται µε κ.υ.α., καθορίζονται η διάρθρω-
ση του Ταµείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προ-
σόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως α-
ποδοχές του προσωπικού, καθώς και ο πειθαρχικός έ-
λεγχος αυτού. 
δ. Με κανονισµό που καταρτίζεται όπως και ο εσωτερι-

κός κανονισµός λειτουργίας, καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες ανάθεσης µελετών και υπηρεσιών και εκτέ-
λεσης έργων και εργασιών, προµηθειών, αγορών ακινή-
των, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσε-
ων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δι-
καιώµατος επί ακινήτων. 
ε. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση

νόµου. (άρθρα 4-5)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-

κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ανάληψη νέων υποχρεώσεων µέχρι συνολικού πο-
σού 30.000.000.000 Ευρώ, πλέον των αναλογούντων τό-
κων, που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση, µε σκο-

πό τη χρηµατοδότηση µέρους της εθελοντικής ανταλλα-
γής οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου.
Παράλληλα, αναµένεται να επέλθει µείωση του Δηµο-

σίου Χρέους, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το συ-
νολικό ποσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που
θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελλη-
νικού Χρέους. (Εκτιµάται ότι, το συνολικό ποσό ονοµα-
στικής αξίας των οµολόγων που θα ενταχθούν στη διαδι-
κασία θα ανέλθει στο ποσό των 200.000.000.000 Ευρώ,
ενώ η συνολική αξία των νέων τίτλων που θα εκδοθούν
για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι της τά-
ξεως των 70.000.000.000 Ευρώ). (άρθρο 1)

2. Προσωρινή αύξηση Δηµοσίου Χρέους µέχρι του πο-
σού των 35.000.000.000 Ευρώ, από τις δανειακές συµβά-
σεις µε σκοπό τη δυνατότητα της Ελλάδας να επαναγο-
ράσει τίτλους που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο
ευρωσύστηµα, µε τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ..
Η ανωτέρω αύξηση του Δηµοσίου Χρέους συνεπάγε-

ται ισόποση αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου.
(άρθρο 1). Ο µηχανισµός αυτός θα λειτουργήσει µέχρι
την ολοκλήρωση του PSI.

3. Αύξηση Δηµοσίου Χρέους µέχρι του ποσού των
5.700.000.000 Ευρώ, από τη δανειακή σύµβαση µε σκο-
πό την εξυπηρέτηση των δεδουλευµένων τόκων, µέχρι
την ηµεροµηνία ανταλλαγής των οµολόγων. (άρθρο 1)

4. Δαπάνη, από τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας απο-
κλειστικού σκοπού µε την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Α-
σφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.», το ύψος της οποίας ε-
ξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη
συστήσει. (άρθρο 4)

5. Απώλεια εσόδων, από τις θεσπιζόµενες φοροαπαλ-
λαγές στα πλαίσια ανταλλαγής οµολόγων του Ελληνι-
κού Δηµοσίου. (άρθρο 3)

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και ν.π.δ.δ.

Μείωση περιουσίας του Δηµοσίου και ν.π.δ.δ., από τη
µεταβίβαση στο συνιστώµενο «Ταµείο Στήριξης Ασφαλι-
στικού Συστήµατος Α.Ε.» περιουσιακών τους στοιχείων
χωρίς αντάλλαγµα, µε αντίστοιχη αύξηση εσόδων των α-
σφαλιστικών φορέων. (άρθρο 4)

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

O Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεν-
νόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσί-
ου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
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προκαλούνται, επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Ανάληψη νέων υποχρεώσεων µέχρι συνολικού πο-
σού 30.000.000.000 Ευρώ, πλέον των αναλογούντων τό-
κων, που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση, µε σκο-
πό τη χρηµατοδότηση µέρους της εθελοντικής ανταλλα-
γής οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου.
Παράλληλα, αναµένεται να επέλθει µείωση του Δηµο-

σίου Χρέους, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το συ-
νολικό ποσό της ονοµαστικής αξίας των οµολόγων που
θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελλη-
νικού Χρέους. (Εκτιµάται ότι, το συνολικό ποσό ονοµα-
στικής αξίας των οµολόγων που θα ενταχθούν στη διαδι-
κασία θα ανέλθει στο ποσό των 200.000.000.000 Ευρώ,
ενώ η συνολική αξία των νέων τίτλων που θα εκδοθούν
για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι της τά-
ξεως των 70.000.000.000 Ευρώ). (άρθρο 1)

2. Προσωρινή αύξηση Δηµοσίου Χρέους µέχρι του πο-
σού των 35.000.000.000 Ευρώ, από τις δανειακές συµβά-
σεις µε σκοπό τη δυνατότητα της Ελλάδας να επαναγο-
ράσει τίτλους που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο
ευρωσύστηµα, µε τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.
Η ανωτέρω αύξηση του Δηµοσίου Χρέους συνεπάγε-

ται ισόποση αύξηση του χαρτοφυλακίου του Δηµοσίου.
(άρθρο 1). Ο µηχανισµός αυτός θα λειτουργήσει µέχρι
την ολοκλήρωση του PSI.

3. Αύξηση Δηµοσίου Χρέους µέχρι του ποσού των
5.700.000.000 Ευρώ, από τη δανειακή σύµβαση µε σκο-
πό την εξυπηρέτηση των δεδουλευµένων τόκων, µέχρι
την ηµεροµηνία ανταλλαγής των οµολόγων. (άρθρο 1) 

4. Δαπάνη, από τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας απο-
κλειστικού σκοπού µε την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Α-
σφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.», το ύψος της οποίας ε-
ξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη
συστήσει. (άρθρο 4)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώ-

σεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. Απώλεια εσόδων, από τις θεσπιζόµενες φοροαπαλ-

λαγές στα πλαίσια ανταλλαγής οµολόγων του Ελληνι-
κού Δηµοσίου. (άρθρο 3)
Η απώλεια αυτή θα αναπληρωθεί από τη µείωση του

δηµοσίου χρέους που συνεπάγεται η αναδιάρθρωση αυ-
τού. 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος
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