
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόµου «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων,
εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε
συµφωνία των Οµολογιούχων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενική παρουσίαση 

Τα τελευταία τρία χρόνια, η χώρα αντιµετωπίζει την
πιο σοβαρή οικονοµική κρίση στην πρόσφατη ιστορία
της. Η ραγδαία επιδείνωση των δηµοσίων οικονοµικών ε-
κτόξευσε το κόστος δανεισµού της σε απαγορευτικά ε-
πίπεδα, µε αποτέλεσµα η χώρα να αποκλειστεί από τις
διεθνείς αγορές, και διόγκωσε το δηµόσιο χρέος σε πο-
λύ υψηλά επίπεδα. 
Η Χώρα και οι πολίτες της κατέβαλαν τεράστια προ-

σπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντοµο χρονι-
κό διάστηµα. Η προσπάθεια εξυγίανσης των δηµόσιων
οικονοµικών και µείωσης του ελλείµµατος προσέκρουσε
στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας,
η οποία ταλανίζει τη Χώρα, µειώνοντας τα έσοδα σε
σχέση µε τα εκάστοτε προσδοκώµενα και αυξάνοντας
το δηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
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 πα-
γκόσµιας οικονοµικής ανασφάλειας καθίσταται πλέον ε-
πικίνδυνη εάν δεν ληφθούν αµέσως µέτρα προς την κα-
τεύθυνση της ελάφρυνσής του.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, επιβάλλεται µια ουσιαστική

αναδιάταξη του δηµόσιου χρέους για να καταστεί το δη-
µόσιο χρέος βιώσιµο τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µα-
κροπρόθεσµα. Η έλλειψη µιας τέτοιας αναδιάταξης θα
είχε απρόβλεπτες συνέπειες για την ελληνική οικονοµία
και τον ελληνικό λαό, τους πιστωτές και το ευρύτερο
διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Στην περίπτωση
που η Ελλάδα αδυνατούσε να συνεχίσει πληρωµές, οι
πιστωτές θα έχαναν σχεδόν το συνολικό µέρος, αν όχι
όλη την αξία των επενδύσεών τους, γεγονός που θα α-
παιτούσε την άµεση στήριξη ορισµένων πιστωτών από
τις εθνικές κυβερνήσεις. Η µετάδοση των συνεπειών θα
επιδείνωνε την κρίση χρέους σε άλλα δηµοσιονοµικά α-
δύναµα κράτη της Ευρωζώνης. Οι δυσµενείς συνέπειες
θα ήταν απρόβλεπτες για την ευρωπαϊκή και παγκόσµια
οικονοµία.
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 τις συνεισφο-
ρές των δηµοσιονοµικά υγιών κρατών της Ευρωζώνης.
Επί αυτής της αρχής τριµερούς χρηµατοδότησης του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής ενός κρά-
τους - µέλους της Ευρωζώνης, η οποία αδυνατεί να προ-
σφύγει 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.
Οι ρυθµίσεις που προτείνονται σκοπούν στη διασφάλι-

ση µιας οµοιόµορφης και αποτελεσµατικής αναδιάταξης
του ελληνικού χρέους σε βιώσιµα επίπεδα µε τη συµµε-
τοχή των ιδιωτών, σύµφωνα µε την απόφαση της Συνό-
δου των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτω-
βρίου. Ειδικότερα, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, που
αντλούν από τη διεθνή πρακτική, θεσµοθετούνται οργα-
νωµένες και αποτελεσµατικές διαδικασίες (Κανόνες
Συλλογικής Δράσης), µε την εφαρµογή των οποίων, Ο-
µολογιούχοι µπορούν να αποφασίζουν την αναπροσαρ-
µογή του δηµόσιου χρέους, συµφωνώντας στην τροπο-
ποίηση τίτλων που κατέχουν. Ανάλογες διαδικασίες προ-
βλέπονται σε αντίστοιχες ρήτρες που συνοµολογούνται
σε τίτλους δανεισµού, από τα τέλη του 19ου αιώνα ως
µηχανισµός διασφάλισης της οργανωµένης και αποτελε-
σµατικότερης προστασίας των συλλογικών συµφερό-
ντων των δανειστών και της βιωσιµότητας του χρέους
του οφειλέτη. Σήµερα τέτοιες διαδικασίες χρησιµοποι-
ούνται ευρέως σε κρατικούς και εταιρικούς τίτλους δα-
νεισµού, και έχουν αναγνωριστεί ως ένας από τους εν-
δεδειγµένους τρόπους διαχείρισης κρίσεων χρέους ο-
φειλετών.
Τον Νοέµβριο του 2010, οι Υπουργοί Οικονοµικών της

Ευρωζώνης αποφάσισαν την υποχρεωτική θεσµοθέτηση
αντίστοιχων διαδικασιών συλλογικής δράσης στην νοµο-
θεσία των κρατών µελών, ως µέσο διασφάλισης της χρη-
µατοοικονοµικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Η δέ-
σµευση αυτή επιβεβαιώθηκε µε την απόφαση των Αρχη-
γών κρατών µελών της Ευρωζώνης στη συνάντησή τους
κατά την 11η Μαρτίου 2011 και µε την απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου κατά τη Σύνοδο της 24-25ης Μαρ-
τίου 2011. Η εισαγωγή διαδικασιών συλλογικής δράσης
έχει προγραµµατιστεί να ισχύσει υποχρεωτικά για τους
τίτλους που εκδίδονται από όλα τα κράτη - µέλη της Ευ-
ρωζώνης εντός του 2013.
Μέχρι σήµερα ωστόσο, δεν έχουν θεσµοθετηθεί οµοι-

όµορφοι κανόνες συλλογικής δράσης για τίτλους εκδο-
θέντες ή εγγυηµένους από το Ελληνικό Δηµόσιο που
διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Λόγω της επιτακτικής
και άµεσης ανάγκης για την αναδιάταξη του δηµόσιου
χρέους, οι προτεινόµενες διατάξεις προσφέρουν στους
κατόχους τίτλων, τη δυνατότητα να αποφασίζουν µε
συλλογικές διαδικασίες την τροποποίηση των τίτλων αυ-
τών.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις προβλέπουν ότι οι αποφά-

σεις ενισχυµένης πλειοψηφίας συνολικού ανεξόφλητου
κεφαλαίου όλων των επιλέξιµων τίτλων, δεσµεύουν το



σύνολο των κατόχων των επιλέξιµων τίτλων και εφαρ-
µόζονται σε όλους τους επιλέξιµους τίτλους. Η καθολική
και οµοιόµορφη δέσµευση της απόφασης, ως προς ό-
λους τους κατόχους και ως προς όλους τους επιλέξι-
µους τίτλους, µε έρεισµα την αρχή της πλειοψηφίας,
διασφαλίζει ότι, τυχόν µειοψηφία Οµολογιούχων, δεν θα
καρπωθεί δυσανάλογα οφέλη εις βάρος της ενισχυµέ-
νης πλειοψηφίας.
Τέλος, τονίζεται ότι, οι προτεινόµενες διατάξεις σκο-

πούν στην εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και στην
προστασία του γενικού συµφέροντος, ήτοι τη διάσωση
του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού της χώρας, και α-
ποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου και κανόνες ά-
µεσης εφαρµογής (lois d΄application immediate/lois de
police, overriding mandatory provisions, Eingriffsnormen)
κατά την έννοια του άρθρου 9 του Κανονισµού 593/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης Ιουνίου 2008 (ΕL.177).

Β. Ειδικότερα: 

Επί του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόµου:   

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου Πρώ-
του δίδονται οι έννοιες των όρων που απαντώνται στις
διατάξεις του άρθρου και οριοθετείται το κατ’ αρχήν πε-
δίο εφαρµογής του: 
α) Ως «τίτλος» νοείται κάθε τίτλος δανεισµού, που εκ-

δόθηκε ή την πληρωµή του οποίου εγγυήθηκε το Ελληνι-
κό Δηµόσιο, όπως Οµόλογο ή Οµολογιακό δάνειο, σε
φυσική ή άυλη µορφή. Από την οριοθέτηση της έννοιας
του τίτλου προκύπτει το κατ’ αρχήν πεδίο εφαρµογής
των κανόνων που εισάγονται µε τις προτεινόµενες δια-
τάξεις, µε την θέσπιση τεσσάρων προϋποθέσεων εφαρ-
µογής τους:

i) Ο «τίτλος» να διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ως
«διέπον δίκαιο» νοείται το δίκαιο που είναι τελικώς ε-
φαρµοστέο στις διαφορές από τον τίτλο, το οποίο πρέ-
πει να είναι το ελληνικό δίκαιο, είτε επειδή προβλέφθηκε
ρητά κατά την έκδοση του τίτλου δανεισµού, είτε επειδή
είναι τελικώς το εφαρµοστέο εν προκειµένω δίκαιο επει-
δή το αλλοδαπό δίκαιο που ορίσθηκε κατά την έκδοση
του τίτλου οδηγεί στην εφαρµογή του ελληνικού δικαίου
όσον αφορά την τροποποίηση των όρων εκδόσεώς του.

ii) Ο  εκδότης του τίτλου να είναι το Ελληνικό Δηµόσιο
ή, αν εκδότης δεν είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, το τελευ-
ταίο να έχει εγγυηθεί την πληρωµή του τίτλου.

iii) Ο τίτλος να είχε αρχική διάρκεια κατά τον χρόνο
πρώτης έκδοσής του, µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών
και

iv) Η ηµεροµηνία έκδοσης του τίτλου να προηγείται
της 31ης Δεκεµβρίου 2011.  
β) Ως «επιλέξιµος τίτλος» νοείται κάθε τίτλος που ορί-

ζεται σε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και σε
πρόσκληση του Ελληνικού Δηµοσίου, (η οποία εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συµβουλίου από
τον ΟΔΔΗΧ). Η διαδικασία που θεσπίζεται µε τις προτει-
νόµενες ρυθµίσεις εφαρµόζεται µόνο επί αυτών των επι-
λέξιµων τίτλων και όχι επί όλων των εκδοθέντων από το
Ελληνικό Δηµόσιο τίτλων ή των εγγυηθέντων από αυτό.
Είναι προφανές ότι στο Υπουργικό Συµβούλιο εναπόκει-
ται, λόγω της εθνικής σηµασίας της αποφάσεως και του
υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος του οποίου την προ-
στασία η απόφαση σκοπεί, η κρίση και απόφαση επιλο-

γής των τίτλων επί των οποίων µέλλεται να εφαρµο-
στούν οι κανόνες τροποποίησης που εισάγονται. Η από-
φαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µε την οποία προβλέ-
πεται από τις προτεινόµενες διατάξεις να επιλεγούν οι
τίτλοι δανεισµού επί των οποίων θα εφαρµοσθούν οι Κα-
νόνες τροποποίησης, θα λάβει χώρα σε συνέχεια µείζο-
νος πολιτικής αποφάσεως που λήφθηκε κατά την Σύνο-
δο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011. Σύµφωνα µε την
απόφαση αυτή, «Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα (PSI)
έχει ζωτικό ρόλο στην εδραίωση της βιωσιµότητας του
ελληνικού χρέους. Συνεπώς χαιρετίζουµε την τρέχουσα
συζήτηση µεταξύ της Ελλάδος και των ιδιωτών επενδυ-
τών της για την εξεύρεση λύσης για εµβάθυνση της συµ-
µετοχής του ιδιωτικού τοµέα.  Από κοινού µε ένα φιλό-
δοξο πρόγραµµα για την ελληνική οικονοµία, η συµµετο-
χή του ιδιωτικού τοµέα αναµένεται να διασφαλίσει την
αποµείωση της σχέσης του ελληνικού χρέους προς το Α-
ΕΠ µε στόχο να φτάσει το 120% έως το 2020. Προς το
σκοπό αυτό, καλούµε την Ελλάδα, τους ιδιώτες επενδυ-
τές και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να διαµορφώσουν ε-
θελοντική ανταλλαγή οµολόγων µε ονοµαστική µείωση
του 50% επί του θεωρητικού ελληνικού χρέους που κα-
τέχουν ιδιώτες επενδυτές. Τα κράτη - µέλη της ευρωζώ-
νης θα συνεισφέρουν στη δέσµη PSI ποσό ύψους 30 δισ.
ευρώ. Στη βάση αυτή, ο επίσηµος τοµέας είναι έτοιµος
να παράσχει πρόσθετη χρηµατοδότηση του προγράµµα-
τος ύψους έως 100 δισ. ευρώ µέχρι το 2014, συµπερι-
λαµβανοµένης της απαιτούµενης ανακεφαλαιοποίησης
των ελληνικών τραπεζών. Το νέο πρόγραµµα θα πρέπει
να συµφωνηθεί έως το τέλος του 2011 και η ανταλλαγή
οµολόγων να εφαρµοσθεί στις αρχές του 2012. Καλούµε
το ΔΝΤ να συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηµατοδότη-
ση του νέου ελληνικού προγράµµατος.».
Ο δηµόσιος τοµέας (ΕΕ, ΕΚΤ) έχει επιδείξει την υπο-

στήριξή του στο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της ελλη-
νικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένης της δέσµευσης
ποσού 30 δις ευρώ για την αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους που κατέχουν πιστωτές του ιδιωτικού τοµέα, και,
µέσω του Ευρωσυστήµατος και του προγράµµατος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για παρέµβαση στις α-
γορές οµολόγων, απέδειξε τη δέσµευσή του για σταθε-
ρότητα του Ευρωπαϊκού χρηµατοοικονοµικού τοµέα.
Στo πλαίσιο της πραγµατοποίησης των εν λόγω δε-

σµεύσεων και εν αναµονή της ανταλλαγής που θα προ-
ταθεί στους πιστωτές του ιδιωτικού τοµέα, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα µέλη του Ευρωσυστήµα-
τος έχουν προβεί σε ειδικές συµφωνίες µε την Ελλάδα,
ώστε να αποφευχθεί να τεθεί σε κίνδυνο η αποστολή και
ο θεσµικός ρόλος τους, και ο ρόλος της  Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας στη διαµόρφωση της νοµισµατικής
πολιτικής όπως προκύπτει από τη Συνθήκη.  
γ) Ως «ανεξόφλητο κεφάλαιο», ορίζεται το κεφάλαιο

ενός επιλέξιµου τίτλου που δεν έχει εξοφληθεί προσδιο-
ριζόµενο σύµφωνα µε τους όρους του επιλέξιµου τίτλου
κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκληση· και
τούτο γιατί υπάρχουν τίτλοι µε ρήτρες πληθωρισµού (in-
flation linked bonds) και τίτλοι που έχουν εκδοθεί κάτω α-
πό την ονοµαστική αξία µε µηδενικά τοκοµερίδια (zero
coupon), για τους οποίους ο υπολογισµός του κεφαλαίου
προσδιορίζεται από τους όρους του τίτλου. Ως «συνολι-
κό ανεξόφλητο κεφάλαιο» νοείται το συνολικό άθροισµα
όλων των ανεξόφλητων κεφαλαίων όλων των επιλέξι-
µων τίτλων που ορίζονται σε πρόσκληση της παραγρά-
φου 2, ανεξάρτητα από τη σειρά, διάρκεια, το επιτόκιο ή
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άλλα επιµέρους χαρακτηριστικά των επιλέξιµων τίτλων.
δ) Υπό την έννοια της «τροποποίησης», καλύπτεται

κάθε πιθανή αλλαγή των όρων των επιλέξιµων τίτλων (ό-
πως ενδεικτικά: χρόνος εξόφλησης, τόκος, κεφάλαιο
κλπ), η προσθήκη όρων σε όλους ή σε κάποιους από
τους επιλέξιµους τίτλους, καθώς και η ανταλλαγή ενός η
περισσότερων επιλέξιµων τίτλων µε έναν ή περισσότε-
ρους νέους τίτλους. Δεν προβλέπεται ότι η τροποποίηση
πρέπει να είναι κοινή/ίδια για όλους τους επιλέξιµους
τίτλους.
ε) Ως «νέος τίτλος», νοείται οµόλογο, οµολογιακό δά-

νειο, άλλος τίτλος δανεισµού ή εγγύηση, ή χρηµατοοι-
κονοµικό µέσο, σε φυσική ή άυλη µορφή, ή άλλο ισοδύ-
ναµο των ανωτέρω για τις ανάγκες εφαρµογής αλλοδα-
πών κανονισµών, ο οποίος ανταλλάσσεται µε έναν ή πε-
ρισσότερους επιλέξιµους τίτλους που τροποποιούνται
των οποίων εκδότης δεν είναι απαραίτητο να είναι το
Ελληνικό Δηµόσιο. Και τούτο διότι, σχεδιάζεται, στα
πλαίσια του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικο-
νοµίας από τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και τον Προσωρινό
Μηχανισµό Στήριξης (EFSF) να εκδοθούν τίτλοι του
EFSF, οι οποίοι θα δοθούν σε ανταλλαγή επιλέξιµων τίτ-
λων. Αν ο νέος τίτλος είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο επι-
τρέπεται η απόδοση του να συνδέεται µε το ΑΕΠ.  Δύνα-
ται λοιπόν το Ελληνικό Δηµόσιο να προσφέρει νέους τίτ-
λους υπό τη µορφή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε ρή-
τρες ανάπτυξης. Επίσης, προβλέπεται ότι νέος τίτλος
µπορεί να είναι οτιδήποτε είναι ισοδύναµο των ανωτέρω
για έναν ή περισσότερους επιλέξιµους τίτλους, για ανά-
γκες εφαρµογής αλλοδαπών κανονισµών, συµπεριλαµ-
βανοµένου κανονισµών προστασίας χρηµαταγοράς ή ε-
πενδυτών της αλλοδαπής.
στ) Ως «Οµολογιούχος», νοείται, για όσους τίτλους

παρακολουθούνται από το Σύστηµα, ο φορέας του Συ-
στήµατος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2198/1994 (Α’43),
στους λογαριασµούς του οποίου, στο Σύστηµα, εµφανί-
ζονται επιλέξιµοι τίτλοι. Σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 6 του ν.2198/1994, οι φορείς που µετέχουν
στο Σύστηµα, είναι νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, οριζόµενα
είτε κατά κατηγορίες, είτε ονοµαστικά, µε Πράξεις του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύµφωνα µε την
παράγραφο 7, στο Σύστηµα τηρούνται για κάθε φορέα
χωριστοί λογαριασµοί, αφ’ ενός µεν για τους τίτλους ιδί-
ου χαρτοφυλακίου, αφ’ ετέρου δε για εκείνους του χαρ-
τοφυλακίου επενδυτών-πελατών του φορέα. Ο λογαρια-
σµός χαρτοφυλακίου επενδυτών κάθε φορέα, τηρείται
συγκεντρωτικά για όλους τους επενδυτές του φορέα.
Ως Οµολογιούχος νοείται για όσους τίτλους δεν παρα-

κολουθούνται από το Σύστηµα: αα) για το οµολογιακό
δάνειο µε ενσώµατες ανώνυµες οµολογίες κατά την πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003, ο κοµιστής
του τίτλου κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρό-
σκληση, ββ) για το οµολογιακό δάνειο µε ενσώµατες ο-
νοµαστικές οµολογίες κατά την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 1 του ν.3156/2003, ο δικαιούχος που αναγράφεται
στον τίτλο και γγ) για το οµολογιακό δάνειο µε άυλες ο-
µολογίες, αυτός υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί ονοµαστι-
κή βεβαίωση σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου
1 του ν. 3156/2003, κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται
στην πρόσκληση.
ζ) Ως «Διαχειριστής της Διαδικασίας», νοείται η Τρά-

πεζα της Ελλάδος και τούτο για δύο κυρίως λόγους:
αφ’ ενός µεν λόγω της λειτουργικής της ανεξαρτησίας,

ως κεντρικής τράπεζας που διασφαλίζει τη διαφάνεια
και την ίση µεταχείριση των Οµολογιούχων, αφ’ ετέρου
δε διότι, ως Διαχειριστής του Συστήµατος Λογιστικής
Παρακολούθησης Συναλλαγών του ν. 2198/1994, µπορεί
να εγγυηθεί την αποτελεσµατική, ταχεία και ακριβή ε-
φαρµογή της Διαδικασίας που θεσπίζεται µε τις προτει-
νόµενες διατάξεις.
η) Ως «επενδυτής» νοείται:
i) για τίτλους που παρακολουθούνται από το Σύστηµα,

ο επενδυτής που έχει αξίωση επί ή εκ του τίτλου, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρ-
θρου 6 και των άρθρων 7 και 8 του ν. 2198/1994. Όπως
προκύπτει από τα παραπάνω, επενδυτής, εφόσον έχει α-
ξίωση εκ η επί του τίτλου, µπορεί να είναι οποιοδήποτε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου.

ii) για τίτλους που δεν παρακολουθούνται από το Σύ-
στηµα, ως επενδυτής νοείται ο Οµολογιούχος κατά τις
υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης στ΄ της πα-
ραγράφου 1.
θ) Ως «συµµετοχή» στη διαδικασία λήψεως αποφάσε-

ως της παραγράφου 2 νοείται, αποκλειστικά, µόνο η θε-
τική ή η αρνητική ψήφος Οµολογιούχου κατά τη διαδικα-
σία αυτή για συγκεκριµένο ποσό ανεξόφλητου κεφαλαί-
ου επιλέξιµων τίτλων που έχει στη κατοχή του. Κατά συ-
νέπεια, η µη παροχή ψήφου, δηλαδή η αποχή από την
ψηφοφορία, δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό
του συµµετέχοντος κεφαλαίου ή της ενισχυµένης πλειο-
ψηφίας που ορίζονται στην παράγραφο 4. Παράλληλα,
δεν προβλέπεται η δυνατότητα λευκής ψήφου. Επίσης,
προκύπτει ότι ο Οµολογιούχος µπορεί µε ένα µέρος/πο-
σό να ψηφίζει θετικά και µε κάποιο άλλο µέρος/ποσό
που έχει στην κατοχή του να ψηφίζει αρνητικά, και τα
δυο αυτά µέρη πρέπει να ισούνται µε ποσό µικρότερο ή ί-
σο του αθροίσµατος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ε-
πιλέξιµων τίτλων που κατέχει. Με την πρόσκληση της
παραγράφου 2 προσδιορίζονται οι ειδικότερες προϋπο-
θέσεις και ο τρόπος συµµετοχής των Οµολογιούχων. Σε
κάθε περίπτωση, µε την πρόσκληση δεν µπορεί να απο-
κλειστεί η συµµετοχή στη διαδικασία του Οµολογιούχου
µε αντιπρόσωπο, κατόπιν παροχής σχετικής πληρεξου-
σιότητας. Η συµµετοχή όπως και η διεκπεραίωση της
διαδικασίας λήψεως αποφάσεως µπορεί να γίνεται µε
κάθε πρόσφορο µέσο, όπως ειδικότερα ορίζεται στην
πρόσκληση, συνεπώς και ηλεκτρονικά.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου Πρώ-

του ορίζεται ότι η έναρξη της διαδικασίας τροποποιήσε-
ως επιλέξιµων τίτλων αποφασίζεται από το Υπουργικό
Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονοµι-
κών. Με την ίδια απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου,
προσδιορίζονται οι επιλέξιµοι τίτλοι καθώς και επί α-
νταλλαγής το κεφάλαιο (ή το ονοµαστικό ποσό για νέ-
ους τίτλους µε µορφή χρηµατοοικονοµικών µέσων), το
επιτόκιο (ή την απόδοση για νέους τίτλους µε µορφή
χρηµατοοικονοµικών µέσων), καθώς και τη διάρκεια, το
δίκαιο της χώρας που θα διέπει τους νέους τίτλους που
θα εκδοθούν από το Ελληνικό Δηµόσιο. Με την απόφαση
αυτή, εξουσιοδοτείται ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ να εκδώσει µία ή πε-
ρισσότερες προσκλήσεις εκ µέρους του Ελληνικού Δη-
µοσίου. Η ρύθµιση αυτή δεν περιορίζει το Υπουργικό
Συµβούλιο να αποφασίζει την ταυτόχρονη (ή µη) έναρξη
ξεχωριστής (παράλληλης ή µη) διαδικασίας για διαφορε-
τική οµάδα επιλέξιµων τίτλων, και να εξουσιοδοτεί τον
Ο.Δ.Δ.Η.Χ. για έκδοση διαφορετικών προσκλήσεων.  Με
την πρόσκληση καλούνται ο Οµολογιούχοι των επιλέξι-
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µων τίτλων να αποφασίσουν συλλογικά, µέσα σε προθε-
σµία που ορίζεται στην πρόσκληση, την τροποποίηση ό-
λων των επιλέξιµων τίτλων, όπως προτείνεται από το
Ελληνικό Δηµόσιο και σύµφωνα µε τη διαδικασία των
προτεινοµένων διατάξεων. Όπως προβλέπεται από τη
διάταξη, η πρόταση για την τροποποίηση εναπόκειται
στην ευχέρεια του Ελληνικού Δηµοσίου, και είτε απορρί-
πτεται είτε γίνεται αποδεκτή όπως προτάθηκε από το
Ελληνικό Δηµόσιο, χωρίς να παρέχεται ευχέρεια υποβο-
λής αντιπρότασης ή αποδοχής υπό αίρεση ή υπό όρους
από τους Οµολογιούχους.
Με την απόφασή του το Υπουργικό Συµβούλιο καθορί-

ζει όπως προεκτέθηκε τους επιλέξιµους τίτλους. Αναλύ-
θηκε ανωτέρω η νοµική φύση της αποφάσεως του Υ-
πουργικού Συµβουλίου: πρόκειται για κυβερνητική πρά-
ξη, που ανάγεται στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας,
κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του
π.δ 18/1989 και όχι για εκτελεστή πράξη διοικητικής αρ-
χής. Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 ορίζεται
το βασικό περιεχόµενο της προσκλήσεως, ήτοι, ενδεικτι-
κά,: α) οι επιλέξιµοι τίτλοι, β) οι όροι των οποίων προτεί-
νεται η τροποποίηση, γ) το νέο περιεχόµενο των όρων,
δ) τυχόν νέοι όροι ε) επί ανταλλαγής των επιλέξιµων τίτ-
λων, όπως ορίστηκαν µε την απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου και επιπλέον όροι τους όπως, οι υποδιαιρέ-
σεις του τίτλου, η περίοδος χάριτος, το νόµισµα, οι όροι
και τρόποι πληρωµής, αποπληρωµής και επαναγοράς, οι
λόγοι καταγγελίας, οι αρνητικές υποχρεώσεις του εκδό-
τη (negative pledges), ο ορισµός, τα δικαιώµατα και οι υ-
ποχρεώσεις τυχόν εµπιστευµατοδόχου των Οµολογιού-
χων, οι ρήτρες συλλογικής δράσης των νέων τίτλων, κλπ
στ) η προθεσµία µέσα στην οποία καλούνται οι Οµολογι-
ούχοι των επιλέξιµων τίτλων να αποφασίσουν και ζ) οι
ειδικότεροι όροι και ο τρόπος συµµετοχής στη διαδικα-
σία λήψεως αποφάσεως.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου πρώ-

του ορίζεται ότι η πρόσκληση κοινοποιείται στον Διαχει-
ριστή της Διαδικασίας και δηµοσιοποιείται στο διαδί-
κτυο. Με την πρόσκληση θα οριστούν οι κατάλληλοι τρό-
ποι δηµοσιοποιήσεως της πρόσκλησης, προκειµένου αυ-
τή να τύχει της επιδιωκόµενης δηµοσιοποιήσεως. Η προ-
θεσµία που ορίζεται στην πρόσκληση για τη λήψη απο-
φάσεως από τους Οµολογιούχους, δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσιοποίησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. Αν λά-
βει χώρα δηµοσιοποίηση σε περισσότερους του ενός ι-
στότοπους, το χρονικό σηµείο ενάρξεως της προθε-
σµίας, ως ειδικότερη λεπτοµέρεια τεχνικού χαρακτήρα,
ορίζεται στην πρόσκληση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου πρώ-

του καθορίζονται τα ποσοστά ανεξόφλητου κεφαλαίου
επιλέξιµων τίτλων που απαιτούνται, αφενός µεν για να
υπάρξει απαρτία, αφετέρου δε για να ληφθεί απόφαση.
Με το πρώτο εδάφιο, ορίζεται ότι ο Οµολογιούχος συµ-
µετέχει στη διαδικασία είτε µε όλο το ανεξόφλητο κεφά-
λαιο των επιλέξιµων τίτλων που κατέχει, είτε µε µέρος
αυτού. Για να τροποποιηθούν οι επιλέξιµοι τίτλοι που ο-
ρίζονται σε πρόσκληση, απαιτείται συµµετοχή στη διαδι-
κασία, τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) του συνολι-
κού ανεξόφλητου κεφαλαίου όλων των επιλέξιµων τίτ-
λων («συµµετέχον κεφάλαιο»). Όπως έχει οριστεί στην
παράγραφο 1(γ), ως συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο νο-
είται το συνολικό άθροισµα όλων των ανεξόφλητων κε-
φαλαίων όλων των επιλέξιµων τίτλων που ορίζονται σε

πρόσκληση της παραγράφου 2, ανεξάρτητα από τη σει-
ρά, διάρκεια, το επιτόκιο ή άλλα επιµέρους χαρακτηρι-
στικά των επιλέξιµων τίτλων. Περαιτέρω, για να την τρο-
ποποίηση όλων των επιλέξιµων τίτλων, που ορίζονται
στην πρόσκληση, απαιτείται ενισχυµένη πλειοψηφία υ-
πέρ της τροποποίησης τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)
του συµµετέχοντος κεφαλαίου.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου πρώ-

του διευκρινίζεται ότι, αν το Ελληνικό Δηµόσιο είναι ε-
πενδυτής επιλέξιµων τίτλων, αν δηλαδή έχουν περιέλθει
στην κατοχή του επιλέξιµοι τίτλοι για οποιοδήποτε λόγο
και από οποιαδήποτε αιτία, το µέρος του ανεξόφλητου
κεφαλαίου των τίτλων αυτών, δεν λαµβάνεται υπόψη για
τον υπολογισµό της απαρτίας ή της ενισχυµένης πλειο-
ψηφίας που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.
Το ίδιο ορίζεται και για το µέρος του ανεξόφλητου κεφα-
λαίου επιλέξιµων τίτλων, τους οποίους έχει εγγυηθεί το
Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο έχει περιέλθει στην κατοχή
του Δηµοσίου ή του εκδότη τους. Η έννοια του «Ελληνι-
κού Δηµοσίου», όπως προκύπτει από τη γραµµατική εκ-
φορά της διατάξεως, είναι η stricto sensu έννοια του νο-
µικού προσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου, απολύτως
διακριτή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α.
ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου λε-
γόµενου δηµόσιου  τοµέα, τα οποία, ως έχοντα ίδια και
αυτοτελή νοµική προσωπικότητα, δεν εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 5. Συνε-
πώς, το µέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου επιλέξιµων
τίτλων του οποίου επενδυτής είναι νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου δικαίου, ΟΤΑ, ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, νοµίµως λαµβάνεται
υπόψη για τον υπολογισµό της απαρτίας ή της ενισχυµέ-
νης πλειοψηφίας που ορίζεται στην παράγραφο 4.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου Πρώ-

του ορίζεται ότι οι επιλέξιµοι τίτλοι που έχουν εκδοθεί
σε νόµισµα διαφορετικό του ευρώ, µετατρέπονται σε ευ-
ρώ βάσει της συναλλαγµατικής ισοτιµίας που έχει ορίσει
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία
που ορίζεται στην πρόσκληση. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου πρώ-

του προβλέπεται ότι ο Οµολογιούχος που συµµετέχει
στη διαδικασία, προκειµένου να προστατευθεί η ασφά-
λεια της διαδικασίας, θεωρείται, όσον αφορά το Ελληνι-
κό Δηµόσιο, τον Διαχειριστή της Διαδικασίας-Τράπεζα
της Ελλάδος, τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., καθώς και τους εντολοδό-
χους τους, ότι συµµετέχει στη διαδικασία µε τη συναίνε-
ση του επενδυτή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του. Οι α-
νωτέρω δεν ευθύνονται έναντι του επενδυτή, του Οµο-
λογιούχου και οποιουδήποτε τρίτου αν Οµολογιούχος
συµµετείχε στην διαδικασία χωρίς τη συναίνεση του ε-
πενδυτή ή κατά παράβαση των οδηγιών του. Δεν θίγεται
η έννοµη σχέση µεταξύ επενδυτή και Οµολογιούχου, και
οι όποιες διαφορές µεταξύ τους περιορίζονται αποκλει-
στικά στα πλαίσια της µεταξύ τους έννοµης σχέσης, χω-
ρίς να αναπτύσσουν οποιαδήποτε τριτενέργεια όσον α-
φορά το Ελληνικό Δηµόσιο, την  Τράπεζα της Ελλάδος,
τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και τους εντολοδόχους τους έναντι του ε-
πενδυτή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου πρώ-

του ορίζεται ότι η απόφαση των Οµολογιούχων βεβαιώ-
νεται µε Πράξη του Διαχειριστή της Διαδικασίας και ε-
γκρίνεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, η ο-
ποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου πρώ-
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του ορίζεται ότι από τη δηµοσίευση της αποφάσεως του
Υπουργικού Συµβουλίου της προηγούµενης παραγρά-
φου, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αυτή ισχύει έ-
ναντι πάντων, δεσµεύει το σύνολο των Οµολογιούχων
και των επενδυτών των επιλέξιµων τίτλων και υπερισχύ-
ει οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διά-
ταξης νόµου ή κανονιστικής πράξης ή συµφωνίας. Προ-
κειµένου περί ανταλλαγής, από την καταχώριση στο Σύ-
στηµα των νέων τίτλων, επέρχεται αυτοδικαίως ακύρω-
ση των επιλέξιµων τίτλων που ανταλλάσσονται µε νέους
τίτλους και κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση οποιουδήποτε
που απορρέει από αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων και ό-
λων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που οποιαδήπο-
τε στιγµή αποτελούσαν µέρος αυτών, αποσβέννυται. Συ-
νεπώς µεταξύ άλλων, υποχρεώσεις ή δικαιώµατα από α-
ποκοµµένα τοκοµερίδια αποσβέννυνται µε την ακύρωση
των επιλέξιµων τίτλων στους οποίους συνδέονταν.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου πρώ-

του ορίζεται ότι η έκδοση των νέων τίτλων κατ’ εφαρµο-
γή της αποφάσεως των Οµολογιούχων, διενεργείται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τους
βασικούς όρους των νέων τίτλων όπως προσδιορίζονται
από το Υπουργικό Συµβούλιο και την πρόσκληση. Με κα-
νονιστική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να
ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο τεχνικό θέµα για την εφαρ-
µογή των προτεινοµένων διατάξεων. 
Τέλος,  µε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρ-

θρου πρώτου ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου, αποσκοπούν στην προστασία του υπέρτατου δη-
µοσίου συµφέροντος, αποτελούν κανόνες αναγκαστικού
δικαίου και άµεσης εφαρµογής, υπερισχύουν οποιασδή-
ποτε τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου
ή κανονιστικής πράξης ή συµφωνίας, συµπεριλαµβανο-
µένων και των διατάξεων του ν.3156/2003 (Α΄157) και η
εφαρµογή τους δεν γεννά, ούτε ενεργοποιεί οποιοδήπο-
τε συµβατικό ή εκ του νόµου δικαίωµα υπέρ Οµολογιού-
χου ή επενδυτή, ούτε οποιαδήποτε συµβατική ή εκ του
νόµου υποχρέωση σε βάρος του εκδότη ή του εγγυητή
των τίτλων, πλην των όσων ρητά προβλέπονται στις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου. 
Η θεσµοθέτηση πλαισίου για την επίτευξη συµφωνίας

των Οµολογιούχων µε την οποία τροποποιούνται επιλέ-
ξιµοι τίτλοι κατά τα διαλαµβανόµενα στις προτεινόµενες
ρυθµίσεις εξυπηρετεί τόσο το δηµόσιο συµφέρον της
Ελλάδος και της Ζώνης του Ευρώ, όσο και τα συλλογικά
ιδιωτικά συµφέροντα των Οµολογιούχων, εφόσον, υπό
τις επικρατούσες συνθήκες βιωσιµότητας του δηµοσίου
χρέους της Χώρας, τα περιουσιακά δικαιώµατα κάθε ε-
νός εκ των Οµολογιούχων µπορούν να προστατευθούν
αποτελεσµατικά µέσω της συλλογικής αποδοχής της
πρόσκλησης της παραγράφου 2 από την ενισχυµένη
πλειοψηφία των Οµολογιούχων.

Επί του άρθρου δεύτερου του Σχεδίου Νόµου:

Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου, προστίθεται
παράγραφος 4 στο άρθρο 2 του ν. 3156/2003(Α΄ 157),
προκειµένου να µην εµποδίζεται η διαδικασία ανταλλα-
γής οµολόγων ή οµολογιακών δανείων υπαγοµένων στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 3156/2003, τα οποία έχει εγγυη-
θεί το Ελληνικό Δηµόσιο από τυχόν συµβατικούς περιο-

ρισµούς κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του
ν. 3156/2003 της εξουσίας διαθέσεως του τίτλου. 
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου

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

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Λ. Παπαδήµος

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 ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Διαµαντοπούλου Μ. Βορίδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Γ. Κουτρουµάνης Α. Λοβέρδος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κ.   Σκανδαλίδης Μ. Παπαϊωάννου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Χρ. Παπουτσής Π. Γερουλάνος
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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Γ. Σταυρόπουλος 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

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυή-
σεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµο-
λογιούχων

Άρθρο πρώτο  

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου η έννοια των ακόλουθων όρων έχει ως εξής:
α) Ως «τίτλος» νοείται οµόλογο, οµολογιακό δάνειο ή

άλλος τίτλος δανεισµού, σε φυσική ή άυλη µορφή, που
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και του οποίου: αα) εκ-
δότης ή εγγυητής είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, ββ) η αρχι-
κή διάρκεια κατά το χρόνο πρώτης έκδοσής του υπερβαί-
νει τους δώδεκα µήνες και γγ) η ηµεροµηνία εκδόσεως
είναι προγενέστερη της 31ης Δεκεµβρίου 2011.
β) Ως «επιλέξιµος τίτλος» νοείται κάθε τίτλος που ορί-

ζεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και σε
πρόσκληση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2.
γ) Ως «ανεξόφλητο κεφάλαιο» νοείται το κεφάλαιο ε-

πιλέξιµου τίτλου που δεν έχει εξοφληθεί προσδιοριζόµε-
νο σύµφωνα µε τους όρους του επιλέξιµου τίτλου κατά
την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκληση και ως
«συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο» νοείται το άθροισµα
των ανεξόφλητων κεφαλαίων όλων των επιλέξιµων τίτ-
λων, που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργι-
κού Συµβουλίου και την αντίστοιχη πρόσκληση του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο
2, ανεξάρτητα από τη σειρά, διάρκεια, το επιτόκιο ή άλ-
λα επί µέρους χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων επι-
λέξιµων τίτλων.
δ) Ως «τροποποίηση» τίτλων νοείται η αλλαγή ή η προ-

σθήκη όρων σε έναν ή περισσότερους επιλέξιµους τίτ-
λους ή η ανταλλαγή ενός ή περισσότερων επιλέξιµων
τίτλων µε έναν ή περισσότερους νέους τίτλους.
ε) Ως «νέος τίτλος» νοείται οµόλογο, οµολογιακό δά-

νειο, άλλος τίτλος δανεισµού ή εγγύηση, ή χρηµατοοι-
κονοµικό µέσο, σε φυσική ή άυλη µορφή, ή άλλο ισοδύ-
ναµο των ανωτέρω για τις ανάγκες εφαρµογής αλλοδα-
πών κανονισµών, ο οποίος ανταλλάσσεται µε έναν ή πε-
ρισσότερους επιλέξιµους τίτλους που τροποποιούνται.
Αν ο νέος τίτλος είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο επιτρέ-
πεται η απόδοσή του να συνδέεται µε το ΑΕΠ.
στ) Ως «Οµολογιούχος» νοείται ο φορέας του Συστή-

µατος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (το
«Σύστηµα») της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2198/1994
(Α΄ 43), στους λογαριασµούς του οποίου, στο  Σύστηµα,
είναι καταχωρηµένοι επιλέξιµοι τίτλοι, όπως ειδικότερα
καθορίζεται στην πρόσκληση της παραγράφου 2.
Για τίτλους που δεν παρακολουθούνται από το Σύστη-

µα, ως «Οµολογιούχος» νοείται: αα) για το οµολογιακό
δάνειο µε ενσώµατες ανώνυµες οµολογίες κατά την
παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003, ο κοµιστής του
τίτλου κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκλη-
ση, ββ) για το οµολογιακό δάνειο µε ενσώµατες ονοµα-
στικές οµολογίες κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.
3156/2003, ο δικαιούχος που αναγράφεται στον τίτλο
και γγ) για το οµολογιακό δάνειο µε άυλες οµολογίες,
αυτός υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί ονοµαστική βεβαίω-
ση σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 3156/2003, κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην
πρόσκληση.
ζ) Ως «Διαχειριστής της Διαδικασίας» νοείται η Τράπε-

ζα της Ελλάδος.
η) Ως «επενδυτής» νοείται: αα) για τίτλους που παρα-

κολουθούνται από το Σύστηµα, ο επενδυτής που έχει α-
ξίωση επί ή εκ του τίτλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και
8 του ν. 2198/1994 και ββ) για τίτλους που δεν παρακο-
λουθούνται από το Σύστηµα, ο Οµολογιούχος.
θ) Ως «συµµετοχή» στη διαδικασία λήψεως αποφάσε-

ως της παραγράφου 4 νοείται, αποκλειστικά, η θετική ή η
αρνητική ψήφος Οµολογιούχου κατά τη διαδικασία αυτή
µε συγκεκριµένο ποσό ανεξόφλητου κεφαλαίου των επι-
λέξιµων τίτλων που κατέχει. Με την πρόσκληση της πα-
ραγράφου 2 προσδιορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέ-
σεις και ο τρόπος συµµετοχής, που µπορεί να γίνεται και
µε αντιπροσώπευση.

2. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, αποφασίζει την έναρξη της διαδι-
κασίας τροποποίησης επιλέξιµων τίτλων από τους Οµο-
λογιούχους, προσδιορίζει τους επιλέξιµους τίτλους και
επί ανταλλαγής ορίζει το κεφάλαιο ή το ονοµαστικό πο-
σό, το επιτόκιο ή την απόδοση, τη διάρκεια, το αγγλικό ή
άλλο δίκαιο που θα διέπει τους νέους τίτλους που θα εκ-
δοθούν από το Ελληνικό Δηµόσιο και εξουσιοδοτεί τον
ΟΔΔΗΧ να εκδώσει µία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ
µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου.
Με την πρόσκληση καλούνται οι Οµολογιούχοι των ε-

πιλέξιµων τίτλων που ορίζονται σε αυτήν να αποφασί-
σουν, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, αν δέχονται την
τροποποίηση των επιλέξιµων τίτλων, όπως προτείνεται
από το Ελληνικό Δηµόσιο και σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος άρθρου.
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Στην πρόσκληση µεταξύ άλλων, ορίζονται: α) οι επιλέ-
ξιµοι τίτλοι, β) οι όροι των οποίων προτείνεται η τροπο-
ποίηση, γ) το νέο περιεχόµενο των όρων, δ) τυχόν νέοι
όροι, ε) επί ανταλλαγής των επιλέξιµων τίτλων, οι όροι
των νέων τίτλων, όπως ορίστηκαν µε την απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου και επιπλέον όροι τους, όπως οι
υποδιαιρέσεις του τίτλου, η περίοδος χάριτος, το νόµι-
σµα, οι όροι και τρόποι πληρωµής, αποπληρωµής και ε-
παναγοράς, οι λόγοι καταγγελίας, οι αρνητικές υποχρε-
ώσεις του εκδότη (negative pledges), ο ορισµός, τα δικαι-
ώµατα και οι υποχρεώσεις τυχόν εµπιστευµατοδόχου
των Οµολογιούχων (trustee), οι ρήτρες συλλογικής δρά-
σης των νέων τίτλων κ.λπ. στ) η προθεσµία µέσα στην ο-
ποία καλούνται οι Οµολογιούχοι των επιλέξιµων τίτλων
να αποφασίσουν, ζ) οι ειδικότεροι όροι και ο τρόπος συµ-
µετοχής στη διαδικασία λήψεως αποφάσεως.

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Διαχειριστή της
Διαδικασίας και δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο, όπως ει-
δικότερα ορίζεται σε αυτήν. Η προθεσµία που ορίζεται
για τη λήψη αποφάσεως δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίη-
σης της πρόσκλησης.

4. Η συµµετοχή Οµολογιούχου στη διαδικασία διενερ-
γείται µε όλο ή µέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των
επιλέξιµων τίτλων που κατέχει, όπως ορίζεται στην πρό-
σκληση. Για την τροποποίηση των επιλέξιµων τίτλων α-
παιτείται συµµετοχή στη διαδικασία (απαρτία) τουλάχι-
στον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού ανεξόφλη-
του κεφαλαίου όλων των επιλέξιµων τίτλων  που ορίζο-
νται στη σχετική πρόσκληση («συµµετέχον κεφάλαιο»)
και ενισχυµένη πλειοψηφία υπέρ της τροποποίησης του-
λάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συµµετέχοντος κεφα-
λαίου.

5. Το µέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιλέξι-
µων τίτλων του οποίου επενδυτής είναι το Ελληνικό Δη-
µόσιο ή, προκειµένου για επιλέξιµους τίτλους µε την εγ-
γύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, το µέρος του ανεξό-
φλητου κεφαλαίου των επιλέξιµων τίτλων του οποίου ε-
πενδυτής είναι ο εκδότης ή ο εγγυητής του τίτλου, δεν
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του συνολικού
ανεξόφλητου κεφαλαίου, ούτε για τον υπολογισµό της
απαρτίας ή της ενισχυµένης πλειοψηφίας που ορίζονται
στην παράγραφο 4.

6. Επιλέξιµοι τίτλοι που έχουν εκδοθεί σε νόµισµα δια-
φορετικό του ευρώ, µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται
στην πρόσκληση.

7. Η συµµετοχή Οµολογιούχου στη διαδικασία λήψεως
αποφάσεως του παρόντος άρθρου θεωρείται, όσον αφο-
ρά τον Διαχειριστή της Διαδικασίας, το Ελληνικό Δηµό-
σιο, τον ΟΔΔΗΧ, τους εντολοδόχους τους, ότι διενερ-
γείται σύµφωνα µε τις οδηγίες και µε τη συναίνεση του
επενδυτή. Οι ανωτέρω δεν ευθύνονται έναντι του επεν-
δυτή, του Οµολογιούχου και οποιουδήποτε τρίτου αν Ο-
µολογιούχος συµµετείχε στη διαδικασία χωρίς τη συναί-
νεση του επενδυτή ή κατά παράβαση των οδηγιών του.

8. Η απόφαση των Οµολογιούχων βεβαιώνεται µε

Πράξη του Διαχειριστή της Διαδικασίας, η οποία δηµο-
σιοποιείται όπως η πρόσκληση και εγκρίνεται µε απόφα-
ση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

9. Από τη δηµοσίευση της εγκριτικής αποφάσεως του
Υπουργικού Συµβουλίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, η απόφαση των Οµολογιούχων, όπως βεβαιώθηκε
από τον Διαχειριστή της Διαδικασίας, ισχύει έναντι πά-
ντων, δεσµεύει το σύνολο των Οµολογιούχων και των ε-
πενδυτών των επιλέξιµων τίτλων και υπερισχύει οποιασ-
δήποτε τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νό-
µου ή κανονιστικής πράξης ή συµφωνίας. Σε περίπτωση
ανταλλαγής των επιλέξιµων τίτλων, µε την καταχώριση
στο Σύστηµα των νέων τίτλων επέρχεται αυτοδικαίως α-
κύρωση των επιλέξιµων τίτλων που ανταλλάσσονται µε
νέους τίτλους και κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση που α-
πορρέει από αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων και όλων
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που οποιαδήποτε
στιγµή αποτελούσαν µέρος αυτών, αποσβέννυται.

10. Η έκδοση των νέων τίτλων διενεργείται µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο τε-
χνικό θέµα, αναγκαίο για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν
στην προστασία υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος, α-
ποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου και άµεσης ε-
φαρµογής, υπερισχύουν οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης,
γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου ή κανονιστικής πρά-
ξης ή συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διατά-
ξεων του ν. 3156/2003 (Α΄157) και η εφαρµογή τους δεν
γεννά, ούτε ενεργοποιεί οποιοδήποτε συµβατικό ή εκ
του νόµου δικαίωµα υπέρ Οµολογιούχου ή επενδυτή, ού-
τε οποιαδήποτε συµβατική ή εκ του νόµου υποχρέωση
σε βάρος του εκδότη ή του εγγυητή των τίτλων, πλην
των όσων ρητά προβλέπονται στις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου.

Άρθρο δεύτερο 

Στο άρθρο 2 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) προστίθεται πα-
ράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Όροι οµολογιακών δανείων, υπαγοµένων στο πε-
δίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και εγγυηµένων α-
πό το Ελληνικό Δηµόσιο, οι οποίοι απαγορεύουν ή πε-
ριορίζουν την εκχώρηση ή τη µεταβίβαση του τίτλου, δεν
ισχύουν προκειµένου για την εκχώρηση ή τη µεταβίβαση
του τίτλου προς το Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή
προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέ-
ους.»

Άρθρο τρίτο 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.

7



Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Λ. Παπαδήµος

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 ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Διαµαντοπούλου Μ. Βορίδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Γ. Κουτρουµάνης Α. Λοβέρδος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κ.   Σκανδαλίδης Μ. Παπαϊωάννου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Χρ. Παπουτσής Π. Γερουλάνος

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Σταυρόπουλος 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. 39/12/2012

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κα-
νόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως
του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Οµολογιού-
χων»

Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου προβλέπο-
νται οι κανόνες τροποποίησης τίτλων, εκδόσεως ή εγ-
γυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε συµφωνία των Ο-
µολογιούχων. Ειδικότερα:

1. Δίνεται η έννοια των όρων «τίτλος», «επιλέξιµος
τίτλος», «ανεξόφλητο κεφάλαιο», «συνολικό ανεξόφλη-
το κεφάλαιο», «τροποποίηση», «νέος τίτλος», «Οµολο-
γιούχος» «Διαχειριστής της Διαδικασίας», «επενδυτής»
και «συµµετοχή» και µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι, ως
«επιλέξιµος τίτλος» νοείται κάθε τίτλος που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και περιλαµβάνε-
ται στη πρόσκληση του Ελληνικού Δηµοσίου προς τους
Οµολογιούχους. Ως «Διαχειριστής της Διαδικασίας» νο-
είται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

2. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, αποφασίζει την έναρξη της διαδι-
κασίας τροποποίησης επιλέξιµων τίτλων από τους Οµο-
λογιούχους, προσδιορίζει τους επιλέξιµους τίτλους και
επί ανταλλαγής  ορίζει το κεφάλαιο ή το ονοµαστικό πο-
σό, το επιτόκιο ή την απόδοση, τη διάρκεια, το αγγλικό ή
άλλο δίκαιο  που θα διέπει τους νέους τίτλους που θα εκ-
δοθούν από το Ελληνικό Δηµόσιο και εξουσιοδοτεί τον
ΟΔΔΗΧ να εκδώσει µία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ
µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου. 
Με την πρόσκληση καλούνται ο Οµολογιούχοι των επι-
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λέξιµων τίτλων που ορίζονται σε αυτήν να αποφασίσουν,
µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, εάν δέχονται την τρο-
ποποίηση αυτών των επιλέξιµων τίτλων, όπως προτείνε-
ται από το Ελληνικό Δηµόσιο και µεταξύ άλλων, ορίζο-
νται: i) οι επιλέξιµοι τίτλοι, ii) οι όροι των οποίων προτεί-
νεται η τροποποίηση, iii) το νέο περιεχόµενο των όρων,
iv) τυχόν νέοι όροι v) επί ανταλλαγής των επιλέξιµων τίτ-
λων, οι όροι των νέων τίτλων, όπως ορίστηκαν µε την α-
πόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και επιπλέον όροι
τους όπως, οι υποδιαιρέσεις του τίτλου, η περίοδος χά-
ριτος, το νόµισµα, οι όροι και τρόποι πληρωµής, αποπλη-
ρωµής και επαναγοράς, οι λόγοι καταγγελίας, κ.λπ., vi) η
προθεσµία µέσα στην οποία καλούνται οι Οµολογιούχοι
των επιλέξιµων τίτλων να αποφασίζουν, και vii) οι ειδικό-
τεροι όροι και ο τρόπος συµµετοχής στη διαδικασία λή-
ψεως αποφάσεως. 

3. Η συµµετοχή Οµολογιούχου στη διαδικασία διενερ-
γείται µε όλο ή µέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των
επιλέξιµων τίτλων που κατέχει,  όπως ορίζεται στη πρό-
σκληση. Για τη τροποποίηση των επιλέξιµων τίτλων α-
παιτείται συµµετοχή στη διαδικασία (απαρτία) τουλάχι-
στον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού ανεξόφλη-
του κεφαλαίου όλων των επιλέξιµων τίτλων  που ορίζο-
νται στην σχετική πρόσκληση («συµµετέχον κεφάλαιο»),
και ενισχυµένη πλειοψηφία υπέρ της τροποποίησης του-
λάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συµµετέχοντος κεφα-
λαίου.

4. Η απόφαση των Οµολογιούχων βεβαιώνεται µε
Πράξη του Διαχειριστή της Διαδικασίας (ΤτΕ), η οποία
δηµοσιοποιείται όπως η πρόσκληση και εγκρίνεται µε Α-
πόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Από τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, η από-
φαση των Οµολογιούχων, όπως βεβαιώθηκε από τον
Διαχειριστή της Διαδικασίας, ισχύει έναντι πάντων, δε-
σµεύει το σύνολο των Οµολογιούχων και των επενδυ-
τών των επιλέξιµων τίτλων και υπερισχύει οποιασδήποτε
τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου ή κα-
νονιστικής πράξης ή συµφωνίας. Σε περίπτωση ανταλλα-
γής των επιλέξιµων τίτλων, µε την καταχώριση στο Σύ-
στηµα των νέων τίτλων, επέρχεται αυτοδικαίως ακύρω-
ση των επιλέξιµων τίτλων που ανταλλάσσονται µε νέους
και κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση που απορρέει από αυ-
τούς αποσβέννυται.

6. Η έκδοση νέων τίτλων διενεργείται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθ-
µίζεται κάθε ειδικότερο τεχνικό θέµα, αναγκαίο για την
εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.

7. Προστίθεται στον ν. 3156/2003 διάταξη, σύµφωνα
µε την οποία, όροι οµολογιακών δανείων, υπαγοµένων
στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού και εγγυηµένων
από το Ελληνικό Δηµόσιο, οι οποίοι απαγορεύουν ή πε-
ριορίζουν την εκχώρηση ή τη µεταβίβαση του τίτλου, δεν
ισχύουν προκειµένου για την εκχώρηση ή τη µεταβίβαση
του τίτλου προς το Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή
προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέ-
ους.

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις ενδέχεται να προ-
κληθεί επί των προϋπολογισµών των Ασφαλιστικών Φο-
ρέων (ν.π.δ.δ., κατά βάση επιχορηγούµενα από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό) µείωση της περιουσίας τους, από
την αποµείωση τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου που κα-

τέχουν, εφόσον υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρω-
σης του Δηµόσιου Χρέους. Το ύψος της µείωσης εξαρτά-
ται από την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για
τους επιλέξιµους τίτλους, τους όρους τροποποίησης αυ-
τών ή, επί ανταλλαγής, τους όρους των νέων τίτλων
κ.λπ..
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα επί του Κρατικού Προϋ-

πολογισµού περιγράφονται στην αριθµ. 37.11.2012 έκ-
θεση ΓΛΚ.  

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2012

O Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων,
εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου µε
συµφωνία των Οµολογιούχων»

Από τις προτεινόµενες διατάξεις ενδέχεται να προ-
κληθεί επί των προϋπολογισµών των Ασφαλιστικών Φο-
ρέων (ν.π.δ.δ., κατά βάση επιχορηγούµενα από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό) µείωση της περιουσίας τους, από
την αποµείωση τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου που κα-
τέχουν, εφόσον υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρω-
σης του Δηµόσιου Χρέους. Το ύψος της µείωσης εξαρτά-
ται από την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου για
τους επιλέξιµους τίτλους, τους όρους τροποποίησης αυ-
τών ή, επί ανταλλαγής, τους όρους των νέων τίτλων
κ.λπ..
Η ανωτέρω µείωση αναµένεται να αναπληρωθεί από

την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου
και Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία θα περιέλθουν στο συνιστώµενο
«Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» για
την οικονοµική στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος ,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4046/2012.

Αθήνα, 21  Φεβρουαρίου  2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Γ. Κουτρουµάνης
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