
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσε-
ων για την υπογραφή της Kύριας Σύµβασης»»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενικό Μέρος 
Με το άρθρο πρώτο του παρόντος κυρώνεται η από 14

Μαρτίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έ-
γκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευ-
κόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµο-
κρατίαs, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας
Σύµβασης». 
Με το άρθρο 1 της ΠΝΠ αντιµετωπίζεται το κατεπεί-

γον θέµα της έγκρισης του Σχεδίου της Κύριας Σύµβα-
σης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, για τη χρηµατοδοτι-
κή ενίσχυση της Ελλάδας που ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 109, 1 δισεκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου
στη συνέχεια να υπογραφεί η Σύµβαση την 15η Μαρτίου
2012 και να εκταµιευθεί η πρώτη δόση την 19η Μαρτίου
2012. Με τη Σύµβαση αυτή ολοκληρώνεται η συντονι-
σµένη, επίπονη και εν τέλει επιτυχής προσπάθεια για την
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου
χρέους που άρχισε µε την απόφαση της 21ης Iουλίου
2011, συγκεκριµενοποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε µε
την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2011 του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου. 
Στο πλαίσιο που η ως άνω απόφαση του Ευρωπαϊκού

Συµβουλίου καθόρισε, υπογράφηκαν την 1η Μαρτίου
2012 οι ακόλουθες Συµβάσεις, τα Σχέδια των οποίων εί-
χαν εγκριθεί µε τις διατάξεις του ν.4046/2012 (Α’ 28) και
είχαν παρασχεθεί οι κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για
την υπογραφή τους: 
α) Η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ

του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της ΤτΕ, µε
τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσε-
ων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), 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. 
β) Η Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνι-

κής Δηµοκρατίας ως επωφελούµενου κράτους µέλους,
της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington Trust (London)
Limited, µε τίτλο «Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης» («Co–
Financing Agreement»), µε σκοπό να καθοριστούν για
την εκτέλεση της Σύµβασης της περίπτωσης α’, το οφει-
λόµενο ποσό, οι πληρωµές και οι υποχρεώσεις, καθώς
και ο τρόπος πληρωµής µέσω κοινού φορέα πληρωµής. 
γ) Η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ

του  Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της ΤτΕ,

µε τίτλο «Συµφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυ-
σης της ΕΚΤ» («ECB Credit Enhancement Facility Agree-
ment»), για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, µέ-
χρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε δισεκατοµ-
µυρίων (35,000,000,000) Ευρώ, µε σκοπό να παρασχεθεί
στην Ελληνική Δηµοκρατία η δυνατότητα να χρηµατοδο-
τήσει την ενδεχόµενη επαναγορά τίτλων της που έχουν
παρασχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστηµα, µε τίτλους
του Ε.Τ.Χ.Σ.. 
δ) Η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ

του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της ΤτΕ µε
τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων»
(«Bond Interest Facility») σχετικά µε την παροχή χρηµα-
τοδοτικής 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. 
ε) Η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ

του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίαs και της ΤτΕ µε
τίτλο «Διευκόλυνση για την Ανακεφαλαιοποίηση των
Τραπεζών» («Bank Recapitalisation Facility»), για την πα-
ροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού
ποσού των είκοσι τριών δισεκατοµµυρίων
(23,000,000,000) Ευρώ, µε σκοπό την ανακεφαλαιοποίη-
ση των τραπεζών στην Ελλάδα. 

Β. Ειδικότερα 
Επί του άρθρου 1 της ΠΝΠ 
Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Σύµβασης Χρηµατο-

δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους µέλους, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος, µε
τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης»
(«Master Financial Assistance Facility Agreement»), η ο-
ποία προσαρτάται ως Παράρτηµα στην παρούσα Πράξη.
Στη Σύµβαση αυτή προβλέπεται η χρηµατοδοτική ενί-
σχυση της Ελλάδας, µε το συνολικό ποσό των εκατόν
εννέα δισεκατοµµυρίων και εκατό εκατοµµυρίων
(109.100.000.000) ευρώ, µέσω του Ε.Τ.Χ.Σ.. 

Επί του άρθρου 2 της ΠΝΠ 
Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Οικονοµι-

κών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον
Πρόεδρο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
για την υπογραφή της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτι-
κής Διευκόλυνσης µε τα παραρτήµατά της. 
Επίσης, ορίζεται ως έναρξη ισχύος της Συµβάσεως η

ηµεροµηνία υπογραφής της από όλα τα συµβαλλόµενα
µέρη σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιλαµβάνονται σε αυτήν. Το κείµενο της υπογραφεί-
σας Σύµβασης διαβιβάζεται στη Βουλή για ενηµέρωση α-
πό τον Υπουργό Οικονοµικών.  

Επί του άρθρου δεύτερου 
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου δεύτερου

παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οι-
κονοµικών για την κατάρτιση του κανονισµού λειτουρ-
γίας του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της
εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. 



Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για τη ψήφισή
του. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Θ. Πάγκαλος Ευάγ. Βενιζέλος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Δ. Ρέππας Α. Γιαννίτσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Σ. Δήµας Δ. Αβραµόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Α. Διαµαντοπούλου Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ. Μπαµπινιώτης 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 ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Μ. Χρυσοχοϊδης 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

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έ-
γκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Δι-
ευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατο-
πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δη-
µοκρατίαs, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης» 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από την δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 14 Μαρτί-
ου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυν-
σης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρα-
τίαs, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και πα-
ροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας
Σύµβασης»,  που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 55 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει
ως εξής: 

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δηµοκρατίαs, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλά-
δος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης» 

1α



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος, 
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί το Σχέδιο της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίαs, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή χρηµατοδοτι-
κής ενίσχυσης στην Ελλάδα, έως το συνολικό ποσό των
109,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ προκειµένου ακολούθως
να υπογραφεί η Σύµβαση στις 15 Μαρτίου 2012 και να ε-
κταµιευθεί η πρώτη δόση στις 19 Μαρτίου 2012 και να
παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µε τα
παραρτήµατά της. 

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Άρθρο 1
Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής

Διευκόλυνσης 

Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Σύµβασης Χρηµατο-
δοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη-
νικής Δηµοκρατίαs, ως δικαιούχου κράτους - µέλους,
του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότη-
τας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος,
µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυν-
σης» (“Master Financial Assistance Facility Agreement”)
για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, έως το συ-
νολικό ποσό των εκατόν εννέα δισεκατοµµυρίων και ε-
κατό εκατοµµυρίων (109.100.000.000) ευρώ, µε σκοπό
την οικονοµική ενίσχυση στο δικαιούχο κράτος - µέλος
µέσω του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως συµφωνήθηκε στο Συµβούλιο
της 12ης Μαρτίου 2012 των Υπουργών Οικονοµικών των

κρατών - µελών της ζώνης του ευρώ, µαζί µε τα παραρ-
τήµατά της, όπως το Σχέδιο αυτό µαζί µε τα παραρτήµα-
τα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµέ-
νων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσ-
σα, προσαρτώνται ως Παράρτηµα στην παρούσα Πράξη.  

Άρθρο 2 
Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης

1. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδό-
τηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και να
υπογράψει τη Σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1, µα-
ζί µε τα παραρτήµατά της, µε τις τυχόν αναγκαίες τρο-
ποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνι-
ση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται µε το προη-
γούµενο άρθρο. 

2. Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος και τον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ., η εξουσιοδότηση να εκ-
προσωπήσουν την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αντιστοίχως, και να
υπογράψουν τη Σύµβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1,
µαζί µε τα παραρτήµατά της, µε τις τυχόν αναγκαίες
τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευ-
κρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται µε το
προηγούµενο άρθρο. 

3. Η ισχύς της Σύµβασης που αναφέρεται στο άρθρο 1
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της από όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζεται σε αυτήν. Με
µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών η Σύµβαση µετά την
υπογραφή της από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβά-
ζεται στη Βουλή για ενηµέρωση. 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012 (Α΄ 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε να
ισχύει ο ν. 4046/2012, εδάφιο ως εξής: 

«Παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξου-
σιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας και να υπογράψει την ως άνω Σύµβα-
ση.»
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Άρθρο 3  
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙ-
ΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑ-
ΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ» 

Άρθρο δεύτερο  

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2322/ 1995 (A΄
143), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καταρτίζε-
ται ή αναθεωρείται ο κανονισµός λειτουργίας του Συµ-
βουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής
ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου, µε τον οποίο µπορεί
να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και τα µέτρα που δύ-
ναται αυτό να λαµβάνει ή να εισηγείται για την επίτευξη
των στόχων του, καθορίζεται η διαδικασία για την υπο-
βολή, εξέταση και παρακολούθηση των αιτηµάτων από
τις επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους φορείς
και ορίζεται χρηµατικό παράβολο για την υποβολή ή ε-
πανεξέταση κάθε αίτησης.» 

Άρθρο τρίτο 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Θ. Πάγκαλος Ευάγ. Βενιζέλος

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Δ. Ρέππας Α. Γιαννίτσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Σ. Δήµας Δ. Αβραµόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Α. Διαµαντοπούλου Γ. Παπακωνσταντίνου

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Γ. Μπαµπινιώτης 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 ΚΑΙ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Μ. Χρυσοχοΐδης 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
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Αριθµ. 73/17/2012

Ε Κ Θ Ε Σ Η
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύ-
ρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Έγκριση
Σχεδίου Κύριας Συµβάσεως Χρηµατοδοτικής Διευκό-
λυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δη-
µοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της”» 

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του υπό ψήφι-
ση νόµου κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από την δηµοσί-
ευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 14
Μαρτίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έ-
γκριση Σχεδίου Κύριας Συµβάσεως Χρηµατοδοτικής Δι-
ευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατο-
πιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δη-
µοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της», µε τις
διατάξεις της οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Συµβάσεως Χρηµα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµεί-
ου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελλη-
νικής Δηµοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους µέλους, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος, µε
τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης»
(“Master Financial Assistance Facility Agreement”) για την
παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, µέχρι του συνολι-
κού ποσού των εκατόν εννέα δισεκατοµµυρίων και εκατό
εκατοµµυρίων (109.100.000.000) ευρώ, µε σκοπό την οι-
κονοµική ενίσχυση στο δικαιούχο κράτος µέλος µέσω
του ΕΤΧΣ, όπως συµφωνήθηκε στο Συµβούλιο της 12ης
Μαρτίου 2012 των Υπουργών Οικονοµικών των κρατών -
µελών της ζώνης του ευρώ, µαζί µε τα παραρτήµατά της,
όπως το Σχέδιο αυτό µαζί µε τα παραρτήµατα στην αγ-
γλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµένων αυτών,
και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρ-
τάται στον υπό ψήφιση νόµο (Παράρτηµα).
Σύµφωνα µε τον µηχανισµό της ανωτέρω Κύριας Συµ-

βάσεως Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, το ΕΤΧΣ παρέ-
χει στην Ελληνική Δηµοκρατία, ως δικαιούχο κράτος µέ-
λος, µία κύρια χρηµατοδοτική διευκόλυνση («Κύρια Δι-
ευκόλυνση»), υπό τους προβλεπόµενους όρους και προ-
ϋποθέσεις, η οποία µπορεί να διατεθεί µέσω Χρηµατοδο-
τικής Ενίσχυσης. Τα συνολικά ονοµαστικά ποσά των Πο-
σών Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνουν τα
61.700.000.000 Ευρώ, όπως αυτά αυξάνονται από και-
ρού εις καιρόν κατά ποσό, έως 24.400.000.000 Ευρώ,
που θα ισούνται µε κάθε ακυρωθέν, µη χρησιµοποιηθέν
ονοµαστικό κεφάλαιο της, από 8.5.2010, Σύµβασης Δα-
νειακής Διευκόλυνσης και/ή κατά ποσό, έως
23.000.000.000 Ευρώ, που θα ισούται µε οποιοδήποτε α-
κυρωθέν, µη χρησιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της,
από 1.3.2012, Υφιστάµενης Διευκόλυνσης Ανακεφαλαιο-
ποίησης Τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια
αύξηση εγκρίνεται από την Οµάδα Εργασίας του Eu-
rogroup και επιβεβαιώνεται σε επιστολή του Προέδρου

της προς το ΕΤΧΣ. (άρθρο 1 ΠΝΠ) 
2.α. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιο-

δότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και
να υπογράψει το εγκεκριµένο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω
Σχέδιο της Συµβάσεως, µαζί µε τα παραρτήµατά της, µε
τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάστα-
ση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου. 
β. Παρέχεται, επίσης, στον Διοικητή της Τράπεζας της

Ελλάδος (ΤτΕ) και τον Πρόεδρο του Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπροσω-
πήσουν την ΤτΕ και το Τ.Χ.Σ., αντιστοίχως, και να υπο-
γράψουν το εγκεκριµένο Σχέδιο της Συµβάσεως, µαζί µε
τα παραρτήµατά της, µε τις τυχόν αναγκαίες τροποποιή-
σεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασα-
φειών του Σχεδίου. 
γ. Η ισχύς της Συµβάσεως αρχίζει από την ηµεροµηνία

υπογραφής της από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ειδικότερα
καθορίζονται σε αυτήν. Μετά την υπογραφή της από όλα
τα προβλεπόµενα µέρη διαβιβάζεται στη Βουλή για ενη-
µέρωση µε µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών.

(άρθρο 2 ΠΝΠ)
3. Η ισχύς των διατάξεων της κυρούµενης Πράξης Νο-

µοθετικού Περιεχοµένου αρχίζει από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.           (άρθρο 3 ΠΝΠ)

Β. Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρέχεται ε-
ξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να καταρτίζει
ή να αναθεωρεί, µε απόφασή του, τον κανονισµό λει-
τουργίας του Συµβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης
της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου και να
ορίζει, µεταξύ άλλων και το χρηµατικό παράβολο για την
υποβολή ή επανεξέταση κάθε σχετικής αίτησης από τις
επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους φορείς υ-
πέρ των οποίων παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δη-
µοσίου. (Η αύξηση εσόδων από τη θέσπιση των παραβό-
λων θα προσδιορισθεί κατά την έκδοση της ανωτέρω α-
πόφασης.) 

Γ. Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του υπό ψήφιση
νόµου ορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος αυτού. 

Δ. Από τις προτεινόµενες διατάξεις αναλαµβάνονται
νέες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού, για
την εξυπηρέτηση δανείου από το ΕΤΧΣ συνολικού πο-
σού µέχρι 61.700.000.000 Ευρώ, πλέον τόκων, εξόδων
και λοιπών επιβαρύνσεων, που απορρέουν από την Κύρια
Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης. 

Το ποσό µέχρι 47.400.000.000 Ευρώ, µε το οποίο µπο-
ρεί να αυξηθεί το ανωτέρω δάνειο, δεν συνιστά νέα υπο-
χρέωση καθόσον, 24.400.000.000 Ευρώ εξ αυτών προέρ-
χεται από µη χρησιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της,
από 8.5.2010, Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και
23.000.000.000 Ευρώ εξ αυτών προέρχεται από µη χρη-
σιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της, από 1.3.2012, Υ-
φιστάµενης Διευκόλυνσης Ανακεφαλαιοποίησης Τραπε-
ζών, που συνοµολογήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

Αθήνα, 14 Μαρτίου  2012

O Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος  Κατριβέσης 
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EΙΔΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου Έγκριση Σχεδίου Κύριας Συµβάσεως
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊ-
κού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσε-
ων για την υπογραφή της» 

Από τις προτεινόµενες διατάξεις αναλαµβάνονται νέ-
ες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού, για την
εξυπηρέτηση δανείου από το ΕΤΧΣ συνολικού ποσού µέ-
χρι 61.700.000.000 Ευρώ, πλέον τόκων, εξόδων και λοι-
πών επιβαρύνσεων, που απορρέουν από την Κύρια Σύµ-
βαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης. 
Το ποσό µέχρι 47.400.000.000 Ευρώ, µε το οποίο µπο-

ρεί να αυξηθεί το ανωτέρω δάνειο, δεν συνιστά νέα υπο-
χρέωση καθόσον, 24.400.000.000 Ευρώ εξ αυτών προέρ-
χεται από µη χρησιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της,
από 8.5.2010, Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και
23.000.000.000 Ευρώ εξ αυτών προέρχεται από µη χρη-
σιµοποιηθέν ονοµαστικό κεφάλαιο της, από 1.3.2012, Υ-
φιστάµενης Διευκόλυνσης Ανακεφαλαιοποίησης Τραπε-
ζών, που συνοµολογήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.
4 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
Οι νέες υποχρεώσεις θα καλύπτονται από τις πιστώ-

σεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος
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